
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Memória e espaço autobiográfico em Patrick Modiano 

 

 

 

 

 

 

 

Orientadora: Professora Doutora Eurídice Figueiredo 

  Área de concentração: Estudos Literários 

  Subárea: Literatura Comparada 

  Laura Barbosa Campos 

 
 

 

 

 

 

Niterói, 2013 



 

 

2 

2 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS 

 

 

 

 

Memória e espaço autobiográfico em Patrick Modiano 

 

 

 

 

LAURA BARBOSA CAMPOS 

Tese apresentada ao curso de Pós-

graduação em Letras da 

Universidade Federal Fluminense, 

como requisito para a obtenção do 

título de Doutora em Letras.  

Área de concentração: Estudos 

Literários 

Orientadora: Professora Doutora 

Eurídice Figueiredo 



 

 

3 

3 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

 

 

 

Profa. Dra. Eurídice Figueiredo - Orientadora 

Universidade Federal Fluminense 

 

 

 

Profa. Dra. Cláudia Amigo Pino 

Universidade de São Paulo 

 

 

 

Profa. Dra. Cláudia Maria P. de Almeida 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

 

 

 

Profa. Dra. Paula Glenadel Leal 

Universidade Federal Fluminense 

 

 

 

 

Profa. Dra. Terezinha Maria Scher Pereira 

Universidade Federal de Juiz de Fora 



 

 

4 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Dedico este trabalho à minha doce mãe Cecy, ao meu pai, aos meus 

avós e à amiga Janie Demet 
 



 

 

5 

5 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 

Agradeço especialmente à Eurídice Figueiredo, pela orientação dedicada, competência e 

carinho. 

 

À Françoise Simonet-Tenant pela confiança e orientação generosa durante minha 

estadia em Paris. 

 

À CAPES, pela bolsa de estudos que contribuiu para a realização da pesquisa. 

 

Às professoras Cláudia Amigo Pino, Cláudia Pereira de Almeida, Paula Glenadel Leal e 

Terezinha Scher Pereira, que gentilmente aceitaram participar desta banca. 

 

À Madalena, pelo carinho de sempre. 

 

À Jovita Noronha, pelo apoio, conselhos e afeto constantes. 

 

Aos amigos Eduardo Borges, José Alberto Haikal, Cristina Villaça, Márcia Regina, 

Daniel Moreira,Walter Boujenah, Cécile, Élodie e Alex Viscontini pela amizade e 

torcida afetuosa. 

 

 

 

 



 

 

6 

6 

 

 

RESUMO 

 

A presente pesquisa aborda o universo literário de Patrick Modiano, autor cuja obra 

articula-se em torno do período da Ocupação nazista em seu país, inscrevendo-se no 

contexto da literatura francesa da Segunda Geração de escritores judeus. Ela mostra 

inicialmente a evolução da obra de Modiano, contextualizando-a literária e 

historicamente e destacando o papel determinante do escritor no surgimento de novas 

interpretações sobre o governo de Vichy.  Analisa em seguida o movimento de atração e 

resistência ao gênero autobiográfico presente em seus trabalhos e a construção de um 

espaço autobiográfico contemplando uma série de trabalhos e que podem ser lidos 

articuladamente. Como o principal substrato da obra de Modiano são as lembranças, a 

pesquisa mostra também que o autor reelabora uma memória lacunar, construindo uma 

poética que almeja apresentar uma falta. Dentro desse processo de rememoração, a 

fotografia merece destaque já que constitui uma ferramenta privilegiada para a 

transmissão de lembranças. Enfim, a pesquisa aponta o fato de Modiano aproximar a 

rememoração da investigação, apropriando-se e subvertendo os modelos do romance 

policial tradicional. 
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RÉSUMÉ 

 

Cette recherche s'intéresse à l'univers littéraire de Patrick Modiano, écrivain 

dont l'oeuvre s'articule autour de la période de l'Occupation allemande dans son pays, 

elle s'inscrit donc dans le contexte littéraire français de la Deuxième Génération 

d'écrivains juifs. L'étude propose de montrer premièrement l'évolution de l'oeuvre de 

Modiano, de la contextualiser littérairement et historiquement afin de mettre en valeur 

le rôle déterminant de l'écrivain dans l'émergence de nouvelles interprétations sur le 

gouvernement de Vichy. Le travail analyse ensuite le mouvement d'attirance et de 

résistance envers le genre autobiographique présent dans son oeuvre et la construction 

d'un espace autobiographique concernant un ensemble de textes qui peuvent être mis en 

articulation. Comme les souvenirs sont le principal substrat de l'oeuvre de Modiano, la 

recherche montre également que l'auteur reélabore une mémoire lacunaire et construit 

une poétique qui cherche à présenter un manque. Dans le processus de remémoration, la 

photographie mérite d'étre mise en évidence car elle constitue un outil privilégié pour la 

transmission des souvenirs. Finalement, on observe aussi que Modiano établit une 

proximité entre la remémoration et l'enquête, il s'approprie et subvertit à la fois le 

modèle du roman policier traditionnel. 
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ABSTRACT 

 

This research is concerned with Patrick Modiano's literary universe, an author 

whose work is articulated around the period of the Nazy Occupation in his country and 

inserted in the context of French literature that refers to the Second Generation of 

Jewish writers. Firstly, it shows the development of Modiano's production, 

contextualizing it literary and historically and emphasizing the author's powerful role in 

the appearance of new interpretations for Vichy government. Then, it analyses the 

movement of attraction and resistance to the autobiographical gender and the 

elaboration of an autobiographical space in his works that can be read in an articulated 

way. As the main substract in Modiano's works are remembrances, this research also 

demonstrates that the writer remakes a gap memory, creating a kind of poetics that 

aspires to present a blank. In this process of recalling, photography is worth mentioning 

since it is a valuable tool for the transmission of remembrances. Lastly, the research 

points to the fact that Modiano makes recalling close to investigation, using and 

overthrowing the traditional patterns of detective novels. 
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On est prié de regarder l’absence 

Gérard Wajcman 

Introdução 

A presente pesquisa insere-se no campo da literatura da chamada "Segunda 

Geração" de vítimas do genocídio de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Apesar 

do termo "la génération d'après"
1
, forjado pelo escritor e cineasta Robert Bober, referir-

se às crianças judias sobreviventes, ele será usado, nesta tese, em um sentido mais 

amplo, designando tanto aqueles que viveram a guerra quando muito crianças, quanto 

os que nasceram em seguida. Nessa perspectiva, investigarei o universo literário do 

escritor francês de origem judaica Patrick Modiano, cuja obra articula-se em torno do 

período da Ocupação nazista em seu país. 

Na literatura, a segunda metade do século XX é marcada pelas discussões sobre 

a subjetividade e o eu narrativo. Em um primeiro momento, a desconstrução da 

categoria de sujeito é emblematizada pelo pensamento de Michel Foucault sobre a 

“morte do autor” em favor da “função de autor” e pela acepção de Roland Barthes de 

sujeito como “um efeito de linguagem” (BARTHES, 1987, p.85). No entanto, a partir 

dos anos 70, os debates pós-estruturalistas, feministas e pós-coloniais relançaram a 

questão sobre o lugar autoral, o que parece ter sido resultante de um impasse do próprio 

estruturalismo. Tanto Foucault quanto Barthes, que haviam criticado a noção de autor, 

foram deixando, em seus trabalhos posteriores, cada vez mais marcas da presença do eu 

na escrita, como acontece em Roland Barthes por Roland Barthes (1975). 

Esse mergulho na interiorização abre caminho, também, para o surgimento de 

uma série de textos em que se começa a refletir sobre o que é, a meu ver, a grande 

questão do século XX, a saber a Segunda Guerra Mundial e a memória da Shoá. 

                                                
1 La Génération d'après (1971), título do filme documentário de Robert Bober. 
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O extermínio de judeus pelos nazistas me parece fundador de uma nova 

concepção do mundo. A partir da proclamação da Declaração Universal dos Direitos do 

Homem em 1948, a instauração, pela Organização das Nações Unidas (ONU), de 

medidas punitivas contra a violação dos direitos humanos e os crimes contra a 

humanidade passaram a ser aplicáveis a todos os países. Consequentemente, o ideal 

eurocêntrico de universalismo começou a ser questionado, uma vez que, após as 

barbáries cometidas em Auschwitz, todos os povos ou minorias (étnicas, religiosas, 

sexuais, etc) puderam, pela primeira vez, contestar as categorias de liberdade e 

igualdade ditas universais. O genocídio dos judeus pelos nazistas, durante a Segunda 

Guerra, apresenta-se, assim, tragicamente, como o momento fundador de novas 

reflexões sobre os conflitos identitários. 

Boa parte da produção literária francesa do século passado foi marcada pela 

violência desse período e tem servido como forma de elaborar a violência e ou de 

denunciá-la. Encontramos desde o imediato pós-guerra, durante as décadas de 50 e 60, 

em vários países, textos sobre o conflito mundial, mas trata-se particularmente de uma 

produção literária de caráter testemunhal, oriunda dos sobreviventes dos campos de 

concentração, como Primo Levi, Robert Antelme e Charlotte Delbo. É, principalmente, 

durante a década de 70 e, sobretudo, de 80, que surgiu uma reflexão sobre a memória da 

Shoá, enquanto fenômeno específico do povo judeu e distinta daquela ligada à Segunda 

Guerra de uma forma mais ampla. O próprio termo Shoá só foi difundido em 1985, 

depois do lançamento do filme homônimo de Claude Lanzmann, passando a ser adotado 

sistematicamente em detrimento da denominação de Holocausto. 

Tanto Shoá quanto Holocausto são termos impregnados de concepções 

históricas, políticas e teológicas e sugerem que a única possibilidade de se aproximar 

deste acontecimento é abdicando de uma representação com pretensão totalizadora. Foi 
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a partir da década de 50 que o termo Holocausto adquiriu um significado específico, 

relativo ao aniquilamento das comunidades judaicas e o escritor Elie Wiesel, 

sobrevivente de Auschwitz, foi um dos primeiros a utilizá-lo. A palavra de origem 

grega, holókaustos, significa "sacrifício em que a vítima é inteiramente queimada" 

(HOUAISS). Esse tipo de imolação corpórea após a morte já foi praticado por tribos 

judaicas e o termo aparece inclusive no Livro do Êxodo
2
, por isso, a terminologia já não 

é atualmente considerada adequada para designar a exterminação de judeus durante a 

Guerra
3
. Já o termo Shoá, que significa devastação ou catástrofe em hebraico, foi 

majoritariamente adotado pelos judeus da Europa, principalmente em oposição ao 

vocábulo Holocausto. No artigo "Shoah ou Holocausto? - A aporia dos nomes" (2007), 

Leila Danziger explica que a palavra hebraica Shoá substitui todas as outras 

denominações já empregadas para denominar esse evento-limite, exatamente por 

permanecer indecifrável, mesmo que traduzida e interpretada, e é, precisamente, esta 

opacidade do termo que lhe confere uma maior potência de significação. Cumpre dizer 

que o filme de Lanzmann contribuiu intensamente para laicizar e popularizar o termo 

Shoá na França. Em sua autobiografia, Le Lièvre de la Patagonie (2009), Lanzmann 

explica que o termo lhe fora proposto por um amigo israelense que lhe sugeriu realizar 

"não um filme sobre o Holocausto, mas um filme que fosse o Holocausto". 

(LANZMANN, 2011, p.525). Dentro da mesma perspectiva quanto à força da 

intraduzibilidade do vocábulo Shoá, o filme de Lanzmann é justamente marcado pela 

multiplicidade de idiomas e aponta para a desintegração da língua, devido à 

impossibilidade do testemunho. Sobre a escolha do título, o cineasta declara: "A palavra 

revelou-se para mim como uma evidência, já que, por não entender hebraico, eu não 

                                                
2 O Livro do Êxodo é o segundo livro do Antigo Testamento, vem depois do livro da Gênesis. Ele relata 

como Moisés conduz os israelitas do Egito até o Monte Sinai. A sua autoria foi atribuída a Moisés pela 

tradição judaico-cristã. 
3 Com exceção do mundo anglo-saxão, onde a terminologia holocausto ainda é bastante utilizada. 
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compreendia seu sentido, o que era mais um modo de não nomear." (LANZMANN, 

2011, p.429).  

Transpor a experiência histórica da Shoá em experiência artística parece ser um 

dos desafios incontornáveis da geração de artistas de origem judaica da segunda metade 

do século XX. Um genocídio é muito mais do que uma guerra particularmente 

sangrenta, ele equivale a um projeto de exterminação, a um grito ecoando nos ouvidos 

dos descendentes das vítimas. A memória desse massacre é transmitida geracionalmente 

e articula-se tanto ao particular quanto ao coletivo, na medida em que o desastre 

permanece intrinsecamente ligado à memória do grupo e que seus descendentes 

consideram-se sobreviventes ou vítimas em potencial. 

Diante da insuficiência dos projetos de representação, realistas ou não, que 

poderiam banalizar ou simplesmente estetizar o horror, forjou-se um rico corpus de 

obras suscitadas pela Shoá e desenvolvidas em torno da tensão fundamental entre relatar 

e silenciar. Das fotografias e instalações de Christian Boltansky, aos (não)-monumentos 

de Jochen Gerz na Alemanha, a observação de Gérard Wajcman, “On est prié de 

regarder l’absence », em L’Objet du siècle (2007), poderia introduzir a maior parte das 

produções desses artistas, na medida em que elas apresentam traços comuns, tais como 

o diálogo com o silêncio, a ausência e a perda, a relação com a memória e a 

transmissão. 

As publicações de escritores que nasceram logo depois da Guerra, como 

Patrick Modiano (1945), do qual tratarei nesta tese, denominados de “postgeneration” 

pela norte-americana Marianne Hirsch, forjam então novas formas de expressão, 

buscando dar conta do horror, dos não-ditos e do inenarrável. Lembro que o prefixo 

"post" empregado por Hirsh em "postgeneration", assim como em "postmemory", não 

deve levar a crer em algo próximo do conceito de superação ou de "passado que 
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passou". Hirsch explica: "Não é simplesmente uma concessão à temporalidade linear ou 

à lógica sequencial.[...]. Como os outros "pós", pós-memória reflete uma oscilação 

incômoda entre continuidade e ruptura." (HIRSCH, 2012, p.5-6).
4
 

 Quanto ao procedimento adotado ao longo da tese em relação às citações, optei 

por traduções minhas no corpo da tese para os trechos em outros idiomas e que não 

foram publicados em português. Para não comprometer o fluxo da leitura e facilitar 

eventuais verificações referentes às traduções, transcrevi em notas de rodapé as citações 

no idioma original. Esse recurso não foi adotado no que tange as obras de Modiano. Os 

livros do autor que ainda não foram publicados no Brasil permaneceram em francês por 

considerar que a tradução do corpus do autor demandaria um trabalho à parte. 

Sem perder de vista a vasta produção literária de Modiano, elegi, como corpus 

desta pesquisa, obras que formam um painel da vida do autor, dando conta dos não ditos 

que caracterizam também a segunda geração, mas, sobretudo, aquelas que apresentam 

dois denominadores comuns: a homonímia entre autor, narrador e personagem e a 

ausência do subtítulo "romance" em suas edições originais. São elas: Livret de Famille 

(1977); De si braves garçons (1982); Remise de Peine (1988); Dora Bruder (1977); 

Éphéméride (2002) e Un Pedigree (2005). 

O motivo deste recorte baseia-se no fato de que um dos pontos que atravessa 

toda a prosa de Modiano é a presença de uma primeira pessoa ambígua, uma vez que o 

autor integra elementos de sua biografia a textos ficcionais e, por outro lado, tende a 

deslegitimar a escrita de si e a estabelecer pactos contraditórios em seus textos 

autobiográficos. Ao embaralhar as cartas desta maneira, o autor cria um efeito de 

indeterminação aos olhos do leitor quanto ao estatuto de seus narradores que, ao mesmo 

                                                
4 "It is not a concession simply to linear temporality or sequential logic. [...]. Like the other "posts", 

"postmemory" reflects an uneasy oscillation between continuity and rupture." (HIRSCH, 2012, p.5-6).  
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tempo, apresentam características recorrentes e criam, assim, a sensação de 

familiaridade no leitor. 

Aos narradores de Modiano falta sempre aquilo que, em Livret de Famille, é 

qualificado como o "bien mystérieux [...], un état civil" (MODIANO, 1977, p.27), ou 

seja, uma identidade. O título dessa obra remete ao documento administrativo francês de 

mesmo nome, composto por todos os registros civis que o indivíduo acumula ao longo 

da vida, como, por exemplo, a certidão de nascimento, de casamento ou de divórcio. Já 

o Livret de famille de Modiano é formado por narrativas que vão do registro de 

nascimento de sua filha, ao retorno dos prisioneiros dos campos de concentração, 

recorrendo, portanto, a um passado recente e também a uma memória anterior ao seu 

nascimento. Na quarta-capa do livro, o autor acentua a ambiguidade de registros, lê-se: 

"quatorze récits où l'autobiographie se mêle aux souvenirs imaginaires". 

A adolescência é o momento privilegiado em De si braves garçons, texto 

fragmentado, dividido em quatorze capítulos e onde o narrador principal, nomeado 

Patrick apenas na parte final da obra, rememora o tempo passado no colégio Valvert 

(inspirado no colégio Moncel, onde estudou Modiano) ao lado de seus colegas e que 

eram, como ele próprio, "des enfants du hasard et de nulle part" (MODIANO,1982, 

p.9). Prefigura-se nesta obra, a temática do abandono na infância, recorrente em suas 

publicações subsequentes. Em Remise de Peine, o narrador Patoche, apelido de 

Modiano quando criança, relembra o período em que viveu nos arredores de Paris 

juntamente com seu irmão Rudy, sob os cuidados de amigos de seus pais, enquanto sua 

mãe viajava em turnê teatral. Com exceção deste livro e do curto texto Éphéméride, que 

considero como um primeiro esboço da autobiografia Un Pedigree, todas as outras 

obras do corpus desta tese apresentam um narrador em primeira pessoa, denominado 

Patrick.  
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Un Pedigree é o único trabalho de Modiano assumidamente autobiográfico e, 

em contrapartida, o tom empregado seria mais o de um biógrafo de si mesmo do que o 

do autobiógrafo. Em uma espécie de consignação de fatos, é como se o narrador fosse 

realizando colagens de fragmentos de vida na trajetória de um eu ausente. O 

distanciamento é evidente: 

 

J'écris ces pages comme on rédige un constat ou un curriculum vitae, à titre documentaire et 

sans doute pour en finir avec une vie qui n'était pas la mienne. Il ne s'agit que d'une simple 

pellicule de faits et gestes. Je n'ai rien à confesser ni à élucider et je n'éprouve aucun goût 

pour l'introspection et les examens de conscience." (MODIANO, 2005, p.44-45). 

 

Já em Dora Bruder
5
, Modiano assume uma nova perspectiva, promovendo a 

aliança de histórias individuais e coletivas, da autobiografia com a biografia e da 

investigação factual com a ficção. Nessa narrativa, motivada inicialmente pela 

descoberta ocasional do anúncio de desaparecimento da garota Dora em um antigo 

jornal de 1941, Modiano investiga e reconstrói ficcionalmente a vida e o itinerário da 

menina judia durante a Ocupação. Partindo da experiência de uma anônima, o escritor 

reelabora a sua história pessoal, mas também a macrohistória, o destino de toda uma 

geração de vítimas dos horrores da Guerra e do silêncio, inclusive o de seu pai, Albert 

Modiano que, graças à ficção, também cruza a trajetória de Dora. Modiano articula 

assim a literatura a um trabalho de luto em vários níveis, ou seja, a literatura como 

"inscrição póstuma", em homenagem aos mortos, mas também a literatura como ato de 

inscrição na vida contra o esquecimento (contra a morte) e, desse modo, realiza um 

trabalho de memorialização. 

                                                
5 Dora Bruder foi objeto de análise da minha dissertação de mestrado em 2008, intitulada "Itinerários 

identitários em Dora Bruder e Voyage de Noces, de Patrick Modiano". 
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Privilegiarei então, na pesquisa, essas obras que apresentam homonímia entre 

narrador, autor e personagem, sem, contudo, deixar de transitar pelos demais trabalhos 

do autor, em especial Rue des Boutiques Obscures, que pode ser considerado como 

central no universo modianesco da reconfiguração da memória e da investigação sobre o 

passado.  

Dentro dessa perspectiva, farei uma análise da obra literária de Patrick 

Modiano, mostrando que o escritor a constrói como uma vasta rede e formando uma 

estrutura com efeito de eco da realidade. A escrita do eu em Modiano lhe permite a 

construção de uma identidade narrativa dentro de um processo deliberado de formação 

do espaço autobiográfico, tal como a noção foi teorizada por Philippe Lejeune em O 

Pacto autobiográfico. 

Apesar de ser um escritor consagrado e vencedor de inúmeros prêmios 

literários na Europa, Patrick Modiano ainda é um autor pouco conhecido do público 

brasileiro, embora tenha tido vários romances traduzidos para o português. São eles: La 

Ronde de nuit, Villa triste, De si braves garçons, Rue des boutiques obscures, Dora 

Bruder e Du plus loin de l'oubli. Todas essas publicações foram lançadas no Brasil pela 

editora Rocco e apresentam, respectivamente, os seguintes títulos na tradução em 

português: A Ronda da noite, Vila Triste, Meninos Valentes, Uma rua de Roma, Dora 

Bruder e Do mais longe do esquecimento. 

 Filho de Luisa Colpeyn e de Albert Modiano, um negociante de origem 

judaica e envolvido com atividades escusas durante a Segunda Guerra, Modiano foi 

marcado pelo ambiente de semiclandestinidade em que foi criado e pelo que considera o 

encontro inusitado de duas pessoas que, não fosse a Guerra, dificilmente teriam seus 

destinos cruzados. Pelo lado paterno, então, os Modiano, judeus sefarditas de origem 

ítalo-grega e, pelo lado materno, a atriz Luisa Colpeyn, nascida na Antuérpia, na 
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Bélgica, foi para Paris para trabalhar na Continental-Films, uma produtora 

cinematográfica criada pelos nazistas. Este é o contexto do encontro dos pais de Patrick 

Modiano durante a Ocupação: de um lado, um judeu cosmopolita que vive de pequenas 

falcatruas sob uma falsa identidade e, do outro, uma atriz flandrense que trabalha para o 

ocupante. Em 1944, os dois se casam e Patrick Modiano nasce logo no ano seguinte. O 

casal terá também um segundo filho nascido em 47 e falecido prematuramente em 57, 

perda que marca profundamente o escritor, sendo muitos de seus livros dedicados ao 

irmão Rudy. 

O contexto singular do encontro de seus pais e o ambiente no qual foi criado 

influencia decisivamente a literatura de Modiano, sendo essa atmosfera reelaborada 

sistematicamente em suas obras. A respeito de seu nascimento, o autor declara: "Eu sou 

portanto um produto do dejeto da Ocupação, desse período estranho ao longo do qual 

pessoas que nunca deveriam ter se encontrado se encontraram e por acaso fizeram um 

filho." (MODIANO, 2010b).
6
   

As obras de juventude de Modiano, principalmente suas três primeiras 

publicações, La Place de l'Étoile (1968), La Ronde de Nuit (1969) e Les Boulevards de 

Ceinture (1972), anunciam o movimento de releitura crítica dos anos da Ocupação 

alemã que começou a mobilizar os intelectuais e artistas franceses a partir da década de 

70. Essas obras compõem o que o crítico Baptiste Roux (1999) denominou de a "trilogia 

da Ocupação" na qual, juntamente com o roteiro do filme Lacombe Lucien (1974), 

elaborado ao lado do cineasta Louis Malle, a Ocupação nazista é abordada de forma 

direta e um foco temático onipresente. 

Em 1975, com Villa Triste, o escritor diversifica um pouco o seu foco e visa 

sobretudo aos anos 60, mantendo, entretanto, as mesmas angústias ligadas à Guerra, 

                                                
6 "Je suis donc un produit du fumier de l'Occupation, de cette période bizarre au cours de laquelle des 

gens qui n'auraient jamais dû se rencontrer se sont rencontrés et ont fait par hasard un enfant." 
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como fuga, confinamento, errância e conflitos identitários. Em 1978, Modiano é 

agraciado com o prêmio Goncourt pelo livro Rue des boutiques obscures, no qual um 

narrador desmemoriado busca recompor sua história percorrendo lugares e encontrando 

pessoas que acredita terem feito parte de sua vida no passado. A pista para a 

reconstrução da história do personagem é dada por fotos antigas nas quais ele tenta se 

reconhecer. 

Com presença constante nas cenas literárias francesa e mundial há mais de 

quarenta anos, Patrick Modiano é um dos poucos autores da atualidade a ser apreciado 

tanto pelo público quanto pela crítica acadêmica francesa. Por outro lado, o rótulo de 

escritor anacrônico foi-lhe algumas vezes atribuído e, aos olhos do leitor familiarizado 

com sua obra, paira sobre Modiano a reputação de escritor de uma timidez crônica, 

incapaz de formular uma frase completa em público e que escreveria, invariavelmente, o 

mesmo livro em estilo nostálgico. Na verdade, as dificuldades do autor em se expressar 

oralmente ecoam em uma prosa de certa forma também dominada pela afasia, na 

medida em que suas frases curtas e precisas parecem buscar revelar uma falta, o 

essencial em Modiano é sempre apenas sugerido e nunca colocado de forma direta. 

O próprio autor corrobora a imagem de escritor de um único livro ao declarar, 

ironicamente, que se trataria de um fenômeno inconsciente porque ele não relê seus 

textos e, caso haja repetição de alguns personagens ou lugares, seria devido ao fato de 

ele sofrer de amnésia. 

É certo que existem permanências e recorrências em Modiano. Sua obra forma 

um todo coerente e a marca da Ocupação é evidente desde sua primeira publicação até 

os livros mais recentes. No entanto, seus textos revelam um autor em evolução 

constante, que se arrisca em diferentes gêneros, além dos romances, como o teatro, 

roteiros de cinema, livros infantis e até mesmo letras de música. 
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Na verdade, nenhum livro de Modiano repete os anteriores. Por outro lado, a 

obra apresenta uma coerência global como se cada uma das suas mais de trinta 

publicações fosse parte de um caleidoscópio cuja imagem dependesse da forma de girar 

o objeto, ou seja, a configuração do conjunto varia segundo o olhar direcionado. Dentro 

dessa concepção, as diferentes narrativas dessa obra dinâmica fazem sentido, também, 

se articulando umas com as outras, em ressonância. 

Em um primeiro momento, analisarei, em grandes linhas a evolução da obra de 

Modiano. Especificarei o contexto histórico e literário de seu surgimento, assim como a 

importante presença da instância paterna e da judeidade em sua obra.  

Modiano tem a reputação de ser um autor nostálgico, devido à onipresença da 

temática ligada à Guerra. Entretanto, considerá-lo desta forma me parece uma 

incongruência na medida em que a nostalgia envolve um desejo de retorno ao passado. 

Ora, os personagens de Modiano estão envolvidos mais com um anseio de elucidação e 

com a busca de vestígios do que com um desejo de retorno ao passado. Além disso, a 

nostalgia pressupõe uma distinção entre as instâncias temporais e, como pretendo 

mostrar nesta tese, as narrativas de Modiano apontam para um jogo de sobreposições de 

camadas temporais. Para usar uma expressão recorrente em Modiano, seus narradores 

situam-se em uma espécie de "eterno presente". 

Analisar a percepção temporal na obra de Modiano significa interessar-se pelo 

funcionamento da memória e pelos recursos por ela engendrados, tal como a 

tematização da fotografia. Em Modiano, as rememorações são ativadas e elaboradas 

através de imagens-texto. Assim, a temática fotográfica, muitas vezes, orienta a 

veiculação da memória, enquanto traço e "lembrança materializada" (COLOMBO, 

1991, p.49). A polivalência fundamental da fotografia que, apesar de seu teor 

referencial, funciona também como rico ativador da imaginação, dialoga com a 



 

 

21 

21 

ambiguidade dos narradores modianescos. Além disso, a fotografia não apenas possui, 

ela própria, um registro ambíguo, podendo servir como documento, como também 

promove uma suspensão temporal. 

O estudo do paradigma fotográfico se fundamentará em textos de Roland 

Barthes, Philippe Dubois e Susan Sontag. Ressalto, apenas, que não se trata do estudo 

intersemiótico de reproduções fotográficas, mas do papel da imagem-texto em Modiano. 

Com exceção de Paris Tendresse (1990), em que o autor homenageia os clichês de 

Brassai de Paris nos anos 30, e de Elle s'appelait Françoise (1996), uma obra escrita, 

juntamente com Catherine Deneuve e François Truffaut, em memória de Françoise 

Dorléac, não há reproduções fotográficas na obra do autor. 

 Os narradores de Modiano (des)constroem a memória e tematizam 

sistematicamente o período histórico da Ocupação, não vivido pelo autor, mas pelo qual 

foi marcado. O escritor reconfigura a ausência de memória em uma escrita elíptica e 

minimalista que reativa retoricamente o conteúdo lacunar.  

Sigmund Freud foi o primeiro a descrever psiquicamente a memória e a 

determinar sua formação a partir do rastro mnésico proveniente da repetição de 

experiências. Trata-se de um processo complexo, envolvendo um conjunto de forças 

diferenciais e que dependem da percepção e da excitação. Para Freud, o rastro consiste 

em uma marca provisória, relacionada a outras marcas para a inscrição de um novo 

rastro na memória e, assim, sucessivamente. (FREUD, 1976, p.80-85). O rastro mnésico 

é uma das categorias freudianas estudadas posteriormente por Jacques Derrida e me 

interessa, nesta tese, por envolver as noções de percepção temporal e traço de forma 

imbricada na constituição do ser e na memória.  
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Além de Freud e Derrida, basear-me-ei nos trabalhos de Jean-Yves e Marc 

Tadié e Jacques Le Goff, bem como nos estudos dos historiadores Henry Rousso, Pierre 

Laborie e Annette Wieviorka, especialista na história do genocídio. 

Ao propor o objetivo de analisar a presença de um espaço autobiográfico na 

obra de Modiano, deparei-me com a questão relativa ao termo autoficção, tão em voga 

no mundo literário contemporâneo. O neologismo, criado por Serge Doubrovsky, tem 

sido usado de forma indiscriminada e seu significado vem sofrendo modificações sem 

que haja um consenso dentro do mundo acadêmico. Pretendo então analisar as 

diferentes variações da noção de autoficção para mostrar porque, a meu ver, ela não é 

adequada para denominar o universo modianesco.   

No quarto momento da pesquisa, dedicar-me-ei ao estudo da interface das 

narrativas de Modiano com o gênero policial. Apesar de não ser um autor de histórias de 

detetive, o escritor coloca em cena um mundo obscuro em que predominam os segredos, 

mistérios e desaparecimentos, compartilhando assim com grande parte das temáticas de 

predileção do gênero consagrado por Georges Simenon e Conan Doyle. Buscarei 

demonstrar as peculiaridades dos narradores/detetives modianescos e as apropriações e 

subversões engendradas pelo autor, dentre elas as distorções de ordem estrutural, como 

a inconclusão do enigma e o estatuto de certos personagens, tais como investigadores e 

testemunhas pouco confiáveis.  

Na medida em que o substrato da obra de Modiano são as lembranças, vividas 

ou não, pretendo mostrar que sua literatura não desvenda os mistérios, não soluciona os 

enigmas, mas os desloca, trazendo-os à tona e tornando-se, ela própria, enigma. A 

aproximação operada entre o inquérito e a rememoração demonstra, a meu ver, que a 

incerteza é, paradoxalmente, a principal modalidade de saber na obra de Modiano e a 

vida do eu, um movimento inconcluso dentro de seu espaço autobiográfico. 
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1. Perspectivas históricas e literárias  

 

1.1 O contexto histórico 

 

Em Dez decisões que mudaram o mundo (1940-1941), o historiador Ian 

Kershaw localiza, no período entre maio de 1940 e dezembro de 1941, fatos cruciais 

que determinaram não somente os rumos da Segunda Grande Guerra, mas os caminhos 

que a humanidade trilhou desde então. Decisões políticas e militares são apresentadas, 

dentre elas, a mais estarrecedora, quando Hitler decide exterminar os judeus. O autor 

afirma que a "Solução Final", ou seja, a eliminação sistemática da população judaica, 

foi-se delineando em paralelo com a evolução da guerra. Inicialmente havia a ideia de 

deportá-los para uma região distante da Rússia. Com as dificuldades encontradas pelo 

exército alemão na invasão da Rússia, o ataque japonês a Pearl Habor e a entrada dos 

Estados Unidos na guerra, os planos se alteraram. Ainda segundo Kershaw, a decisão de 

matar os judeus da Europa seguia uma política assustadora relacionada com a imagem 

nazista do judeu. O historiador detalha os componentes dessa imagem: 

 

No imaginário nazista, o judeu, que dominava tanto o capitalismo por trás de seus inimigos 

"plutocráticos", Grã-Bretanha e Estados Unidos, quanto o bolchevismo por trás do inimigo 

soviético, constituía a suprema ameaça à própria existência da Alemanha. Na verdade, o 

judeu representava um mundo que era um total anátema para o nazismo, um conjunto de 

valores morais vindos tanto do judaísmo quanto do cristianismo para formar as bases da 

civilização que Hitler, conforme deixou claro repetidas vezes, desejava erradicar. 

(KERSHAW, 2008, p.517).  

 

 

Portanto, não se tratava de erradicar a influência dos judeus, mas de eliminá-

los. A noção de que um crime seria cometido é corroborada pelo fato de que não há 
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nenhum documento escrito que ateste a "Solução Final". Nenhuma ordem escrita foi 

encontrada, nenhum arquivo: 

 

Foi um segredo de Estado do mais alto grau que não podia ser discutido nem mesmo 

pelos iniciados. As ordens mais incriminatórias eram dadas verbalmente, uma 

linguagem camuflada era usada nas conversas do mais alto nível. O próprio Hitler 

nunca se referiu diretamente à matança dos judeus, nem mesmo em seu círculo mais 

íntimo. (KERSHAW, 2008, p.517). 

 

Assim, os nazistas tinham total consciência de que cometiam um crime, 

tratava-se de criar uma ideologia que o justificasse e de não deixar nenhum registro, 

destruir qualquer tipo de arquivo, inclusive os corpos das vítimas. 

Menos de um ano depois do início do conflito mundial, a França se rendeu 

diante do exército alemão e passou a ser controlada pelo regime nazista. Surgia o Estado 

Francês, vulgarmente chamado de França de Vichy e, oficialmente, liderado pelo 

Marechal Philippe Pétain. O período de domínio germânico durou de 1940 a 1944, 

sendo um dos mais obscuros da história do país. O Marechal Pétain construiu um 

regime colaboracionista com os invasores em que as milícias de Vichy prenderam todos 

que se opunham ao jugo alemão e entregaram judeus aos nazistas, dentro de uma 

política de segregação racial em consonância com a do Terceiro Reich. Por trás do 

governo de Vichy, estavam os franceses que sustentavam ideais nacionalistas próximos 

aos da ditadura de Franco, na Espanha, e de Hitler, na Alemanha. Colaboracionismo, 

racismo, perseguições e fuzilamentos marcaram a história da França nesse período, 

fazendo da República de Vichy um momento de humilhação e vergonha do povo 

francês. 

Ao ocupar a França, o exército nazista alemão tomou três quintos de seu 

território e esta foi dividida em várias zonas. Paris se encontrava, obviamente, no centro 
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da zona ocupada. O sul do país, teoricamente livre, era administrado pelo governo de 

Vichy que, na prática, servia aos interesses germânicos. Ele foi também invadido em 

1942. Do oficial de justiça ao policial corrupto, passando pelo cidadão comum, muitos 

franceses se tornaram colaboradores do invasor, participando de atividades de 

espionagem, repressão, pilhagem ou, simplesmente, traficando mercadorias racionadas, 

como suspeita-se ter sido a situação do pai de Modiano. 

Por outro lado, houve também aqueles que se engajaram no movimento de 

Resistência à Ocupação. A resistência externa começou com o conhecido discurso do 

General De Gaulle, de Londres, em 18 de junho de 1940, convocando a população 

francesa a se mobilizar ao lado dos Aliados e a resistir ao invasor alemão. Internamente, 

franceses que não aceitaram o domínio germânico também se manifestaram, seja de 

forma isolada, seja organizando células clandestinas de resistência e trabalhando, 

principalmente, através de ações de sabotagem. 

Ao término da Guerra e com a Liberação de Paris pelas Forças Aliadas e pela 

Resistência Francesa personificada em De Gaulle, foi proclamado o Governo Provisório 

da República Francesa (GPRF), em 23 de outubro de 1944.  

Essa divisão rígida e maniqueísta da população francesa entre colaboradores e 

resistentes, na verdade, não dá conta da complexidade da real situação. Entender o 

comportamento da população, ou melhor, entender o que Pierre Laborie chamou de 

estrutura mental (2003) não é tarefa fácil. Trata-se de uma questão que vem sendo 

estudada há pouco tempo, principalmente por Laborie e pelo historiador Henry Rousso, 

um dos criadores do Instituto de História do Tempo Presente (IHTP) no ano de 1981, 

em Paris.  

Laborie defende a presença de um universo mental duplo na população 

francesa durante a Guerra, de uma "cultura do duplo" (2003, p.33): 



 

 

26 

26 

 

A ideia do duplo cadencia as configurações do senso comum, tanto na banalidade do 

cotidiano, quanto nas situações excepcionais e os riscos do engajamento. 

Rapidamente, para sobreviver, os franceses tiveram que aprender a existir com duas 

imagens de si mesmos. (LABORIE, 2003, p.33).7 

 

O estudo de Laborie é bastante revelador, pois atenta para a ambivalência do 

comportamento humano no período em questão. O autor indica as relações estabelecidas 

entre representação mental e memória e ressalta as dificuldades de se apreender 

fenômenos complexos, uma vez que envolvem o mental coletivo, além de uma 

diversidade de sentidos. O historiador destaca o papel importante "da arte, da memória 

dos lugares e da ficção" (LABORIE, 2003, p.14) para a apreensão das estruturas e 

configurações mentais que informaram sobre os comportamentos coletivos. A literatura 

de Modiano trouxe forte contribuição ao entendimento dessa estrutura mental descrita 

por Laborie, do agente duplo de La Ronde de Nuit, passando pelo colaborador Lucien 

Lacombe e pelo escritor de dupla identidade em Quartier perdu, as condutas dúbias são 

insistentemente encenadas em seus textos. 

Da Liberação de Paris até a morte do general De Gaulle, a França viveu uma 

fase denominada de recalcamento pelo historiador Henry Rousso. Durante anos, tanto 

os gaullistas quanto os comunistas, por razões distintas porém complementares, 

minimizaram o papel da colaboração francesa com os nazistas. Em prol do ideal de 

união nacional pela reconstrução industrial e econômica do país, promoveu-se uma 

espécie de amnésia da história recente. 

Para que uma memória da Shoá pudesse emergir e tornar-se objeto literário, foi 

preciso o surgimento de uma conjuntura propícia, tanto nacional quanto 

                                                
7 "L'idée du double rythme les formes de la pensée ordinaire, autant dans la banalité du  quotidien que 

dans les situations exceptionnelles et les risques de l'engagement. Très vite, pour survivre, les Français 

doivent apprendre à exister avec deux images d'eux-mêmes. "(LABORIE, 2003, p.33).  
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internacionalmente. Externamente, o marco para essa virada de consciência foi, segundo 

a historiadora Annette Wieviorka, o processo de Eichmann:  

 

O processo de Eichmann determina uma guinada para a emergência da memória do 

genocídio na França, nos Estados Unidos e em Israel. A partir dele, inicia-se uma 

nova era na qual a memória do genocídio torna-se constitutiva de uma certa 

identidade judaica que reivindica intensamente sua presença no espaço público. 

(WIEVIORKA, 1998, p.81).8 

 

Diferentemente dos processos de Nuremberg, - uma série de julgamentos, 

iniciados logo depois da Guerra (entre 20 de novembro de 1945 e 1º de outubro de 

1946), contra dirigentes nazistas e cuja base de acusação apoiava-se, essencialmente, em 

documentos escritos - durante o processo de Eichmann, o foco foi a valorização da 

prova testemunhal. O alemão Adolph Eichmann fora raptado em 1960, na Argentina, 

onde vivia sob uma identidade falsa. Ele foi levado para Jerusalém pelo Mossad, a 

polícia secreta de Israel, onde protagonizou um dos mais importantes julgamentos da 

História. O então primeiro ministro israelense, David Ben Gurion, tinha em mente 

promover um espetáculo cuja plateia fosse formada por pessoas de todo o mundo. Ele 

tinha como objetivo fornecer diferentes "lições" para destinatários variados. Havia a 

lição para o mundo não-judeu, que visava esclarecer às nações como milhões de 

pessoas, pelo acaso de serem judias, foram mortas pelos nazistas. Havia, também, o 

desejo de mostrar aos judeus da diáspora como o judaísmo sempre se confrontou com 

um mundo hostil e que, apenas, o estabelecimento de um Estado judeu permitira a 

reação de seu povo do modo como os israelenses reagiram na guerra da Independência, 

na aventura de Suez, e nos incidentes quase diários nas fronteiras de Israel. Por fim, 

                                                
8 "Le procès Eichmann marque un véritable tournant dans l'émergence de la mémoire du génocide, en 

France, aux États-Unis comme en Israel. Avec lui s'ouvre une ère nouvelle: celle où la mémoire du 

génocide devient constitutive d'une certaine identité juive tout en revendiquant fortement sa présence 

dans l'espace public." (WIEVIORKA, 1998, p.81). 
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havia ainda a lição a ser tirada pela nova geração de israelenses, que cresceu após a 

Shoá e que corria o risco, segundo Ben Gurion, de perder seus laços com o povo judeu, 

caso não internalizasse esse passado trágico e perderia também, por extensão, a sua 

própria história. (ARENDT, 2011, p.20).  

Esses foram os argumentos de Israel para quebrar a soberania argentina e 

capturar aquele que, junto com outros nazistas, fora responsável pelo que eles 

denominaram de a "solução final" da questão judaica, em outras palavras, pelo 

extermínio de milhões de judeus. Eichmann foi apresentado à Corte Distrital de 

Jerusalém em abril de 1961, acusado de crimes contra o povo judeu e contra a 

humanidade. Protegido em uma cabine de vidro à prova de bala, o réu declarou-se 

sempre inocente das acusações, pelo fato de não ter matado, ele próprio, nenhum ser 

humano. Em dezembro, a corte deu o veredicto e a sentença: morte por enforcamento.  

Durante os meses de julgamento, foram ouvidos mais de três mil depoimentos 

e, pela primeira vez, um processo foi integralmente transmitido pela televisão. A 

estratégia de intensa difusão e de valorização do testemunho era determinante para os 

objetivos visados pelo governo de Israel e acabou abrindo caminho para a ruptura do 

silêncio. O julgamento de Eichmann tornou-se, assim, um marco, por ter preparado e 

sensibilizado a opinião pública para a discussão acerca do genocídio. 

Já no âmbito nacional francês, foi o movimento de maio de 68 que começou a 

abalar a história oficial e a crença de uma França identificada exclusivamente à 

Resistência. Em Le Syndrome de Vichy, Rousso explica: "Os estudantes de maio 

responsabilizam um poder que se pretende e se apresenta como herdeiro da Resistência 
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[...]; eles [denunciam] uma sociedade refugiada sob uma honra inventada." (ROUSSO, 

1990, p.119).
9
 

Rousso utiliza a metáfora freudiana relativa ao inconsciente para descrever a 

"síndrome de Vichy", definida como 

 

o conjunto heterogêneo de sintomas, manifestações, em particular na vida política, 

social e cultural, que revelam a existência do trauma engendrado pela Ocupação, 

particularmente aquele ligado às divisões internas, trauma que se manteve, por vezes 

se desenvolveu, após o final dos acontecimentos." (ROUSSO, 1990, p.18-19).10 

 

De acordo com o historiador, em um primeiro instante, no imediato pós-guerra, 

a França parece buscar afrontar diretamente a questão de suas sequelas, é o momento da 

"depuração" e corresponde à fase do luto (não concluído). Na fase seguinte, a do 

recalcamento do trauma, os franceses reprimem toda e qualquer ideia de Colaboração e 

instaura-se o silêncio sobre o tema. Nessa fase do recalcamento, a população assimila o 

mito gaullista de nação da Resistência. 

Entre 1971 e 1974, "o espelho se quebra" e o mito se estilhaça, é a fase 

desencadeada pelo movimento de maio de 68, denominada por Rousso de "retorno do 

recalcado". A quarta e atual fase, a da "obsessão", é caracterizada pelo despertar da 

memória judaica, pelo surgimento de um debate interno sobre o período da Ocupação e 

pela valorização das reminiscências relacionadas a esse momento histórico. (ROUSSO, 

1990, p.19). 

                                                
9 "Les étudiants de mai s'en prennent à un pouvoir qui se veut et se présente comme l'héritier de la 

Résistance [...]; ils [dénoncent] une société refugiée derrière l'honneur inventée." (ROUSSO, 1990, 

p.119)  

 
10 "Le syndrome de Vichy est l'ensemble hétérogène des symptômes, des manifestations, en particulier 

dans la vie politique, sociale et culturelle, qui révèlent l'existence du traumatisme engendré par 

l'Occupation, particulièrement celui lié aux divisions internes, traumatisme qui s'est maintenu, parfois 

développé, après la fin des événements." 
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O movimento de Maio de 68 foi determinante para a mutação ocorrida na 

sociedade francesa, mas não se restringiu a ele. As novas interpretações sobre o governo 

de Vichy só foram possíveis graças ao papel preponderante de alguns artistas e 

intelectuais franceses. O filme de Marcel Ophuls, por exemplo, Le chagrin et la pitié 

(1971),  representou um marco para essa mudança de mentalidade. O aparecimento da 

geração dos filhos dos sobreviventes, a Segunda Geração, também foi fundamental para 

o resgate da memória da Shoá. Mas, de forma singular, foi a obra de Modiano que, 

recusando qualquer determinismo ideológico, antecipou e contribuiu para os debates 

sobre a verdadeira atuação do governo e da população francesa durante a Segunda 

Guerra. 

Referindo-se à nova leitura do período da Ocupação, Rousso destaca: 

 

Patrick Modiano constitui uma categoria à parte, tão grande foi a sua influência 

durante esses anos. Em todos os seus livros (ou quase), ele desvenda uma fascinação 

pelos momentos derradeiros da Ocupação. [...]. Em sua obra, Patrick Modiano 

contempla com angústia e frenesi os estilhaços esparsos do espelho que contribuiu 

para quebrar. [...]. Em Modiano, a Ocupação perdeu totalmente o status histórico. É 

um puzzle que principalmente não se deve reconstituir, a verdade filtraria as lacunas. 

(ROUSSO, 1990, p.152).11 

  

 

1.2 O contexto literário 

 

Quando Patrick Modiano surgiu no palco literário francês, o Novo Romance 

ainda estava em cena, privilegiando o olhar, a multiplicidade dos pontos de vista, a 

                                                
11 "Patrick Modiano constitue une catégorie à lui tout seul, tant a été grande son influence dans ces 

années-là. Dans tous ses livres (ou presque), il dévoile une fascination pour le chien et loup de 

l'Occupation. [...]. Dans son oeuvre, Patrick Modiano contemple avec angoisse et frénésie les éclats 

épars du miroir qu'il a contribué à briser. [...]. Chez lui, l'Occupation a perdu tout statut historique. C'est 

un puzzle qu'il ne faut surtout pas reconstituer, la vérité filtrant les vides." (ROUSSO,1990, p.152). 
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ruptura da ilusão referencial, o fim da intriga, a metalinguagem e as experiências 

formais. Esse grupo de escritores, bastante heterogêneo, se reunia em torno da editora 

Minuit em Paris e era representado, principalmente, por autores como Alain Robbe-

Grillet, Nathalie Sarraute, Michel Butor e por parte da produção de Marguerite Duras. 

Desde suas primeiras publicações, Modiano deixou claro que não pretendia recusar a 

noção de personagem e a pintura social, o autor declarou o seu distanciamento em 

relação ao grupo: "os escritores do Novo Romance pareciam-me marcianos". 

(MODIANO, 1983, p.38).
12

 

A diferença nodal entre os neorromancistas e o autor é que os primeiros visam 

à construção de um universo textual autônomo, independente da História, enquanto 

Modiano luta contra o esquecimento e busca resgatar uma memória, apesar de tratar-se 

muitas vezes de uma memória de algo que não viveu. 

Grande admirador de Georges Perec, Modiano o evoca inúmeras vezes, em 

particular em um artigo emocionado, no qual exalta o trabalho de pesquisa e de 

catalogação do advogado Serge Klarsfeld, o Memorial da deportação dos judeus da 

França. Modiano escreve: 

Após a publicação do memorial de Serge Klarsfeld, eu me senti outro. (...). Eu não 

ousei na época entrar em contato nem com ele e nem com o escritor cuja obra é 

frequentemente uma ilustração desse memorial: Georges Perec. (MODIANO, 

1994).
13

 

 

O impacto da obra de Perec sobre Modiano também é notado na escolha do 

título de um de seus romances mais conhecidos. Em 1973, Perec publica uma coletânea 

de cento e vinte e quatro relatos de sonho, La Boutique Obscure, no qual menciona a 

                                                
12 "Les écrivains du Nouveau Roman me semblaient des martiens." (MODIANO, 1983, p.38). 
13 "Après la parution du mémorial de Serge Klarfeld, je me suis senti quelqu'un d'autre. (...). Je n'ai pas 

osé à l'époque, prendre contact ni avec lui, ni avec l'écrivain dont l'oeuvre est souvent une illustration de 

ce mémorial: Georges Perec." 
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Rue des Boutiques Obscures, em Roma. Cinco anos mais tarde, Modiano retoma esse 

título pelo qual recebe o prêmio Goncourt. 

Autores como Modiano ou Philippe Grimbert, por exemplo, nascidos logo 

depois do fim da Guerra, pertencem ao grupo de escritores da chamada segunda 

geração. Eles não viveram o conflito, mas trazem uma experiência traumática herdada, 

ou seja, uma memória indireta, ou ainda, uma pós-memória. 

Em oposição à segunda geração de escritores judeus, Susan Suleiman fala 

sobre a geração 1.5, referindo-se àqueles que, como Georges Perec (1936), Régine 

Robin (1939), ou Serge Doubrovsky (1928), ligeiramente mais velho do que os dois 

anteriores, nasceram um pouco antes ou durante a Guerra, possuindo, portanto, uma 

memória direta da infância. Suleiman explica: 

 

Por geração 1.5, eu me refiro aos filhos dos sobreviventes do Holocausto, jovens demais 

para ter tido uma compreensão adulta do que lhes estava acontecendo, mas não crescidos o 

suficiente para terem estado lá, durante a perseguição nazista aos judeus. [...]. A experiência 

compartilhada pela geração 1.5 é a do atordoamento e a do desamparo prematuros.
14

 

(SULEIMAN,2002). 

 

Os pontos de contato entre Perec e Modiano são múltiplos.  Além de Boutiques 

Obscures, título inspirador de Rue des Boutiques Obscures, há também o importante 

papel desempenhado por Raymond Queneau na vida literária de ambos. Foi graças ao 

escritor, que Modiano teve seu primeiro livro publicado. Além de lhe ministrar aulas de 

geometria espacial, Queneau também aconselhou e incentivou o então jovem autor. Por 

sua influência, Modiano teve acesso à editora Gallimard, onde publicou seu primeiro 

livro em 1968 e na qual permanece até hoje. Em Un Pedigree, Modiano dedica duas 

                                                
14"By 1,5 generation I mean child survivors of the Holocaust, too young to have had an adult understand 

of what was happenning to them, but not old enough to have been there during the Nazi persecution of 

Jews. [...] The 1.5 generation's shared experience is that of premature bewilderment and helplessness." 

(SULEIMAN, 2002)  
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páginas a Queneau e, como o seu antecessor, evoca sua predileção pelos cães e pelas 

deambulações por Paris: 

Comme Queneau, je n'étais vraiment moi-même que lorsque je me retrouvais seul dans les 

rues, à la recherche des chiens d'Asnières. J'avais deux chiens en ce temps-là. Ils 

s'appelaient Jacques et Paul. À Jouy-en-Josas, en 1952, nous avions une chienne, mon frère 

et moi, qui s'appelait Peggy et qui s'est fait écraser, un après-midi, rue du Docteur-

Kurzenne. Queneau aimait beaucoup les chiens." (MODIANO, 2005, p.108). 

 

Em Un Cirque Passe (1992), certamente, não é um acaso a existência de um 

labrador chamado Raymond (MODIANO,1992, p.63). A associação com o animal é 

estabelecida pelo próprio Queneau que, em Chêne et chien (1937), vincula a imagem 

canina à representação de um dos seus polos identitários. Diz o poeta: "Carvalho e cão 

eis meus dois patronímicos,/ etimologia delicada: como manter o anonimato/ diante dos 

deuses e dos demônios?"
15

 (QUENEAU, 1957, p. 81). 

Quanto à relação entre Queneau e Perec, o laço entre ambos fez-se estreito na 

medida em que o primeiro, após ter se afastado dos surrealistas e se tornado um grande 

apreciador dos "exercícios de estilo" e dos processos de criação fundou, em 1960, o 

OuLiPo: Ouvroir de Littérature Potentielle (Ateliê de Literatura Potencial), grupo ao 

qual Perec se filiaria alguns anos depois. Ao lado de Jacques Roubaud e de Ítalo 

Calvino, Perec tornou-se um dos oulipianos de maior relevância, tendo escrito, com os 

procedimentos do grupo, o romance La Disparition (1969), um enorme lipograma em 

que não se encontra nenhuma ocorrência da vogal "e", a mais utilizada na língua 

francesa. 

Em entrevista a Maryline Heck, Modiano conta que foi Queneau quem 

primeiro lhe falou sobre Perec. Ele lamenta: "Perec havia me enviado Un cabinet 

d'amateur, devíamos nos ver, mas isso nunca aconteceu, infelizmente." (MODIANO, 

                                                
15 "Chêne et chien voilà mes deux noms, / étymologie délicate:/ comment garder l'anonimat/ devant les 

dieux et les démons?"  
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2009, p.66).
16

 Para tentar remediar esse não-encontro, Denis Cosnard publicou na 

revista Europe, em 2012, um diálogo imaginário entre os dois escritores, composto 

apenas por citações autênticas de cada um. (COSNARD, 2012, p.232-235). 

No que tange a outros pontos de contato entre Modiano e Perec, observa-se, 

também, o papel preponderante do espaço urbano parisiense como um contrapeso ao 

vazio do mundo pós-Shoá. Em Perec, a descrição detalhada dos lugares parece tentar 

compensar uma nostalgia das origens. Em Modiano, a topografia exerce a função de 

mediadora com o passado. É, muitas vezes, a partir de um lugar que o entrelaçamento 

temporal se estabelece. 

Annelise Schulte Nordholt mostra que W ou a memória da infância pode ser 

lido como um intertexto de Dora Bruder. Assim como os capítulos autobiográficos da 

primeira parte do livro de Perec, Dora Bruder também tenta reconstituir a vida de uma 

criança judia, antes e durante a Ocupação alemã na França. Entretanto, salvo a 

convergência temática, as duas narrativas podem parecer bastante distintas em um 

primeiro momento. Perec alterna capítulos autobiográficos e capítulos ficcionais, 

estabelecendo inclusive uma diferença tipográfica entre ambos, e busca relatar uma 

infância vivenciada, apesar de imersa no esquecimento. Já Modiano, por ter nascido 

mais tarde, precisa passar pela biografia de Dora para narrar os anos da Guerra. Mesmo 

assim, o cunho autobiográfico é fortemente presente em Dora Bruder, ora 

suplementando as lacunas da biografia da garota, ora, inversamente, permitindo ao 

narrador se apropriar de uma vida que lhe antecedeu. Nos dois livros existe um 

princípio de alternância entre fragmentos biográficos/ficcionais e trechos 

autobiográficos, sendo que, na obra de Modiano, o revezamento não acontece de forma 

tão rigorosa. Em Dora Bruder, os capítulos nem mesmo são numerados e as 

                                                
16 "Perec m'avait envoyé Un cabinet d'amateur, on devait se voir, mais cela ne s'est jamais fait, 

malheureusement." (MODIANO, 2009, p.66) 



 

 

35 

35 

informações são, às vezes, truncadas, para serem retomadas no capítulo seguinte, 

acentuando a sensação de incompletude. Schulte-Nordholt compara os relatos de 

Gaspard Winckler e do eu autobiográfico, aos fios de uma trança, que se entrecruzam 

sem se sobreporem por completo. Diferentemente, os fragmentos de biografia e de 

autobiografia em Dora Bruder buscam uma aposição espaço-temporal. Apesar de 

reconhecer as distinções entre W ou a memória da infância e Dora Bruder, Schulte-

Nordholt constata: 

 

Porém, além dessas diferenças, Dora Bruder, assim como W, é um relato duplo, no nível 

dos personagens, como naquele da estrutura. O relato de Modiano, como o de Perec, narra 

uma história através de outra e inversamente, em uma complementaridade vertiginosa.17 

(SCHULTE-NORDHOLT, 2008, p.118). 

  

Foi principalmente a partir da década de oitenta que se assistiu ao impulso 

considerável dessa literatura da segunda geração. Trata-se de publicações de um grupo 

de autores bastante heterogêneo, constituído tanto pelos artistas descendentes de 

famílias do leste europeu, portanto culturalmente vinculados ao iídiche, como pela nova 

geração de sefarditas, sobretudo os filhos dos imigrantes das antigas colônias francesas 

no norte da África e que possuem uma experiência de colonização e exílio bastante 

distinta dos primeiros. A base comum do território francês não foi suficiente para inibir 

as diferenças entre os grupos e determinar sua existência enquanto movimento literário. 

Diferentemente da comunidade judaica norte-americana, que rapidamente se organizou, 

formando uma rede comum e fundando a conhecida escola judaica de Nova York já a 

partir da década de cinquenta, os escritores judeus contemporâneos de língua francesa 

                                                
17 Mais au-delà de ces différences, Dora Bruder, comme W, est un récit double au niveau des 

personnages, comme de la structure: le récit de Modiano, comme celui de Perec, raconte une histoire par 

l'autre et inversement, dans une complémentarité vertigineuse. (NORDHOLT, 2008, p.118).         
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não se agruparam em nenhuma rede estética ou política que conferisse realidade social 

ao grupo. 

Não falarei, portanto, de escritores judeus de língua francesa no sentido de 

escola ou movimento literário específico, embora ocorrências comuns sejam apontadas. 

Em termos de volume de publicações, é inquestionável a emergência da produção de 

autores da segunda geração nas últimas décadas. Henri Raczymov destaca, já em 1983: 

"No período de quatro anos surgiram por volta de cinquenta, talvez uma centena de 

títulos e o fenômeno parece tender ao crescimento. Doravante, todo início de temporada 

literária é quase um início de temporada literária judaica." (RACZYMOV, 1983 apud 

LÉVY, 1998, p.123).
18

 

Em Les Alphabets de la Shoah: survivre, témoigner, écrire, Anny Dayan-

Rosenman, ao fazer um trabalho descritivo e analítico de muitos desses autores, defende 

que "ao longo das últimas décadas, multiplicaram-se as obras literárias nas quais a 

língua francesa tornou-se veículo de uma afirmação identitária judaica." (DAYAN-

ROSENMAN, 2007, p.88)
19

. A autora destaca a recorrência da afirmação identitária na 

maior parte dessas obras e, sendo a memória um importante pilar das identidades, 

acredito que ela tenha se tornado um território simbólico comum para esses escritores. 

O ponto fundamental de um grande número de produções da segunda geração é 

a rememoração, através da reconfiguração de lembranças alheias, da mobilização e da 

gestão de referências indiretas. Diante de um passado recalcado pelos que os 

antecederam, transmitido de forma fragmentada e lacunar e, no caso específico de 

Modiano, ainda mais precariamente devido ao papel ambíguo de seu pai durante a 

Guerra, essa geração busca outros recursos para ressignificar suas histórias individuais. 

                                                
18 "En l'espace de quatre ans sont parus une cinquantaine, peut-être une centaine de titres, et le 

phénomène, semble-t-il, tend à s'accélérer. Chaque rentrée littéraire est désormais quasiment une rentrée 

juive." 
19 "au cours des dernières décennies, se sont multipliées les oeuvres littéraires où la langue française est 

le véhicule d'une affirmation identitaire juive". 
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Nesse sentido, a escritora Helen Epstein, de origem tcheca e criada nos Estados 

Unidos, aborda a questão da memória e da transmissão de forma bastante esclarecedora. 

Tendo sido uma das pioneiras a reconhecer a especificidade da problemática da segunda 

geração, a autora lança, em 1979, a obra Children of Holocaust, na qual entrelaça 

relatos pessoais, análise histórica e psicológica e propõe uma reflexão sobre os efeitos 

do trauma do genocídio nos filhos dos sobreviventes: "fui ao encontro de um grupo de 

pessoas que, assim como eu, eram tomadas por uma história que jamais viveram." 

(EPSTEIN,2005,p.15).
20

 Os relatos transcritos por Epstein convergem no estranhamento 

relativo ao passado misterioso e na necessidade de buscar conectores com as histórias 

eclipsadas. Um dos entrevistados afirma: "Eu sentia que existia algo de misterioso, de 

estranho sobre o passado, sobre o local onde nasci, mas não sabia o quê". (EPSTEIN, 

2005, p.24).
21

 

Em Modiano, as temáticas do genocídio e da judeidade aparecem em uma 

escrita marcada pela fragmentação, pela obliquidade e que conta sem contar 

explicitamente. Vale dizer que utilizo o termo judeidade no sentido forjado por Albert 

Memmi em Portrait d'un juif. O sociólogo distingue judaísmo, "o conjunto de doutrinas 

e instituições judaicas" (MEMMI, 1962, p.28), de judeidade, um sentimento subjetivo e 

laico de pertencimento ao grupo. Em suma, trata-se da posição típica do judeu da 

diáspora, universalista e ateu.  Esse sentimento foi afirmado por Freud inúmeras vezes, 

como por exemplo no prefácio da tradução hebraica de Totem e Tabu (1912): 

 

Nenhum leitor [da versão hebraica] deste livro achará fácil colocar-se na posição 

emocional de um autor que é totalmente ignorante da linguagem da sagrada 

escritura, completamente alheio à religião de seus pais - bem como a qualquer outra 

                                                
20 "Je suis allée trouver un groupe de gens qui, comme moi, étaient possédés par une histoire qu'ils 

n'avaient jamais vécue." 
21 "Je sentais qu'il y avait quelque chose de mystérieux, de bizarre, à propos du passé, de l'endroit où 

j'étais né, mais je ne savais pas quoi". 
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religião - e não pode partilhar de ideais nacionalistas, mas que, no entanto, nunca 

repudiou seu povo, que sente ser, em sua natureza essencial, um judeu e não tem 

nenhum desejo de alterar essa natureza. Se lhe fosse formulada a pergunta: 'Desde 

que abandonou todas essas características comuns a seus compatriotas, o que resta 

em você de judeu?' responderia: 'Uma parte muito grande e, provavelmente a própria 

essência.'  (FREUD, 1976, p.5). 

 

É por esse mesmo viés, laico e subjetivo, que a judeidade ecoa nos textos de 

Modiano, sempre imbricada com questões vinculadas ao pai do autor e ao período da 

Ocupação. Não há definições ético-religiosas, a judeidade manifesta-se em meandros 

identitários, ambiguidades, escolhas, renúncias e rememorações ligadas a instâncias 

paternas, conforme tratarei posteriormente. 

Embora La Place de l'Étoile seja um dos livros de Modiano mais incisivos na 

abordagem da questão judaica, a radicalidade das provocações atenua-se 

progressivamente nos romances seguintes. Em Un Pedigree, Modiano afirma ter escrito 

La Place de l'Étoile na tentativa de traduzir o que ele imaginava ter sido o sentimento de 

seu pai durante a Ocupação, confrontado ao antissemitismo e à necessidade de se definir  

como judeu. 

A primeira publicação do autor traz a seguinte epígrafe: "No mês de junho de 

1942, um oficial alemão dirige-se a um rapaz e diz: 'Por favor, onde fica a place de 

l'Étoile?' O rapaz aponta o lado esquerdo do peito."
22

(MODIANO, 1968, p.7). 

À provocação introdutória, seguem as evocações de escritores considerados 

fascistas, como Lucien Rebatet e Jean Luchaire, e do grupo da rua Lauriston em Paris, 

reconhecidamente colaboracionista e com o qual o pai de Patrick, Albert Modiano, 

mantinha relações.  Note-se que esse primeiro trabalho foi escrito em 1967, mas teve 

                                                
22 « Au mois de juin 1942, un officier allemand s'avance vers un jeune homme et lui dit : "Pardon, 

monsieur, où se trouve la place de l'Étoile  ?" Le jeune homme désigne le côté gauche de sa poitrine. » 
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sua publicação adiada pela editora Gallimard para 1968 por temer represálias e 

acusações de antissemitismo devido aos ânimos acirrados pela Guerra dos Seis Dias
23

. 

 O protagonista desse primeiro romance, Raphael Schlemilovitch, tem um 

nome ambíguo, de origem judaico-cristã, caracterizando a personalidade igualmente 

imprecisa desse narrador-mutante, filho de um fabricante de caleidoscópios. Judeu 

colaborador, judeu sofisticado, judeu sionista ou ainda judeu errante no qual uma "âme 

de métèque réclamait de beaux dépaysements" (MODIANO, 1968, p.62), todos os 

clichês são reativados e destroem qualquer possibilidade de definição identitária. Essa 

decomposição da subjetividade do narrador se projeta na imagem do caleidoscópio: "Je 

raffole des kaléidoscopes. [...] Un visage humain composé de mille facettes lumineuses 

et qui change sans arrêt de forme...". (MODIANO, 1968, p.152). 

 Todas as transformações de Raphael metaforizam a temática dominante do 

livro, a saber, o caráter inconciliável entre o epíteto judeu, a nacionalidade francesa e a 

profissão de escritor, almejada por Schlemilovitch. A epígrafe anuncia, então, o eixo 

central do romance, qual seja o de questionar o lugar (a place) do judeu na França de 

1942. Estaria ele no coração da capital francesa (na Place de l'Étoile) ou em um não-

lugar simbolizado pela Estrela de David no busto do judeu apátrida? 

                                                
23 Em junho de 1967, sentindo-se ameaçado, o governo israelense, de direita, atacou a coalizão formada 

pelo Egito, a Síria, o Iraque e a Jordânia. O exército israelense conquistou, em apenas seis dias, o Sinai, as 

colinas de Golan, a Cisjordânia, Gaza e Jerusalém oriental.  
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1.3 Reflexões sobre a obra 

 

As três primeiras obras de Patrick Modiano foram denominadas pelo crítico 

Baptiste Roux como a "Trilogia da Ocupação" (ROUX, 1999, p.18). Efetivamente, em 

La Place de l'Étoile (1968); La Ronde de nuit (1970) e em Les Boulevards de ceinture 

(1972), esse período histórico ocupa um lugar central em narrativas dominadas por uma 

estética expressionista e um tom agressivo. Um judeu antissemita no caso da primeira 

publicação, um agente duplo narrando sua própria execução em La Ronde de nuit e um 

jovem em busca de seu pai, durante os anos da Ocupação, em Les Boulevards de 

ceinture. Os três textos apresentam o mesmo tom provocador, em estilo sarcástico e um 

registro carnavalesco, tais como a presença do elemento cômico, do submundo e de 

aspectos do fantástico, como os dois amigos imaginários do narrador de La Ronde de 

Nuit: Esmeralda, uma menininha minúscula e Coco Lacour, um gigante ruivo. Os dois 

representam o último subterfúgio do narrador na tentativa de criar vínculos com um 

mundo que, entretanto, é ainda mais irreal. Paris surge como uma cidade-fantasma, uma 

"cidade que naufraga" (p.17), os moradores fogem e o narrador, em sua inércia, apenas 

assiste, acuado e passivo, ao "êxodo" dos habitantes: 

 

Filas de carros escoam em direção às portas de Paris, e eu me sento num banco. Gostaria de 

acompanhá-los na sua fuga, mas nada tenho a salvar. Quando tiverem partido, surgirão 

sombras que formarão uma ronda à minha volta." (MODIANO, 1985, p.17)  

 

O título A Ronda da noite remete também ao quadro de mesmo nome do pintor 

Rembrandt
24

, de 1642. 

                                                
24 Rembrandt Harmenszoon van Rijn (Leida 1606 - Amsterdã 1669)  
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 O artista holandês representou uma companhia de milicianos encabeçada por 

ricos mercadores de Amsterdã, a tela mostra vinte e oito personagens, além de três 

crianças e um cão. Os fortes contrastes de luzes e sombras conferem ao conjunto um 

caráter extremamente dinâmico, os personagens parecem prestes a andar, ao invés de 

serem retratados em fila ou no banquete anual, como era convenção na época. A 

originalidade formal do quadro consiste em romper com os paradigmas do classicismo 

italiano então em vigor, tais como o equilíbrio e a busca do verossímil. O pintor foi 
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particularmente ousado nessa tela por ter eliminado o caráter hierárquico das guildas
25

, 

em geral retratadas de forma estática e destacando seus componentes mais influentes. 

Rembrandt é considerado também o artista do claro-escuro pelo intenso uso que faz 

desses recursos a fim de intensificar o efeito dramático de algumas cenas. 

A composição do pintor holandês, aparentemente confusa, obedece na verdade 

a uma ordem subjacente particularmente estudada. Na tela, vários elementos contribuem 

para uma impressão de desordem: o jogo de olhares; os deslocamentos efetuados em 

direções opostas; as disparidades de altura, cor e classes sociais. Todas essas 

características sugerem um caos aparente, entretanto, trata-se de uma 

pseudodesorganização. Assim como na obra literária, percebe-se que os recursos 

utilizados na tela foram todos bem calculados: as duas figuras centrais que avançam de 

forma enviesada abrem caminho para os outros personagens. A cabeça do capitão situa-

se exatamente no ponto de interseção entre duas diagonais, a vertical e a horizontal, 

parte mais iluminada da tela, enfatizando a importância dos personagens situados em 

primeiro plano. 

De forma análoga, o livro de Modiano também pode, à primeira vista, causar 

uma impressão de desorganização no leitor, devido à sua composição não-linear e às 

sobreposições de diferentes camadas temporais. No início do romance, a presença de 

duas narrativas distintas que vão progressivamente se fundindo é, na verdade, uma 

estratégia de organização. Além disso, o pano de fundo histórico-político único garante 

a coerência do todo. 

Assim como Rembrandt se utiliza da oscilação entre sombra e luz como uma 

técnica para conferir um caráter fantástico à tela, o escritor francês recorre ao jogo 

claro/escuro para acentuar a atmosfera onírica, como nos momentos em que o narrador 

                                                
25 As guildas eram corporações de artesãos em certos países da Europa durante a Idade Média. 
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passeia pelo Bois de Boulogne em companhia das insólitas criaturas imaginárias de 

Coco Lacour e  de Esmeralda. Os três parecem sobreviventes de um mundo na 

iminência de se volatilizar: "Todo um mundo prestes a desaparecer brilhava pela última 

vez sob a folhagem e as lanternas japonesas." (MODIANO, 1985, p.17). 

Após a violência e o estilo barroco de La Place de l'Étoile, La Ronde de nuit e 

Les Boulevards de ceinture, Modiano prossegue com uma escrita cada vez mais concisa, 

visando à elipse para suscitar a emoção. Villa Triste, de 1975, pode ser considerado 

como um texto de transição nessa mudança de registro, porque o romance já apresenta 

as primeiras marcas de um estilo minimalista ao qual Modiano recorre cada vez mais 

em suas obras posteriores, e, ao mesmo tempo, contém ainda uma certa ironia 

provocadora, característica da Trilogia da Ocupação. É o que se percebe, por exemplo, 

no trecho em que a passividade melancólica do narrador Victor Chmara dá lugar a uma 

agressividade típica de um Raphael Schlémilovich, protagonista de La Place de l'Étoile: 

"-Logo que tivermos deixado este sujo vilarejo francês de merda - respondi, muito 

rapidamente." (MODIANO, 1998, p.75). Em Villa triste, entra em cena, pela primeira 

vez na obra do autor, o seu segundo período de predileção, qual seja, a década de 

sessenta, os anos da juventude do escritor. 

Não por acaso, a narrativa desse quarto romance de Modiano se passa em uma 

pequena estação termal na fronteira da França com a Suíça. Tudo leva a crer que se trate 

da cidade de Evian, localizada às margens do lago Lemano e onde, em 1962, houve a 

assinatura dos "Acordos de Evian"
26

, nos quais se reconheceu a independência da 

Argélia.  

Em Villa Triste, o leitor acompanha o narrador em uma viagem pelo tempo, até 

o momento em que chega à cidadezinha pela primeira vez, fugindo de uma Paris em 

                                                
26 Os "Acordos de Evian" entre os representantes do governo provisório da Argélia e o governo francês 

foram assinados em 18 de março de 1962. 
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crise devido à guerra contra a Argélia no início dos anos 60. As angústias e o universo 

juvenil de ócio e insegurança lembram muito as experiências pessoais do próprio autor, 

em particular a fuga de Paris a fim de evitar o alistamento no serviço militar e a 

participação na guerra, que Modiano relata em detalhes quase trinta anos depois, em Un 

Pedigree. 

Em Villa Triste, Modiano justapõe episódios desarticulados do passado e 

transpõe toda a França após a descolonização para a pequena cidade de veraneio onde a 

narrativa se desenvolve. Ao descrever a sensação de medo que sentia em Paris no início 

dos anos sessenta, o narrador utiliza a palavra "rafle", que infelizmente foi eliminada na 

tradução da obra para o português. No original em francês, lê-se: "Beaucoup trop de 

rafles
27

 à mon goût" (MODIANO, 1975, p.21). A palavra rafle é importante porque 

remete à prisão maciça de judeus durante a Segunda Guerra. Assim, o vocábulo está 

diretamente ligado ao período da Ocupação, e não aos anos sessenta. Através desse 

procedimento, o autor sobrepõe dois momentos passados distintos aproximando-os 

historicamente. No texto em português, lê-se:   

 

Eu tinha fugido de Paris com a ideia de que aquela cidade tornava-se perigosa para 

pessoas como eu. Lá reinava um ambiente policial desagradável. Ataques demais 

para meu gosto. Bombas explodiam. Eu gostaria de dar uma precisão cronológica e, 

uma vez que os melhores pontos de referência são as guerras, de que guerra de fato 

se tratava? Da que se chamava Argélia, bem no início dos anos sessenta. 

(MODIANO, 1998b, p.15)  

 

A partir de Villa Triste, o período da Ocupação não sai de cena, mas passa a 

não mais ter um papel central, pelo menos até ser retomado sob um novo ângulo vinte 

anos depois, em Dora Bruder (1997). 

                                                
27 O grifo é meu. 
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Após Villa Triste, o viés pessoal ganha força em Livret de Famille (1977). 

Trata-se da primeira obra de Modiano que apresenta homonímia entre autor e narrador e 

que traz, portanto, os aspectos autobiográficos de forma deliberada, acrescentando 

densidade ao espaço autobiográfico do escritor. Como indica o título, Modiano estrutura 

a narrativa de Livret de Famille inspirando-se no documento de mesmo nome utilizado 

na França para registrar acontecimentos marcantes da vida de um indivíduo na 

sociedade. Nele são arquivados certidões de diversos tipos. Da mesma forma, o autor 

vai consignar simbolicamente em seu texto eventos da vida do narrador e de outros 

personagens, realizando, assim, uma antologia de experiências diversas, tanto da família 

imediata (filha, mãe, esposa, pai, tio) quanto de uma família imaginada, como quando 

menciona no último episódio a sua "pauvre soeur Corinne" (MODIANO, 1977, p.214). 

O que importa aqui não é o fato de tratar-se de uma alusão literal ou não, mas sim que, 

nesse contexto, o narrador situa artisticamente a personagem da irmã Corinne como 

membro de sua família, no mesmo plano que a esposa ou o tio. Todos eles compõem o 

seu "livreto de família" literário. Em carta a Thierry Laurent, Modiano explica tratar-se 

da atriz Corinne Luchaire, filha do jornalista colaboracionista Jean Luchaire. Apesar de 

pertencer à esquerda política e de não apresentar tendências antissemitas, Luchaire 

acabou tendo o seu nome associado à colaboração pelo papel que desempenhou ao lado 

de pessoas coniventes com a Ocupação alemã na França. Modiano afirma: "Luchaire me 

parece completamente representativo de uma certa atmosfera e de um certo mundo 

conturbados, da Paris da Ocupação, ligado, aliás, ao mercado negro que meu pai, 

infelizmente, por força das circunstâncias, conheceu" (LAURENT, 1997, p.6)
28

. O 

sentimento de identificação fraterna do autor-narrador com a atriz Corinne Luchaine se 

legitima diante das trajetórias semelhantes de seus respectivos pais.  

                                                
28 "Luchaire me semble tout à fait représentatif d'une certaine atmosphère et d'un certain monde troubles 

du Paris de l'Occupation, lié d'ailleurs au marché noir et que mon père a connu malheureusement par la 

force des choses..." (LAURENT, 1997, p.6). 



 

 

46 

46 

A maior parte dos episódios de Livret de Famille se desenvolve em torno de 

lembranças ou de tentativas de rememoração dos personagens. Modiano transforma o 

documento de arquivamento de registros civis dos franceses em uma reflexão sobre a 

memória, tanto a individual quanto a coletiva.   

Em Lire Patrick Modiano, Bruno Blanckeman propõe uma classificação da 

obra modianesca, a partir de 1975, baseando-se em um critério gradativo, dos mais 

romanescos aos mais autobiográficos (BLANCKEMAN, 2009, p.52,53). 

Blanckeman define como "romances de investigação" aqueles que incluem 

também um suspense identitário: Rue des Boutiques Obscures, Dimanches d'août e La 

Petite Bijou. Ainda segundo o teórico, os "romances da memória" de Modiano seriam 

aqueles em que o traço preponderante é a busca do passado: Villa triste, Une Jeunesse, 

Vestiaire de l'Enfance, Memory Lane e Dans le Café de la jeunesse perdue. Seguindo a 

linha de raciocínio de Blanckeman, L'Horizon (2010) e L'Herbe des nuits (2012), seus 

dois últimos livros, também poderiam ser considerados "romances da memória". 

Blanckeman chama de "romances autobiográficos" as obras em que Modiano se inspira 

em seu próprio passado para compor uma ficção em primeira pessoa: De si braves 

garçons, Quartier perdu, Du plus loin de l'oubli, Des inconnues e Accident Nocturne. 

De acordo com o pesquisador, as narrativas de Modiano de caráter autobiográfico 

seriam: Livret de famille, Remise de peine, Fleurs de ruine e Chien de printemps e ainda 

haveria obras regidas por um princípio de testemunho: Dora Bruder (testemunho 

histórico) e Un Pedigree (testemunho íntimo). É curioso observar a classificação de 

Blanckeman de Un Pedigree, a única obra assumidamente autobiográfica de Modiano, 

como um testemunho íntimo, e Dora Bruder, a meu ver uma obra que mescla relato 

pessoal, histórico e investigação, Blanckeman define apenas como um testemunho 

histórico.  
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Acredito que essa tentativa de Blanckeman de categorizar a produção de 

Modiano seja problemática, justamente pelo fato do escritor realizar uma obra em rede, 

com questões ambíguas recorrentes e conexas, que se iluminam e ecoam umas com as 

outras, como é o caso do personagem Eddy Pagnon, por exemplo. 

Uma das figuras modianescas recorrentes, Eddy Pagnon seria o homem que 

teria supostamente livrado o pai de Modiano da prisão e, consequentemente, do campo 

de concentração, durante a Paris Ocupada. Baptiste Roux analisa o personagem de 

Pagnon como central em relação ao que considera uma das "cenas primitivas" do 

universo modianesco, a saber, o episódio da prisão do pai do autor. Roux explica: 

 

Eddy Pagnon situa-se no âmago de uma das cenas primitivas do universo 

modianesco, atravessando, ao mesmo tempo, a ficção e a realidade histórica, a cena 

constitui um dos raros episódios da Ocupação, evocados nas obras de juventude, a 

não ser disfarçado. Trata-se da prisão do pai, durante o inverno de 1943, de sua 

detenção e de sua liberação quase imediata por um membro do que se chamou 

depois de o bando da rua Lauriston. (ROUX, 1999, p.147). 29 

 

No livro Dans la peau de Patrick Modiano (2010), o jornalista Denis Cosnard 

reúne dados biográficos de Louis Ernest Pagnon. Essa figura que tanto intrigou Patrick 

Modiano nasceu em Paris, em 1904. Durante a Guerra, liga-se a Henri Normand, 

codinome Lafont, chefe de um importante sistema de tráfico de mercadorias, pilhagem 

de bens de judeus e espionagem alemã durante a Ocupação, o famoso grupo da rua 

Lauriston. Pagnon integra o dispositivo de Lafont e torna-se seu motorista. Logo após a 

liberação de Paris, Pagnon, assim como sua amante, Sylviane Quimfe e seu chefe 

                                                
29 "Eddy Pagnon est au coeur de l'une des scènes primitives de l'univers modianien; celle-ci recoupe à la 

fois la fiction et la réalité historique, et constitue l'un des rares épisodes de l'Occupation, évoqués dans 

les oeuvres de jeunesse, à ne pas être travesti. Il s'agit de l'arrestation du père, pendant l'hiver 1943, de 

son internement et de sa libération presque immédiate par un membre de ce que l'on a nommé plus tard 

la bande de la rue Lauriston." (ROUX, 1999, p.147). 
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Lafont, são julgados e condenados à morte. Não apenas Pagnon, mas também Quimfe e 

Lafont, participam do universo romanesco reelaborado por Modiano.  

A ligação entre Albert Modiano e Eddy Pagnon não consta de nenhum arquivo 

oficial, sendo apenas hipotética. Patrick Modiano nunca esclareceu porque supõe um 

vínculo entre os dois homens, mas passou vários anos pesquisando informações sobre 

Pagnon e o grupo da rua Lauriston e inserindo-as em seus textos. 

Eddy Pagnon é citado nominalmente por Modiano pela primeira vez em Les 

Boulevards de ceinture: 

Sylviane profite du silence pour raconter qu'un certain Eddy Pagnon, dans un 

cabaret où elle se trouvait en sa compagnie, a brandi un revolver d'enfant devant les 

clients terrifiés. Eddy Pagnon... Encore un nom qui court dans ma mémoire. 

(MODIANO, 1972, p.52-53). 

 

 A questão central desse terceiro livro do autor é uma indagação quanto ao 

motivo pelo qual o pai do narrador, um judeu perseguido, se encontra no grupo daqueles 

que seriam também potencialmente seus algozes. Quais relações os uniriam? Essa é 

também a dúvida de Modiano quanto à relação de seu pai com Eddy Pagnon, sendo a 

conexão entre a ficção e a vida do autor bem estreita.  

O narrador de Livret de Famille apresenta uma versão detalhada da primeira 

captura de Albert Modiano pela Gestapo francesa, em 1942. O livro esbanja em 

precisões sobre o episódio, fala sobre o oficial responsável pela prisão, sobre a amiga 

com a qual Albert Modiano foi preso, sobre a forma como conseguiu escapar 

(aproveitando-se da penumbra deixada por uma lâmpada queimada) e sobre os riscos 

enfrentados: "Après le dépot, c'est Drancy ou Compiègne. Ensuite, les convois de 

déportés" (MODIANO, 1977, p. 128).  Quase três décadas mais tarde, a mesma cena 

também é relatada em Un Pedigree, dessa vez de forma mais direta: 
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Il [le père] est séparé de son amie par les policiers et réussit à s'échapper au moment où on 

allait le transférer au Dépot, profitant d'une minuterie éteinte. Hela H. sera libérée du 

dépot, le lendemain, sans doute à la suite d'une intervention d'un ami de mon père. Qui? Je 

me le suis souvent demandé. (MODIANO, 2005, p. 17,18). 

 

Ao encarceramento do pai, somar-se-á a prisão do filho, mencionada 

brevemente pela primeira vez em 1996, em Elle s'appelait Françoise. A mesma situação 

será mais desenvolvida no ano seguinte, em Dora Bruder. A passagem refere-se ao 

momento, nos anos 60, em que Patrick e Albert Modiano são levados, juntos, em um 

camburão até uma delegacia, por causa de uma desavença financeira ligada à pensão 

paterna. O autor explica que essa foi a única vez em que esteve em um carro de polícia, 

mas que a situação ganhou um valor simbólico. Ele diz: 

Pensei então que, se era a primeira vez para mim que eu passava por tal experiência, meu 

pai já conhecera isso, há vinte anos. Naquela noite de fevereiro de 1942 ele foi enviado 

pelos inspetores da Polícia de Assuntos Judaicos num camburão muito parecido com esse 

em que estávamos agora. Eu me perguntava se ele também pensaria nisso. Mas ele me 

ignorava, e evitava o meu olhar. (MODIANO, 1998, p.54) 

 

 Em Dora Bruder, Modiano amalgama a captura da garota, a sua própria 

detenção e a de seu pai para estabelecer mais uma sobreposição de passados e 

aproximar os três personagens. O fato de ter sido preso em um camburão, juntamente 

com seu pai, nos anos 60, reatualizou todas as detenções dramáticas e arbitrárias de 

judeus durante a Ocupação. O episódio revestiu-se, assim, de uma força simbólica. O 

escritor declara: "fiz esse trajeto de camburão com meu pai - trajeto que não era mais do 

que a repetição inofensiva e paródica de outros trajetos, nos mesmos veículos, e em 

direção às mesmas delegacias - mas de onde jamais se poderia voltar a pé para a casa, 

como fiz naquele dia." (MODIANO, 1998, p.78). 

 Em Un Pedigree (2005), o autor também retoma o episódio da prisão do pai, 

associando-o à de Dora e estabelecendo, assim, um diálogo entre esses dois textos. O 
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narrador evoca, ainda, a forma misteriosa como seu pai foi solto e sua dificuldade de 

verbalização desse momento traumático: 

Je me souviens qu'une seule fois mon père avait évoqué cette période, un soir que nous 

étions tous les deux aux Champs-Elysées. Il m'avait désigné le bout de la rue de Marignan, 

là où on l'avait embarqué en février 1942. Et il m'avait parlé d'une seconde arrestation, 

l'hiver 1943, après avoir été dénoncé par "quelqu'un". Il avait été emmené au Dépôt, d'où 

"quelqu'un" l'avait fait libérer. Ce soir-là, j'avais senti qu'il aurait voulu me confier quelque 

chose mais les mots ne venaient pas. Il m'avait dit simplement que le panier à salade faisait 

le tour des commissariats avant de rejoindre le Dépôt. À l'un des arrêts était montée une 

jeune fille qui s'était assise en face de lui et dont j'ai essayé beaucoup plus tard, vainement, 

de retrouver la trace, sans savoir si c'était le soir de 1942 ou de 1943. (MODIANO, 2005, 

p.28). 

      

 

Modiano consagra também todo um capítulo a Eddy Pagnon e às duas prisões 

de Albert Modiano no livro Remise de Peine. Sobre a primeira prisão de Albert, o 

narrador Patoche explica: 

Il avait été arrêté un soir de février dans un restaurant de la rue de Marignan. Il n'avait pas 

de papier sur lui. La police opérait des contrôles à cause d'une nouvelle ordonnance 

allemande: interdiction aux Juifs de se trouver dans les lieux publics après vingt heures. Il 

avait profité de la pénombre et d'un instant d'innattention des policiers devant le panier à 

salade pour s'enfuir. (MODIANO, 1988, p.116). 

 

 Em seguida, o narrador explica o episódio da segunda prisão do pai e de suas 

incertezas quanto ao verdadeiro papel de Pagnon. A citação é um pouco longa, mas 

esclarecedora sobre as dúvidas que perturbam o narrador-autor: 

 

L'année suivante, on l'avait appréhendé à son domicile. On l'avait conduit au Dépot, puis 

dans une annexe de Drancy, à Paris, quai de la Gare, [...]. 

Une nuit, quelqu'un était venu en voiture, quai de la Gare, et avait fait libérer mon père. Je 

m'imaginais - à tort ou à raison - que c'était un certain Louis Pagnon qu'on appelait 

"Eddy", fusillé à la Libération avec des membres de la bande de la rue Lauriston dont il 

faisait partie. 
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Oui, quelque'un a sorti mon père du "trou", selon l'expression qu'il avait employée lui-même 

un soir de mes quinze ans où j'étais seul avec lui et où il se laissait aller jusqu'au bord des 

confidences. [...]. Pagnon ou un autre? Il me fallait bien une réponse à mes questions. Quel 

lien pouvait exister entre cet homme et mon père. (MODIANO, 1988, p. 116-118). 

 

Todas as ocorrências da figura de Eddy Pagnon e as diferentes versões sobre o 

episódio da prisão do pai de Modiano durante a Ocupação dialogam entre si e apontam 

para a presença de um espaço autobiográfico na obra do autor. 

 

1.4 Judeidade e instância paterna 

Rien à quoi me raccrocher. Je me suis souvenu 

que j'avais un père. MODIANO 

 

Abordar a questão paterna tornou-se frequente na literatura contemporânea. Na 

década de setenta, o escritor Pascal Jardin causou polêmica ao tentar reabilitar a 

controversa imagem de seu pai, Jean Jardin, notório colaborador do governo de Vichy, 

em La Guerre à neuf ans (1971) e, principalmente, em Le nain jaune (1978). Sob uma 

perspectiva diversa, Annie Ernaux apresentou as razões de ruptura paterna em La Place 

(1983) e também em La Honte (1997). Mais recentemente, Eric Fottorino desenvolveu 

dois relatos autobiográficos articulados em torno de sua relação com seu pai adotivo, em 

L’Homme qui m’aimait tout bas (2009), e com o pai biológico em Questions à mon père 

(2010), no qual o autor destaca sua dificuldade de denominação: “Eu procurava te 

designar. Eu dizia “o outro”. [...]. Dizia “meu pai natural”, e nunca a expressão me foi 

tão pouco natural. Dizia “meu pai verdadeiro” e esse verdadeiro soava falso. [...]. 

Nomear é uma forma de amar.” (FOTTORINO, 2010, p.201).
30

 

                                                
30 “je cherchais à te désigner. Je disais ‘l’autre’. [...]. Je disais “mon père naturel”, jamais l’expression 

me fut si peu naturelle. Je disais “mon vrai père” et ce vrai sonnait faux. [...]. Nommer est une façon 

d’aimer.” 
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Incontáveis seriam os exemplos de evocação da figura paterna na literatura. 

Entretanto, Modiano se distingue pela permanência do tema que se impõe de forma 

quase obsessiva e correlacionado a questões históricas da Segunda Guerra Mundial e à 

origem judaica de Albert Modiano. A onipresença de instâncias paternas importantes 

acontece desde La Place de l’Étoile (1968), mas pensando inclusive em sua publicação 

infanto-juvenil Catherine Certitude (1989), na qual o autor apresenta a relação entre 

uma menina de nove anos e seu pai, Albert Certitude, um comerciante que vive de 

pequenos negócios escusos e cuja “profissão” intriga a garota. O nome e a situação 

profissional do personagem, ironicamente denominado de senhor Certitude, se 

confundem com a do pai do escritor. Com efeito, todos os trabalhos de Modiano 

reconfiguram instâncias paternas, cuja busca revela sempre uma falta.  

Em Moisés e o monoteísmo, Freud destaca a dimensão histórica das marcas 

psíquicas, dos registros individual e coletivo. Freud explica que o psiquismo não deve 

ser considerado somente na temporalidade de uma história individual, mas também em 

um contexto mais amplo, no qual os sistemas de filiação e os códigos simbólicos da 

tradição, em que o sujeito se insere, devem ser levados em conta. Com efeito, além da 

história individual ser marcada evidentemente pelo percurso íntimo e singular 

estabelecido na temporalidade de uma existência, ela se relaciona com o imaginário 

coletivo que, como marca simbólica, constitui cada ser. Sendo assim, o inconsciente e 

as identificações, por ele engendradas, seriam produto da história no sentido amplo da 

palavra, incluindo aí as marcas deixadas pelos códigos simbólicos e pelo sistema de 

filiação. 

Ainda em Moisés e o monoteísmo, Freud atribui ao judaísmo o deslocamento 

da experiência humana do registro sensorial para o registro do pensamento, 

configurando então a tradição do verbo e marcando de forma indelével a civilização 
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ocidental (FREUD, 1975, p.135). Interessa-me ressaltar o fato de que a valorização dos 

registros da linguagem e do pensamento estão na base da judeidade, aqui entendida no 

sentido atribuído por Albert Memmi em Portrait d’un juif. O princípio que estrutura a 

relação do sociólogo com o judaísmo é eminentemente político e leva o autor a 

considerar a judeidade como um sentimento subjetivo de pertencimento ao grupo, sem 

vínculos com a religião judaica. É, sob esse mesmo viés, que abordo o universo 

modianesco, procurando refletir de que maneira a judeidade se relaciona com a sua 

literatura, apesar da natureza dessa relação não ser explicitada pelo autor. 

 Em Portrait d'un juif, Memmi considera a família, ao lado da religião, como 

uma instituição de defesa capital para a existência do judeu. Na medida em este é 

excluído da sociedade, resta-lhe voltar-se para o núcleo familiar, onde é reconhecido. 

(MEMMI, p.321). No seio familiar judeu, o pai, mesmo sendo socialmente alijado, é 

visto como o chefe incontestável daquela minúscula célula e vive, assim, a sua 

revanche. Ainda segundo Memmi, esse dado explicaria o fato de o pai apresentar-se 

com frequência como fonte de conflito dentro da literatura de autores judeus. Memmi 

acredita que "a família judaica, o pai judeu são o símbolo da única realidade social 

vivida diretamente pelo judeu." (MEMMI, p.324). Vale lembrar, aqui, a problemática 

do pai na obra de Franz Kafka. No conto O Veredito (1912), de suma importância em 

sua auto-afirmação literária por ser o primeiro momento em que se percebe escritor, o 

personagem Georg Bendemann é condenado pelo pai ao suicídio; em A Metamorfose 

(1915), a maçã podre, atirada pelo pai no dorso de Gregor Samsa, passa a apodrecer, 

como símbolo da queda; sem  contar a paradigmática Carta ao Pai (1919), na qual o 

escritor explicita a relação quase doentia que mantinha com seu tirânico pai. 

Partindo de sua experiência pessoal e reconhecendo o judeu como uma figura 

do oprimido, Memmi inventaria, em sua obra, algumas características específicas da 
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condição judaica, dentre elas o fato de o judeu ser “inassimilável”, sendo-lhe impossível 

“coincidir historicamente com o passado de alguma nação”. O sociólogo destaca que a 

opressão vivida por esse grupo acontece no cerne de uma mesma nação sem, entretanto, 

se confundir com questões de classe, como acontece, por exemplo, com o proletariado. 

Uma outra questão peculiar aos judeus seria a extensão de tempo histórico em 

que o grupo sofre a separação, a hostilidade e a perseguição, fazendo com que os 

sentimentos de isolamento, opressão e medo tornem-se permanentes e irremediáveis e 

se integrem à identidade do grupo, como uma herança comum (MEMMI, p.336). Nessa 

perspectiva, a visão de Memmi opõe-se à de Jean-Paul Sartre por apontar uma 

positividade, operando nas identidades judaicas e não apenas aspectos puramente 

reativos como na proposta sartriana. O filósofo publicou A Questão judaica (1946) logo 

após a Segunda Guerra Mundial e, dentro de um contexto de “ajuste de contas” com os 

colaboracionistas, Sartre apresenta uma reflexão sobre o antissemitismo. O livro é 

construído em partes que dão conta, primeiro, de definir o antissemitismo como uma 

totalidade sincrética, fazendo, em seguida, uma descrição dessa totalidade e focalizando, 

principalmente, o antissemita ou o indivíduo preconceituoso. Sartre prossegue 

abordando o judaísmo como situação, ou seja, é o homem existente que confere sentido 

à situação, ao judaísmo. Por fim, o filósofo oferece propostas de ações coletivas, 

políticas, contra o antissemitismo. Sem deixar de reconhecer o valor do texto de Sartre, 

como o caráter representacional do antissemitismo, o seu livro me parece um pouco 

marcado historicamente, enquanto o de Memmi apresenta uma visão bem mais 

abrangente da condição do judeu. 

Os escritores da geração pós-Shoá, como Henri Raczymov, Frédéric Brun e, de 

uma forma ainda mais complexa, Modiano, recebem o legado de uma narrativa 

impossível ou recalcada pelo trauma da catástrofe. Esses autores, de forma diversa e 
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com intensidades variadas, acabam voltando-se para esse período nebuloso da História, 

uma vez que o desastre, paradoxalmente, torna-se constitutivo de suas origens e 

identidades. Em Livret de Famille, Modiano refere-se à Ocupação como “ce terreau 

d’où je suis issu”. (MODIANO, 1977, p.202). 

Em Berlin Chantiers (2001), Régine Robin relata um fenômeno literário 

análogo nos escritores alemães da segunda geração após a guerra. Seguindo um 

momento de silêncio e recalque em relação ao nazismo, esses autores elaboram o luto 

de forma simétrica ao processo de herança do trauma sofrido pelos descendentes da 

Shoá. Ambos os grupos vivem o dilema da nostalgia do silêncio como única 

manifestação possível e, ao mesmo tempo, a necessidade de tomar a palavra. Apesar de 

a temática da relação com o pai atravessar toda a literatura de língua alemã, a questão é 

consideravelmente reativada a partir da década de 60 e, nesse sentido, a peça O Cisne 

Negro, Der Schwarze Schwan (1964), de Martin Walser, constitui um marco na 

Vaterliteratur (a literatura sobre o pai). Na obra de Walser, Rudi descobre 

acidentalmente a participação de seu pai em experiências médicas em um campo de 

concentração. A partir de então, o filho torna-se obcecado por esse passado e pela culpa, 

endossando o crime do pai. Walser problematiza, assim, as questões da memória e da 

transmissão.  

 A relação com as origens, na ficção de Walser ou no também alemão 

Christoph Meckel - que investiga o III Reich a partir dos diários de seu pai em O 

Retrato Falado (1980) - bem como a busca de Robin ou Raczymov, ambos inseridos 

dentro do quadro de referências culturais do íidiche, diferencia-se daquela engendrada 

por Modiano. Lembro que o íidiche, apesar de ter sido brutalmente aniquilado pela 

Shoá, não deixou de representar uma tradição, da qual esses autores são herdeiros. Já 

Modiano, por sua história familiar, encontra-se diante de uma ausência de referências. A 
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Ocupação e o comportamento ambivalente do judeu, forjado pela situação de seu pai 

durante a Guerra, passam a configurar assim os únicos parâmetros do imaginário da 

Shoá em Modiano.  

Vale lembrar que, a partir de 1941, os judeus foram obrigados a se cadastrar 

junto aos órgãos públicos franceses e passaram a ter esse dado registrado em seus 

documentos. Para as leis antissemitas de Vichy, seria judeu qualquer indivíduo com 

alguma ascendência judaica. Por temer a perseguição, Albert Modiano, à semelhança do 

personagem homônimo em Lacombe Lucien, não cumpre a determinação. Aos olhos do 

filho, Modiano pai aparece sempre envolto em mistérios, mudanças identitárias 

(identidade, aqui, no sentido de registro civil) e abandono, uma vez que Albert também 

costumava desaparecer durante longos períodos, até sumir definitivamente em 1968 e 

falecer dez anos mais tarde. Em 1991, o crítico Jean-Louis Ezine destacou a relação 

entre a memória modianesca e a figura paterna: “Há um quarto de século, Patrick 

Modiano obstina-se em reconstituir uma lembrança que não lhe pertence. Ao longo 

dessa espreita incansável, pouco a pouco, a figura do pai foi tomando forma.”(EZINE, 

1991, p.18).
31

 

Em La Ronde de Nuit (1969), o narrador é um agente duplo durante o período 

da Ocupação que vive como uma “mariposa enlouquecida” (MODIANO,1985, p.53) 

entre dois terrenos oponentes, a Colaboração e a Resistência, e cuja única certeza é o 

profundo sentimento de medo. Segundo Colin Nettelbeck e Penelope Hueston, “Em La 

Ronde, o narrador é o pai ou, mais precisamente, ele é o que a imaginação em carne 

viva de Modiano projeta como o jovem que seu pai pôde ser.”
32

 (NETTELBECK, 

HUESTON, 1986, p.33). De fato, Modiano expõe uma versão sombria e onírica da 

                                                
31 “Depuis un quart de siècle, Patrick Modiano s’obstine à achever un souvenir qui ne lui appartient pas. 

Au long de cet affût inlassable, la figure du père s’est peu à peu incarnée.” 
32 “Dans La Ronde, le narrateur est le père ou, plus précisément, est ce que l’imagination écorchée de 

Modiano projette comme le jeune-homme que son père a pu l’être”. (NETTELBECK, HUESTON, 1986, 

p.33). 
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trajetória paterna em um tom que não se faz nem como acusação, nem como defesa. O 

escritor parece operar, sobretudo, um exercício literário de tentativa de compreensão da 

experiência paterna. O mal-estar inerente ao judeu, descrito por Memmi, está presente 

nesse narrador perseguido como em uma caçada: “Eu compreendia que éramos vítimas 

de uma caçada a cavalo e que eles acabariam nos desentocando.” (MODIANO, 1985, 

p.83). A metáfora do judeu como alvo de uma “chasse à courre”, a caçada a cavalo com 

a participação de cachorros, é recorrente no universo modianesco, como retomarei mais 

adiante. 

Em Les Boulevards de Ceinture, Modiano encena a busca do pai ausente por 

intermédio de uma sobreposição temporal em que pai e filho são contemporâneos 

durante a Ocupação. A descoberta de uma fotografia antiga desencadeia a viagem 

imaginária do narrador, que interpela diretamente o pai: “j’avais remonté le cours du 

temps pour retrouver et suivre vos traces. En quelle année étions-nous? À quelle 

époque? En quelle vie?” (MODIANO, 1972, p.131). Os enigmas são tantos que a 

investigação é deliberadamente ficcional: “je ne sais presque rien de lui, mais 

j’inventerai.” (1972, p.77). O narrador encontra o pai, judeu apátrida, utilizando um 

nome falso e envolvido com um grupo de jornalistas colaboracionistas. Ele descobre um 

ser opaco que nem mesmo reconhece o próprio filho. Infiltrando-se no grupo, aproxima-

se do pai em busca de si e de sua herança no passado: “Personnages morts. Mais j’étais 

là avec mes fantômes.” (1972, p.49). O narrador expõe também o “triste episódio do 

metrô Georges V”. Durante um período, o pai, interessado pela “Petite Ceinture”, uma 

linha ferroviária desativada no entorno de Paris, fazia longas caminhadas pela via férrea 

na companhia do filho e, no retorno de uma dessas deambulações, é tomado por um 

acesso de fúria, destrói todo o dossiê por ele montado e empurra o filho nos trilhos do 

metrô. A atividade do pai é altamente simbólica, representando seu desejo de forjar uma 
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identidade tão bem delineada quanto a topografia de Paris na época da Petite Ceinture. 

Entretanto, esse desejo não se realiza, assim como a Petite Ceinture também desaparece 

e, através dela, esvai-se o símbolo de uma identidade francesa bem demarcada. A 

desilusão do pai recai sobre o filho e culmina com o “episódio doloroso do metrô 

Georges V” (MODIANO, 1972, p.98). O relato do acontecimento funciona como um 

acerto de contas filial,  

 

Non, votre cas n’a rien d’exceptionnel. Qu’un père cherche à tuer son fils ou à s’en 

débarrasser me semble tout à fait symptomatique du grand bouleversement des valeurs 

que nous vivons. Naguère, on observait le phénomène inverse: les fils tuaient leur père 

pour se prouver qu’ils avaient des muscles. Mais maintenant, contre qui porter nos coups? 

Nous voilà condamnés, orphelins que nous sommes, à poursuivre un fantôme en 

reconnaissance de paternité. (MODIANO, 1972, p.154).   

 

Em Rue de boutiques obscures, primeira obra que o autor dedica a Albert 

Modiano, o personagem de Hutte representa um valoroso pai putativo. Além de nomear 

o narrador, Hutte lhe transmite todo o material arquivado durante anos na agência de 

detetives, ou seja, toda a memória. A mesma noção de transmissão por uma figura 

paterna aparece em Quartier Perdu. O paternal Rocroy, além de metaforizar a memória 

do grupo frequentado por ele próprio e pelo narrador, - microcosmo de determinada 

camada da sociedade francesa durante a Ocupação - representa também uma espécie de 

mentor intelectual para o narrador. Não por acaso, o apartamento de Rocroy fica na rua 

Courcelles, número 45, o mesmo endereço onde morou Marcel Proust entre 1900 e 

1905. Para um leitor familiarizado com o universo modianesco e com a forte carga 

simbólica atribuída aos lugares, é simples ver nessa coincidência de localização uma 

referência velada ao autor de A la recherche du temps perdu, marcando assim, também, 

a filiação literária a Proust.  
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Em Modiano, as evocações à Ocupação, ou seja, ao momento crucial 

vivenciado por seu pai ou por aquilo que o filho imagina que tenha sido a experiência 

paterna, destacam a necessidade de elaboração de uma memória. Em Le juif imaginaire 

(1980), Alain Finkielkraut apresenta, como tese, a ideia de que a identidade judaica é 

uma identidade de memória. Após o genocídio e as gigantescas perdas, teriam surgido 

um imperativo de memória e uma nostalgia constitutivos do ser judeu. O autor vincula a 

judeidade a um doloroso sentimento de vazio e a uma espécie de culto do passado: 

 

A judeidade é o que me falta, e não o que me define; é a ínfima corrosão de uma ausência, e 

não a plenitude triunfante do instinto. Em suma, denomino judaica a parte de mim que não 

se resigna a viver no seu tempo, cultivando a formidável supremacia do que foi sobre aquilo 

que é atual." (FINKIELKRAUT, 1980, p.51).33 

 

A noção de judeidade, como exigência de memória, faz eco às narrativas de 

Modiano. Em última análise, o escritor elabora instâncias paternas como um meio 

privilegiado de acesso à memória e aos fantasmas do passado. 

                                                
33"La judéité, c'est ce qui me manque, et non ce qui me définit; c'est la brûlure infime d'une absence, et 

non la plénitude triomphante de l'instinct. J'appelle juive, en somme, cette part de moi-même qui ne se 

résigne pas à vivre avec son temps, qui cultive la formidable suprématie de ce qui a été sur ce qui est 

aujourd'hui." (FINKIELKRAUT, 1980, p.51). 
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2. Memória e temporalidade 

 

Conta a mitologia grega que a deusa Mnemosine, a personificação da memória, 

uniu-se a Zeus e que, em nove noites seguidas, nasceram nove filhas, as musas que 

introduziram as artes no céu e na terra. Na época romana, as musas ganharam 

atribuições específicas: Calíope era a musa da poesia épica, Clio da História, Euterpe da 

música das flautas, Erato da poesia lírica, Terpsícore da dança, Melpomene da tragédia, 

Tália da comédia, Polímia dos hinos sagrados e Urânia da astronomia. (KURY, 1990, 

p.358). 

A memória aparece, então, como ascendente da poesia. Na origem da literatura 

está a qualidade da memória como aquilo que vincula o presente dos homens à sua 

ancestralidade, conferindo-lhes humanidade e capacidade de viver o futuro em 

perspectiva. 

Em Teeteto, Platão usa uma metáfora que se consagrou para explicar o 

funcionamento da memória: há um bloco de cera na alma dos homens e em cada 

indivíduo ele tem qualidades diferentes, que guarda impressões e teria sido um dom da 

deusa da memória Mnemosine. (TADIÉ, 1999, p.22). Para o filósofo, a escrita é danosa 

à memória, pois oblitera as suas faculdades. Ao escrever, registrar algo através de 

signos, a memória deixa de ser necessária e prescinde do esforço de rememoração: 

 

As resistências e a desconfiança de Platão com relação à escrita remetem, portanto, aos 

deslocamentos e às transformações que a difusão do texto escrito provocava na cultura, nos 

modos de vida e de conhecimento das pessoas: democratização, dessacralização, 

banalização, perversão da atividade de lembrar. (GAGNEBIN, 1997, p.53). 

 

Aristóteles transforma a teoria de Platão e abandona seu lado místico. Ele 

estabelece a distinção entre a memória propriamente dita e a reminiscência. A primeira 
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resgata a lembrança como um todo e está presente nos animais de uma maneira geral. Já 

a reminiscência seria específica dos humanos e refere-se à capacidade de evocar 

voluntariamente o passado, exige esforço e caracteriza-se pela fragmentação. (TADIÉ, 

1999, p.27). Em grego, existem dois vocábulos distintos para designar os diferentes 

processos da memória, a mneme é a lembrança espontânea, e a anamnesis é o esforço 

consciente de rememoração, aproxima-se, portanto, da ideia de reminiscência 

aristotélica. 

Assim, pode-se dizer que um dos traços fundamentais considerados como 

constitutivos da memória, desde Platão e Aristóteles, opera de duas maneiras: a 

conservação de sensações passadas, que seria a retenção do acontecido; e a 

reminiscência, que consiste na possibilidade de evocar o conhecimento passado e 

atualizá-lo no presente, é a memória entendida como recordação. Esse paradigma que se 

estrutura sobre um jogo de oposições entre passado e presente, a partir dos filósofos 

gregos, compreende a memória como uma capacidade tanto afetiva quanto intelectual. 

Assim, os irmãos Jean-Yves e Marc Tadié atentam para a ligação da memória ao 

sistema límbico, vinculado à emoção. 

Bergson também opõe dois procedimentos de memória: a memória hábito, 

calcada na repetição e que busca encenar o passado; e a memória espontânea, 

imaginativa e volúvel. Discutindo as ideias do filósofo, Ecléa Bosi afirma que a 

oposição entre o perceber e o lembrar centrou o esforço científico e especulativo de 

Bergson no princípio da diferença: “de um lado, o par percepção-ideia, par nascido no 

coração de um presente corporal contínuo; de outro, o fenômeno da lembrança.” (BOSI, 

1994, p.46). 

Ao se pensar sobre a memória, adentra-se imediatamente em um campo 

semântico marcado por oposições, como perceberam Platão e Aristóteles, mas a 
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literatura será capaz de subvertê-las. Memória remete a lembrança e a rememoração; 

apenas em um segundo momento se pensa em esquecimento e, no entanto, é 

interessante frisar que não se trata de termos excludentes, ambos são categorias 

constitutivas da memória. O apagamento (ou o esquecimento) se contrapõe à 

conservação, e a memória é, necessariamente, uma interação entre essas duas instâncias. 

Conservar sem selecionar, como fazem os computadores, não é, ainda, um real trabalho 

de memória. (TODOROV, 2004, p.14). 

A ausência de seleção e a memorização integral do passado é algo impossível, 

mas que foi imaginada por Jorge Luís Borges no conto Funes, el memorioso, no qual o 

autor argentino mostra como um homem que não se esquece de absolutamente nada 

torna-se um ser contemplativo, incapaz de abstração. O fato de se lembrar de todos os 

mínimos detalhes torna a vida ativa impossível para Funes. Para cada dia vivido, ele 

precisa de outro para lembrar e Funes não pode pensar. O pensamento exige o 

esquecimento, a diferença do detalhe e a capacidade de generalização. O conto de 

Borges é um dos textos contemporâneos mais paradigmáticos dos processos da 

memória, mostrando que o excesso de lembrança impede de viver o presente, levando à 

destruição, como acontece com Funes. 

Em L'Horizon (2010), Modiano aproxima o esquecimento a uma "matéria 

sombria", associando-o aos famosos buracos negros que existem no universo. O 

narrador acredita também que esse conteúdo obscuro, relativo ao esquecimento, 

predomina em relação às lembranças, ele diz: "Comme en astronomie, cette matière 

sombre était plus vaste que la partie visible de votre vie." (MODIANO, 2010, p.12). 

O sociólogo Marc Augé também ressalta o papel determinante e dinâmico do 

esquecimento nos processos de memória, através da incorporação e do descarte, 

incessante, de elementos. O autor desmistifica o caráter estático do passado utilizando-
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se da metáfora das falésias, que são constantemente moldadas pelo mar, assim como as 

lembranças também são trabalhadas pelo esquecimento. (AUGÉ, 2004, p.29). 

Entretanto, há casos em que o esquecimento é apresentado em sua forma 

negativa. No romance Cem anos de solidão, por exemplo, do colombiano Gabriel 

Garcia Marquez, uma estranha doença acomete os habitantes de Macondo, a insônia. 

Durante muito tempo, ninguém dorme e, esse estado de vigília constante provoca, 

gradativamente, o esquecimento. No romance, a peste da insônia faz com que se 

permaneça acordado durante vários dias, levando à perda das lembranças de infância, de 

nomes de pessoas e de coisas, até o sentido da existência se perder por completo. O 

esquecimento é, neste caso, funesto para os personagens dentro de um romance que se 

constrói como uma alegoria de sistemas autoritários que marcaram a história da 

Colômbia. 

Jacques Le Goff destaca a ligação estreita entre a memória e o tempo e a 

identidade. O historiador afirma: "A memória é um elemento essencial do que se 

costuma chamar identidade, individual ou coletiva, cujas buscas são uma das atividades 

fundamentais dos indivíduos e das sociedades de hoje, na febre e na angústia." (LE 

GOFF, 2003, p.469). O eu no discurso depende de uma construção da memória para 

poder se constituir como subjetividade. Mas esse "eu no tempo", mutável, vai precisar 

se tornar sujeito da narrativa e, através dela, fixar suas memórias para se construir e 

oficializar sua versão e, assim, dominar o tempo. 

No jogo do lembrar e do esquecer, os personagens de Modiano situam-se entre 

dois tempos cruzados: o ontem e o hoje. A tensão entre esses dois pólos converte-se em 

um embaralhamento temporal, em um paradoxo no qual o passado se converte em 

presença, gerando aquilo que Benjamin traduziria como “um tempo saturado de agoras” 

(BENJAMIN, 1996, p.229). Os diferentes tempos empregados de forma imbricada 
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pelos narradores modianescos acabam produzindo uma sobreposição e gerando um 

efeito "présent éternel", comme diz o narrador de L'Horizon.  (MODIANO, 2010, p.11), 

também simbolizado pelo relógio de ponteiros estáticos: "L'horloge aux aiguilles 

immobiles pour l'éternité, porte sud du palais." (MODIANO, 2005, p.40). 

A memória, no sentido primeiro da expressão, é a presença do passado. Trata-

se de uma construção psíquica e intelectual que acarreta de fato uma representação 

seletiva do passado, que nunca é somente aquela do indivíduo, mas de um indivíduo 

inserido em um contexto familiar, social, cultural. Na perspectiva de Maurice 

Halbwachs, toda memória é coletiva e se distingue da história por seu caráter múltiplo, 

por ter um ponto de vista que parte do interior do grupo e uma duração limitada a uma 

vida em média (HALBWAHS, 2006, p.109). O sociólogo analisa a “estrutura social da 

memória” e defende que  

 

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. 

Mais do que isso, o funcionamento da memória individual não é possível sem esses 

instrumentos que são as palavras e as ideias, que o indivíduo não inventou, mas toma 

emprestado de seu ambiente.” (HALBWACHS, 2006, p.72). 

  

 

Assim, “a memória individual é um ponto de vista sobre a memória coletiva”. 

(HALBWACHS, 2006, p.69). Os indivíduos se identificam com os acontecimentos 

públicos relevantes para o seu grupo. Peter Burke destaca que os seres humanos 

“Lembram muito o que não viveram diretamente. Um artigo de noticiário, por exemplo, 

às vezes se torna parte da vida de uma pessoa. Daí, pode-se descrever a memória como 

uma reconstrução do passado.” (BURKE, 2000, p.70).  

Vale lembrar aqui também o fato de a memória constituir uma experiência 

fundamental na tradição judaica. Apesar da judeidade de Modiano não ser tratada pelo 
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autor de forma direta, o fato de ser filho de pai judeu e, portanto, de um sobrevivente da 

perseguição nazista, marcou decisivamente sua obra. A memória compõe uma tradição 

no contexto histórico, religioso e social dos judeus. Essa cultura, marcada por um pacto 

com Deus, parte do princípio do não esquecimento recíproco. A partir desse pacto, a 

religião se apresenta, antes de tudo, como um culto à memória. Esse é o ponto de 

partida do povo judeu: o pacto imposto por Deus aos homens. 

A memória é, então, dentro da tradição judaica, um dever e uma condição de 

existência, ela marca a presença de algo da ordem do impostergável. Em A Questão 

judaica, Sartre lembra que não consta nenhum grande feito, por parte de um judeu, na 

história da França. Nenhum rei, rainha, ministro, grande herói ou artista foi judeu, assim 

como os judeus parecem não ter participado da Revolução Francesa. Na verdade, a 

questão é que os judeus, assim como as mulheres, ainda não eram emancipados, por isso 

não se considerava a sua participação na vida sócio-política francesa. Sartre afirma: 

"Esses franceses não dispõem da história da França." (SARTRE, 1995, p.55). A história 

oficial francesa negou-lhes, assim, um passado. A perseguição aos judeus, desde 

sempre, teve como objetivo destruir sua memória. Sendo assim, a memória desse grupo 

se relaciona com aquilo que está ameaçado, com o que permanece em estado de 

intempérie e com o que a história dos vencedores, como diz Benjamin, exila no 

esquecimento. 

O impacto da memória coletiva é bem ilustrado em "Na minha suja cabeça, o 

holocausto" (2002), conto de Moacyr Scliar. O escritor brasileiro, de origem judaica, 

trata no conto da acolhida de dois sobreviventes do genocídio em uma determinada 

comunidade judaica, (possivelmente em Porto Alegre). Diferentemente das narrativas 

tradicionalmente marcadas pelo trauma, o conto de Scliar constrói, através do ponto de 

vista de um garoto de onze anos, a vida dos sobreviventes após a Shoá. 
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O conto é memorialista-ficcional. O narrador, não nomeado, se descreve como 

alguém com imundície na cabeça, que só pensa em coisas ruins, debochado e 

desbocado. O menino, cheio de maldades, admite que não chora com as histórias dos 

horrores do massacre, por causa de sua "cabeça suja". Essa falta de identificação com o 

sofrimento dos sobreviventes faz o narrador imaginar uma situação que perdura dez 

parágrafos. Todavia, a imaginação se interrompe no momento em que o menino ouve 

uma conversa entre seu pai e Mischa, um sobrevivente da catástrofe: 

 

Um dia Mischa conta a meu pai sobre barras de sabão. Disse que viu no campo da morte 

pilhas e pilhas de barras de sabão. Sabe com que era feito esse sabão? Pergunta. Com 

gordura humana. Com gordura de judeus. 

À noite sonho com ele. Estou nu, dentro de uma espécie de banheira com água fétida; 

Mischa me esfrega com aquele sabão, me esfrega impiedosamente, gritando que precisa tirar 

a sujeira da minha língua, da minha cabeça, que precisa tirar a sujeira do mundo. (SCLIAR, 

2010, p.144-145). 

 

O narrador, soluçando de choro, acorda e, em meio a grande sofrimento e 

terror, denomina aquele sofrimento de holocausto. Scliar atenta no conto para a 

"sujeira" da não importância com a pior catástrofe da humanidade, da "fábrica de 

mortes", como nomeou Hannah Arendt. Na narrativa, a sujeira da mente sã consiste em 

supor que alguém poderia inventar uma história de tanto sofrimento. O menino do conto 

de Scliar imaginava Mischa como um mentiroso, da mesma forma como os revisionistas 

e negacionistas do holocausto o fazem. No conto de Scliar, a memória coletiva é 

inclemente. No menino de onze anos, o holocausto faz-se carne e torna-se identidade 

pessoal. 

Em O que resta de Auschwitz, Giorgio Agamben parte das reflexões sobre 

arquivo desenvolvidas por Michel Foucault, mas opõe ao mesmo quando se trata do 

testemunho da Shoá. O escritor italiano identifica três etimologias diferentes para o 
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termo testemunha: testis indica aquele que intervém na disputa entre dois sujeitos; 

superstes é a testemunha que viveu a experiência, um sobrevivente como Primo Levi, 

por exemplo; e auctor refere-se àquele cujo testemunho lhe preexiste, ele fala a partir 

dos outros. (AGAMBEN, 2010, p.150). Este é o caso de Patrick Modiano que, 

pensando-se em uma linha foucaultiana, pode-se dizer, também, que escreve a partir de 

enunciados preexistentes. 

Em Modiano, os narradores se apropriam reiteradamente da memória de fatos 

não vivenciados por eles. Como na parte final de Livret de Famille, em que o narrador 

revela ter encontrado antigas cadernetas de sua mãe, contendo anotações relativas aos 

anos quarenta. O fato de ter lido e relido insistentemente as cadernetas fez com que o 

narrador internalizasse a tal ponto os fatos que os relata como se deles tivesse 

participado. É o caso do episódio em que narra o primeiro encontro de Albert Modiano 

e Louise Colpeyn. (1977, p.200, 201).  

  

2.1 Uma poética da dissolução  

 

2.1.1 A questão do nome 

-Tenho montes de fotografias... Coloquei 

os nomes e as datas no verso, porque 

tudo se esquece... Patrick Modiano 

 

Um importante paradoxo atravessa a obra de Patrick Modiano: a ausência de 

memória é também uma mola propulsora de sua escrita, a partir dessa problemática, 

surge uma poética que almeja apresentar uma falta, que é comprometida com a 

dissolução. É por isso que a noção de índice, enquanto vestígio de algo que foi, e não é 

mais, é tão importante para o autor. Pensando no conceito de rastro, Jeanne Marie 

Gagnebin afirma que "o rastro inscreve a lembrança de uma presença que não existe 
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mais e que sempre corre o risco de se apagar definitivamente. Sua fragilidade essencial 

e intrínseca contraria assim o desejo de plenitude, de presença e de substancialidade que 

caracteriza a metafísica clássica." (GAGNEBIN, 2006, p.44).  

A questão do desaparecimento, do esquecimento e da fugacidade dos vestígios 

participa de todo universo literário de Modiano. Suas obras são recheadas de números 

de telefone reais, porém inválidos por não corresponderem a nenhum destinatário. Esse 

é um dos recursos recorrentes em Modiano para expor uma ausência diante da qual ele 

buscará renomear o que foi perdido, subtraí-lo do anonimato; em outras palavras, 

recuperar o nome pulverizado pelo esquecimento, pois nomear é identificar. 

 O nome, além de ser um dos pilares identitários, participa do momento do 

nascimento, através do registro civil, e também da morte, no atestado de óbito e na 

inscrição funerária. A apresentação nominal faz parte das situações sociais e 

profissionais, segundo o dicionário Aurélio, "dar nome a" significa: "1.dar amparo, 

prestígio, assistência a alguém; 2. tornar afamado". A ideia de nomear alguém é 

intrinsecamente ligada à ideia de reconhecimento, sem o qual o nome é apenas um signo 

arbitrário. Assim como uma carta não lida pelo destinatário perde o seu sentido e 

transforma-se em simples resíduo, um nome não reconhecido perde a sua essência e 

torna-se ruína. 

 A carta não lida, porque não recebida, lembra a questão colocada pelo escritor 

norte-americano Herman Melville no conto Bartleby. O estranho personagem da obra 

epônima de Melville é contratado como copista no escritório do narrador e apresenta-se 

"sem referências". Trata-se de alguém que, diferentemente dos outros dois funcionários 

do escritório, não tem nenhum traço particular que o identifique. Inicialmente, a única 

coisa que Bartleby faz é copiar, até que, no terceiro dia, para de escrever e passa a 

responder a todas as demandas com a frase: "Eu preferia não fazê-lo.". Após uma 
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sequência de situações, o personagem acaba na prisão e, por fim, morre. No final da 

narrativa, é lembrado um rumor que corria sobre Bartleby. Ele teria sido funcionário 

subalterno dos Refugos Postais (MELVILLE, 1982, p.98). No original, Dead Letter 

Office, ou seja, a seção de cartas mortas. O conto termina de forma emblemática: 

 

Cartas mortas! Não soa como homens mortos? Imaginem um homem que, por natureza e 

infortúnio, é propenso a uma insidiosa desesperança. Alguma atividade pode ser mais 

apropriada para aguçar essa desesperança do que manipular cartas mortas e separá-las para o 

fogo? Pois são queimadas em verdadeiras montanhas todos os anos.  Às vezes, o pálido 

funcionário retira de um envelope um anel... o dedo para o qual se destinava talvez esteja 

apodrecendo na sepultura; [...]. Com mensagens de vida, essas cartas se encaminham para a 

morte. 

Ó Bartleby! Ó humanidade! (MELVILLE, 1982, p.98,99). 

 

As cartas mortas remetem à mortalidade humana. Um rosto sem nome é como 

uma carta não lida, fadado ao esquecimento e à morte. Patrick Modiano confere especial 

atenção ao ato de nomear, na obra Livret de famille (1977), por exemplo, cujo título, por 

si só, já remete à importância dos documentos oficiais. A primeira narrativa refere-se ao 

nascimento da filha de Modiano e de sua ida ao cartório para registrá-la, ao final do 

relato, lê-se: "le bien mystérieux qui s'était toujours dérobé devant nous: un état civil." 

(MODIANO, 1977, p.26). A certidão civil é vista, então, como um "bem misterioso", ao 

qual o autor e seu pai, por questões ligadas à Segunda Guerra, não tiveram acesso de 

maneira plena. 

A importância atribuída ao reconhecimento dos nomes também é destacada por 

Modiano na ocasião da publicação do Mémorial des enfants juifs déportés de France, 

uma compilação de nomes, datas e fotos de crianças judias vítimas da Shoá, elaborada 

pelo advogado Serge Klarsfeld. Modiano declara: "Como seu principal motor [da 

literatura] é frequentemente a memória, pareceu-me que o único livro que necessitava 
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ser escrito era esse memorial, como Serge Klarsfeld havia feito." (MODIANO, 1994).
34

 

O escritor explica, depois, que procurou seguir o exemplo de Klarsfeld ao escrever a 

obra Dora Bruder, publicada em 1997. Extraindo a família de Dora Bruder dos 

arquivos, Modiano salva-a do esquecimento e realiza artisticamente um trabalho 

análogo ao do advogado Klarsfeld em seu Mémorial des enfants juifs. 

A obsessão por nomes de pessoas e de ruas atinge o seu paroxismo no relato 

autobiográfico Un Pedigree, de 2005, no qual se lê: "Que l'on me pardonne tous ces 

noms et d'autres qui suivront. Je suis un chien qui fait semblant d'avoir un pedigree." 

(MODIANO, 2005, p.13). 

Sendo assim, a questão do nome em Modiano apresenta um liame existencial, 

como ele expressa em Un Pedigree, mas também cumpre a tarefa ética e política de 

rememorar os sem nome, as milhões de vítimas da Shoá que desapareceram sem deixar 

rastros. 

 

2.1.2 Rue des Boutiques Obscures e o princípio da incerteza 

 

Em Rue des Boutiques Obscures, Guy Roland é o nome utilizado pelo narrador 

depois que passou a sofrer de amnésia. Um certo Constantin Von Hutte deu-lhe, além 

da identidade e passaporte falsos, o emprego de assistente de detetive em sua agência 

(nomear é também amparar, como disse anteriormente). A narrativa se inicia no 

momento em que Hutte deixa a agência para se aposentar e Guy resolve investigar seu 

próprio passado. O personagem percorre ruas, cafés e residências, buscando rastros de 

pessoas que acredita terem feito parte de sua vida pregressa. Em uma foto antiga, Guy 

acredita se reconhecer ao lado de uma moça, Gay Orlow. A partir desse suposto fio de 

                                                
34

 "Puisque le principal moteur de celle-ci est souvent la mémoire, il me semblait que le seul livre qu’il 

fallait écrire, c’était ce mémorial, comme Serge Klarsfeld l’avait fait."  

 



 

 

71 

71 

Ariadne, o narrador persegue os fantasmas de sua juventude, recolhendo pistas e 

examinando principalmente fotografias, entretanto, ninguém mais parece reconhecê-lo. 

Daí vem a dúvida: a falta de reconhecimento seria uma consequência das 

transformações operadas pela passagem do tempo ou Guy Roland estaria se apropriando 

de vidas alheias? O narrador se pergunta: "Será que se trata realmente da minha? [vida] 

Ou da de um outro dentro da qual escorreguei?" (MODIANO, 1986, p.129). 

A busca pela memória insere-se como o mecanismo motor na obra. O narrador 

parece tentar preencher uma lacuna, representada pelo seu estado de amnésia, e acaba 

expondo um processo de identificação impossível em sua totalidade, porque os relatos 

não transmitem nenhuma informação confiável e os objetos (fotografias antigas, cartas, 

catálogos), nenhuma informação objetiva. Em vão, ele busca reconhecimento: 

 

Gostaria de lhe mostrar fotografias - disse a Blunt. 

Tirei do bolso um envelope que abri e donde tirei duas fotos: aquela onde Gay Orlow estava 

com o velho Giorgiadzé e o homem que eu pensava reconhecer como sendo eu, e aquela 

onde ela era menina. Estendi-lhe a primeira foto. 

- Não se vê nada aqui - murmurou Blunt. 

Acendeu um isqueiro, mas teve de reacender várias vezes, porque o vento apagava a chama. 

Cobriu-a com a palma da mão e aproximou o isqueiro da foto. 

-Está vendo um homem na fotografia? - disse-lhe. - À esquerda... à extrema esquerda... 

Estou. 

-Conhece-o? 

-Não.  

[...] 

-Não acha que ele se parece comigo? 

-Não sei. (MODIANO, 1986, p.39). 

 

O uso da chama de um isqueiro cuja brevidade e baixa intensidade são próprias ao 

dispositivo e o agravante do vento enfatizam o ambiente de penumbra e indeterminação 

no qual a resposta "não sei" se insere. 
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O narrador hesita entre vários nomes e fotografias ao longo de sua investigação 

sobre si mesmo até que um elemento novo surja e relance todo o mecanismo, como em 

um permanente estágio do espelho, fase em que a criança começa a reconhecer sua 

própria imagem e a constituir simbolicamente o eu. No texto de Modiano, o fenômeno, 

descrito por Lacan, é vivido de forma permanente pelo narrador. 

Tanto o narrador quanto os outros personagens, desprovidos de consistência, 

vagueiam pelas ruas de Paris como sombras. Os numerosos dados concretos como as 

precisões topográficas, listas de nomes e endereços funcionam como um contraponto, 

uma espécie de âncora nesse universo fluido no qual os personagens se deslocam no 

tempo e no espaço. O incipit apresenta o tom deliberadamente impreciso do romance: 

"Não sou nada. Nada além de uma silhueta clara, naquela tarde, na esplanada de um 

café." (MODIANO, 1986, p.5). Em uma tarde indefinida, em um café, Guy Roland é 

apenas uma "silhueta clara", tal qual um fantasma. Em uma das cenas iniciais do 

romance, na agência de investigação, Guy Roland coloca-se simbolicamente no lugar 

utilizado pelos clientes e comunica a Hutte que pretende seguir "a pista de (s)eu 

passado" (p.7); o narrador torna-se assim, simultaneamente,  investigador e  objeto da 

investigação.  

A ideia de uma vida sem contornos definidos é reiterada ao longo do romance à 

medida que o narrador segue endossando modelos de existência que lhe são estranhos e 

depara-se com atmosferas imprecisas, nebulosas: nevoeiro, penumbra, espaços 

labirínticos, imagens de liquefação aplicadas a corpos e a ambientes amorfos reforçam a 

sensação de fluidez. O espaço exterioriza o que se passa no âmago de Guy Roland, a 

indeterminação visual e sonora remete às suas incertezas mentais. É esse o caso no 

momento em que ele se despede de Stioppa de Djagoriew, personagem que lhe oferece 

uma caixa vermelha abarrotada de fotos:  
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A cerração se espraiara, uma cerração ao mesmo tempo terna e gelada, que enchia os 

pulmões com tal frescor que se tinha a sensação de flutuar no ar. Na calçada do cais, eu 

tinha dificuldade de distinguir os edifícios a alguns metros. 

Guiei-o, como se fosse um cego, até a pracinha em torno da qual as entradas das escadarias 

faziam manchas amarelas e constituíam o único ponto de referência. [...]. 

Vi-o entrando no vestíbulo iluminado do prédio. Parou e me fez um aceno. Eu permanecia 

imóvel, com a grande caixa vermelha sob o braço, como um menino que volta de uma festa 

de aniversário, e tinha certeza, naquele instante, de que ele me dizia ainda alguma coisa, 

mas o nevoeiro abafava o som de sua voz. (MODIANO,1986, p.28,29). 

 

 O narrador parece um fantasma, acompanhando ou seguindo outros fantasmas. 

Além de Stioppa, ele acompanha Waldo Blunt, descrito como um "caminhante esgotado 

e titubeante" (1986, p.32), e o fotógrafo Jean Mansoure a suas casas, sempre à noite, 

como convém a um fantasma. O narrador caminha em geral em um nevoeiro ou, então, 

em Megève, em um espaço branco por causa da neve. A ambivalência da simbologia da 

cor branca é fortemente explorada neste momento da narrativa. Se, por um lado, o 

aspecto uniforme e monocromático da neve, em geral, reforça a noção do branco como 

algo homogêneo e puro, e, nesse sentido, o historiador Michel Pastoureau lembra que 

nenhuma outra cor se apresenta de forma tão uniforme na natureza e que apenas a neve 

oferece essa possibilidade (PASTOUREAU, 2005, p.49). Por outro lado, o avesso dessa 

simbologia, ligada à pureza e à transcendência, coloca o branco como a cor da matéria 

indefinida, dos fantasmas e espectros. O fato de remeter à tonalidade dos cadáveres, faz 

com que o branco também funcione como uma lembrança do mundo dos mortos. No 

trecho em que o narrador vive o momento do trauma no paroxismo do branco da neve 

de Megève, pode-se ler a presença dessa cor associada ao branco da memória. Vale 

lembrar que o branco, talvez pelo seu vínculo com a morte, remete também ao 

imaginário da falta, da ausência, basta verificar a sua presença recorrente em expressões 

do léxico como, por exemplo, "passar uma noite em branco", sem dormir, ou ainda a 
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"folha em branco", ou seja, a página que nada apresenta manuscrito ou impresso. Nesse 

caso, então, o branco da neve de Megève admite múltiplas associações, como com a 

amnésia do narrador, com a sua própria inconsistência e fluidez e com seus fantasmas. 

 A indeterminação também atinge a idade desses personagens espectrais, como no 

exemplo: "- Que curioso - declarou Heurteur, fixando-me -, não se pode afirmar que 

idade o senhor tem." (MODIANO, 1986, p.11). 

Até mesmo o locus da investigação, a França, parece se desagregar na medida em 

que proliferam as referências estrangeiras. Há menções a diferentes localidades (Itália, 

Rússia, Bora Bora), a personagens exilados, sotaques distintos e passaportes falsos. Essa 

atmosfera de dispersão contribui para a impossibilidade de reconstrução do passado 

desse narrador cindido, sem contornos perceptíveis e que sequer conhece sua origem ou 

o lugar onde viveu.  

O estado de crise difusa de Guy, característico dos personagens modianescos, 

lembra o contexto da França durante a Ocupação, quando o país foi dividido em várias 

zonas e teve suas fronteiras alteradas. Também a França do pós-guerra, que opta por 

"esquecer" o passado recente, assemelha-se à situação de Guy durante o período de sua 

vida em que foi dominado pela amnésia e acabou assumindo uma identidade falsa com 

o auxílio de Hutte. 

No plano formal, o estilo de Modiano é aparentemente simples, o autor explica: 

"o que eu digo é tão vago, [...] que sou obrigado a empregar um estilo preciso e raso."
35

. 

Em Rue des Boutiques Obscures, o uso recorrente de parataxes como as do incipit, 

assim como as incontáveis listas com símbolos e os espaços brancos ao longo do 

romance refletem sintática e tipograficamente o mundo cindido do narrador. Através de 

um estilo sóbrio e clássico, Modiano privilegia uma escrita minimalista e fragmentada, 

                                                
35 "ce que je dis est tellement flou [...] que je suis obligé d'employer un style précis et plat." (MODIANO, 

1992, p.123). 
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chegando a compor um capítulo por apenas um nome e um endereço. (cap XLI, p.129). 

Francine de Martinoir explica: 

 

A ausência de sintaxe pesada ou, pelo menos, a pouca importância dada às ligações 

sintáticas caracteriza o tecido narrativo próprio a Modiano. As frases são breves, as orações 

subordinadas circunstanciais, por exemplo, são relativamente raras. [...]. A escrita rompida 

parece desenhar um mundo da descontinuidade. Para Modiano, suprimir ou desestruturar a 

sintaxe está fora de questão, não há nada de revolucionário no autor nesse sentido, apenas 

uma constatação: o universo não faz mais sentido. A história está definitivamente rompida. 

O mundo de Modiano é o da fissura. (MARTINOIR, 1984, p.8).36  

 

O estilo de Modiano é, então, relacionado à sua visão de mundo, um universo em 

desagregação. O seu texto lacunar e repleto de rupturas mimetiza a busca mnemônica do 

narrador e os movimentos de dispersão de uma sociedade dilacerada por ter a Shoá e a 

Ocupação como pano de fundo. 

 Boa parte do romance é composto por diálogos de frases curtas entre o narrador e 

os outros personagens, lembrando uma espécie de interrogatório policial em que outras 

provas, como as fotografias e as cartas também são anexadas ao processo. Modiano joga 

assim com aspectos da narrativa policial, que ele transforma em seu projeto estético. 

Trata-se de estruturas corrompidas pelo autor com a finalidade de acentuar o sentimento 

de vertigem do narrador que acumula as funções de investigado e investigador, sem 

conseguir desvendar o enigma. Admirador da precisão linguística de Georges Simenon, 

o romancista elabora, como o autor belga, situações complexas, através de uma escrita 

aparentemente simples. 

                                                
36 "L'absence de syntaxe lourde ou du moins le peu d'importance donnée aux liens syntaxiques 

caractérise le tissu narratif propre à Modiano. Les phrases sont brèves, les propositions subordonnées 

circonstancielles par exemple sont relativement rares. [...]. L'écriture brisée semble dessiner un monde 

de la discontinuité. Il n'est pas question pour Modiano de supprimer la syntaxe, de la bouleverser; rien de 

révolutionnaire en ce sens chez lui, mais un constat: l'univers n'est plus chargé de sens. L'histoire est 

définitivement brisée. Le monde de Modiano est celui de la fêlure." .  
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Mesmo Modiano não abordando diretamente a Ocupação em Rue des Boutiques 

Obscures, ela está o tempo todo presente, nas entrelinhas. A ideia que perpassa a obra é 

a de que aquilo que é silenciado encontra outras formas para falar, nas brechas do texto. 

No episódio do "Homem das praias", um anônimo que desaparece das fotografias, a 

dificuldade de Guy para recompor os elementos de sua vida parece se justificar devido 

ao caráter efêmero de todos os seres. "Todos somos 'homens das praias'", sentencia 

Hutte, os vestígios desses seres são fugidios como marcas de passos na areia. 

(MODIANO, 1986, p.41): 

 

Gente engraçada. Do tipo que deixa apenas, após sua passagem, um nevoeiro que 

rapidamente se dissipa. Hutte e eu lidávamos frequentemente com esses seres cujas pegadas 

se perdem. Um belo dia surgem do nada e ao nada retornam, se perdem, depois de ter 

brilhado com algumas fagulhas. Rainhas de beleza. Gigolôs. Borboletas. A maioria deles, 

mesmo no instante da vida, não possuía maior consistência do que uma onda de vapor que 

não se condensará jamais. Desse modo, Hutte me citava como exemplo um indivíduo que 

chamava de o "homem das praias". 

Este homem passara quarenta anos da sua vida nas praias ou à beira das piscinas, 

convivendo amavelmente com os veranistas e ricos ociosos. Nos cantos e no segundo plano 

de milhares de fotos de férias, figura ele de calção no meio de alegres grupos, mas ninguém 

poderia dizer como se chamava e porque ele ali se encontrava. E ninguém reparou que, certo 

dia, ele desapareceu das fotografias. Não ousava dizer a Hutte, mas pensei que o 'homem 

das praias ' fosse eu.  (MODIANO, 1986, p.41) 

 

Guy teme ser ele próprio o "homem das praias". Trata-se de um ser sem nenhuma 

marca distintiva, que não apresenta pistas de nenhum pertencimento, sendo desprovido 

até mesmo de vestimentas, (aparece só de calção de banho). No paroxismo do 

despojamento, desaparece da fotografia, torna-se transparente, como um fantasma. É 

interessante notar, aqui, que Modiano subverte também o caráter indicial da fotografia, 

a sua capacidade de atestar uma existência. "Na fotografia, jamais posso negar que a 

coisa esteve ali. Há dupla posição conjunta: realidade e passado." (BARTHES,1984, 
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p.119). Eis a noema da fotografia, o "isso foi", descrito por Barthes em A Câmara 

Clara. Ora, na medida em que o processo fotográfico depende ainda do olhar do 

observador, da leitura por ele realizada, o sentido da imagem também sofre alteração na 

ficção modianesca.  

O despersonalizado "homem das praias" não é nomeado e passa a não ser mais 

visto, não ser lembrado. O desaparecimento da fotografia é consequência do anonimato 

e pode ser lido como uma segunda morte. Entretanto, contraditoriamente, é o 

desaparecimento desse homem da fotografia que nos faz falar dele. Ele não deve o seu 

sentido à sua presença, mas ao recuo diante da existência. Nesse sentido, está ligado ao 

vazio, a uma falta essencial que se torna presente, a partir da escrita, da experiência 

poética. 

Modiano estabelece, assim, uma relação entre esquecimento e morte e, por outro 

lado, lembrança e vida. Trata-se do mesmo tipo de conexão descrita por Georges Perec 

em W ou a memória da infância quando, referindo-se a seus pais mortos durante a 

Guerra, afirma: 

 

Escrevo: escrevo porque vivemos juntos, porque fui um no meio deles, sombra no meio de 

suas sombras, corpo junto de seus corpos; escrevo porque eles deixaram em mim sua marca 

indelével e o vestígio disso é a escrita: a lembrança deles está morta na escrita; a escrita é a 

lembrança de sua morte e a afirmação da minha vida. (PEREC, 1995, p.54).  

 

Segundo Régine Robin, a lembrança da morte seria justamente uma peculiaridade 

da literatura dos descendentes das vítimas da Shoá, caracterizada, pela autora, como 

marcada pelo luto e trabalhada pelo esquecimento. Citando Paul Celan, Robin afirma 

que o sentido, agora, emerge das fissuras do texto, como numa tentativa de contornar a 

dor pela linguagem: "aproximar-se do grito, da fala truncada, do balbucio para melhor 
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significar que o sentido está definitivamente ferido, que a língua está ferida e que o 

sentido só pode irromper nas fendas, nas falhas, no silêncio." (ROBIN, 1993, p.20).
37

 

Apesar de não desvendar os mistérios relativos ao passado, o narrador de Rue de 

Boutiques Obscures reconstitui alguns fragmentos de lembranças:  

 

Agora, basta fechar os olhos. Os acontecimentos que precederam nossa partida para Megève 

voltam, aos cacos, à minha memória. São as grandes janelas iluminadas do antigo Hotel de 

Zaharoff, na avenida Hoche, e as frases descosturadas de Wildmer, e os nomes, como 

aquele, púrpura e cintilante, de "Rubirosa", e aquele, macilento, de "Oleg de Wrédé", e 

outros detalhes impalpáveis - a própria voz de Wildmer, rouca e quase inaudível - são todas 

essas coisas que me servem de fio de Ariadne. (MODIANO, 1986, p.112). 

 

A lembrança traumática, mesmo "aos cacos", parece tentar se dizer. Esses 

vestígios "impalpáveis" permitem um contato com os fantasmas do passado. Em 

Espectros de Marx, rastro e herança aparecem junto à noção de espectro. Ao abordar a 

relação entre passado e presente, Jacques Derrida diz que é preciso falar do fantasma, e 

até mesmo ao fantasma e com ele. Para o filósofo, trata-se de uma política da memória, 

da herança e das gerações. "A melhor maneira de ser fiel a uma herança é ser-lhe infiel, 

não recebê-la à letra, como uma totalidade, mas antes surpreender suas falhas, captar 

seu momento dogmático." (DERRIDA, 2004, p.11), diz Derrida em diálogo com a 

psicanalista Elizabeth Roudinesco.  

Quanto à figura do herdeiro, Derrida fala também da demanda contraditória à 

qual ele se associa: 

 

é preciso primeiro saber e saber reafirmar o que "vem antes de nós", e que portanto 

recebemos antes mesmo de escolhê-lo, e nos comportar sob esse aspecto como sujeito livre. 

[...], é preciso fazer de tudo para se apropriar de um passado que sabemos no fundo 

                                                
37 "se rapprocher du cri, du brédouillement, du balbutiement comme pour mieux signifier que le sens est 

définitivement blessé, que la langue est blessée et que le sens ne peut plus faire irruption que dans les 

failles, les manques, le silence." 
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permanecer inapropriável, [...]. Não apenas aceitar uma herança, mas relançá-la de outra 

maneira e mantê-la viva" (DERRIDA, 2004, p.12).  

 

 

Acredito que a importância do procedimento do narrador de Rue de Boutiques 

Obscures resida justamente nesse diálogo com os fantasmas do passado. Ele não 

encontra respostas definitivas às suas indagações; os personagens que interroga, os 

lugares e as fotos que consulta não fornecem dados precisos, mas o essencial encontra-

se no movimento de tentar revelar o que é obscuro. Tendo os nazistas buscado 

exterminar e silenciar um grupo, resistir ao massacre e ao esquecimento significa 

justamente relatar a busca, trazer a palavra à tona.  
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2.2 Livret de Famille, uma reflexão sobre a memória 

 

Livret de Famille é a primeira obra de Modiano que apresenta homonímia entre 

autor e narrador. É nesse momento, portanto, que o aspecto autobiográfico aparece de 

forma deliberada e que o espaço autobiográfico ganha densidade. 

O ponto de partida das quinze narrativas que compõem a publicação é o 

registro de nascimento da filha do narrador no seu “livreto de família”. Assim como a 

História oficial e, a despeito de ser um documento administrativo, com pretensão de 

registrar toda a trajetória de um indivíduo na sociedade, ele também apresenta lacunas 

no que concerne a história familiar do narrador, o qual observa:  

 

“Livret de Famille ». Ce titre m’inspirait un intérêt respectueux comme celui que j’éprouve 

pour tous les papiers officiels, diplômes, actes notariés, arbres généalogiques, cadastres, 

parchemins, pedigrees... Sur les deux premiers feuillets figurait l’extrait de mon acte de 

mariage, avec mes nom et prénoms, et ceux de ma femme. On avait laissé en blanc les lignes 

correspondant à : « fils de », pour ne pas entrer dans les méandres de mon état civil. 

J’ignore en effet où je suis né et quels noms, au juste, portaient mes parents lors de ma 

naissance. [...]. Mon père y figurait sous un faux nom parce que le mariage avait eu lieu 

pendant l’Occupation. (MODIANO, 1977, p.12). 

 

A lacuna no documento destaca a problemática relacionada à origem e produz 

uma relação conflituosa com a memória que permeia todo livro. À obsessão pelo 

esquecimento, Modiano opõe o imperativo de memória, revelando a dialética angustiada 

do pós-Shoá, ora excessivamente lembrada, ora demasiadamente esquecida. 

 Nesta quinta publicação, Modiano transforma o documento civil em uma 

grande reflexão sobre a memória, individual e coletiva, e, ainda, enquanto processo 

propriamente dito. Essa temática central explica a escolha da epígrafe: "Vivre c’est 

s’obstiner à achever un souvenir". A citação de René Char é iluminadora do sentido 

geral da obra de Modiano por resumir o projeto e as motivações profundas do escritor 
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para quem viver/escrever consiste em tentar esclarecer zonas obscuras do passado, 

buscando principalmente elucidar questões relacionadas às suas origens. O desejo de 

fixar os vestígios de um indivíduo através da escrita é a base do projeto literário do 

narrador no capítulo XIII. Quando este retorna ao apartamento de Denise Dressel, após 

a partida da moça para a América do Sul, e se dá conta do desaparecimento de fotos 

dela e de seu pai Harry Dressel que decoravam anteriormente o quarto, o narrador é 

tomado então por uma forte sensação de vazio. Ele reflete melancolicamente sobre o 

destino dos móveis e dos pertences da amiga: 

 

Le lit, la peau de léopard. La coiffeuse au satin bleu ciel, ils allaient passer par d’autres 

chambres, d’autres villes, un débarras peut-être et bientôt plus personne ne saurait que ces 

objets avaient été réunis, pour un temps très bref, dans une chambre de l’avenue Malakoff, 

par la fille d’Harry Dressel. Sauf moi. J’avais dix-sept ans et il ne me restait plus qu’à 

devenir un écrivain français. (1977, p.189,190). 

 

A memória se apresenta de forma ambivalente em Livret de Famille. De um 

lado, ela funciona como um forte instrumento de superação de barreiras temporais e 

espaciais, como observa o narrador do segundo capítulo em relação ao desejo do amigo 

Marignan de retomar o contato com a China de sua infância: “Une liaison allait bientôt 

s’établir entre la France et la Chine à travers les kilomètres et les années” (1977, p.41). 

Por outro lado, a memória também é vista como uma maldição que assombra o narrador 

a ponto de ele desejar livrar-se dela completamente e tornar-se desmemoriado: 

 

Je n’avais que vingt ans, mais ma mémoire précédait ma naissance. J’étais sûr, par 

exemple, d’avoir vécu le Paris de l’Occupation puisque je me souvenais de certains 

personnages de cette époque et de détails infimes et troublants, de ceux qu’aucun livre 

d’histoire ne mentionne. Pourtant, j’essayais de lutter contre la pesanteur qui me tirait en 

arrière, et rêvais de me délivrer d’une mémoire empoisonnée. J’aurais donné tout au monde 

pour devenir amnésique. (MODIANO, 1977, p.116, 117). 
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Na busca de um refúgio contra os malefícios provocados pela memória, a 

Suíça, na condição de país neutro durante a Guerra e, portanto, supostamente livre dos 

fantasmas ligados a esse período, surge como local privilegiado vinculado à amnésia e a 

uma suspensão temporal. Lê-se: “Tout flottait, à Lausanne, le regard et le coeur 

glissaient sans pouvoir s’accrocher à une quelconque aspérité. Tout était neutre. Ni le 

temps, ni la souffrance n’avaient posé leur lèpre ici. » (1977, p.117) e, mais adiante, o 

narrador revela : 

J’étais heureux. Je n’avais plus de mémoire. Mon amnésie s’épaissirait de jour en jour 

comme une peau qui se durcit. Plus de passé. Plus d’avenir. Le temps s’arrêterait et tout 

finirait par se confondre dans la brume bleue du Léman. J’avais atteint cet état que 

j’appelais : la Suisse du coeur. (1977, p.118). 

  

Entretanto, nem mesmo a neutralidade suíça será capaz de proteger o narrador 

por muito tempo contra a « memória envenenada” e os fantasmas que o assombram. 

Mais uma vez, passado e presente se fundem, desta vez através do locutor de rádio 

Robert Gerbaud, cuja voz lembra a de um certo ‘D’, que teria interrogado o pai do 

narrador no momento de sua detenção em 1942. 

Assim, observo que os refúgios encontrados pelos narradores modianescos são 

sempre provisórios e os momentos de liberação proporcionados pelo esquecimento são 

efêmeros. Daí o grande número de personagens, em todo o universo literário de 

Modiano, que procuram, sistematicamente, espaços que os protejam dos perigos da 

memória, que almejam cortar todos os vínculos e tornar-se seres atemporais, 

desconhecidos. Esse é o caso das três narradoras dos contos que compõem a obra Des 

Inconnues; a primeira narradora foge de Lyon, a segunda de um pensionato, e a terceira 

da cidade de Londres. Em Voyage de Noces (1990) também, o narrador Jean B finge 

partir para o Brasil e se esconde em um hotel na periferia de Paris, rompendo todos os 
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laços sociais que possuía. Já em Du plus loin de l’oubli, é a fuga para Londres e os 

prazeres do éter que proporcionam ao narrador um alívio efêmero. Ele diz: 

 

Au moment où le taxi s’engageait dans le Mall et que s’ouvrait devant moi cette avenue 

ombragée d’arbres, les vingt premières années de ma vie sont tombées en poussière, comme 

un poids, comme des menottes ou un harnais dont je n’avais pas cru qu’un jour je pourrais 

me débarrasser. Eh bien voilà, il ne me restait plus rien de toutes ces années. Et si le 

bonheur c’était l’ivresse passagère que j’éprouvais  ce soir-là, alors, pour la première fois 

de mon existence, j’étais heureux. (MODIANO,1996, p.158). 

 

 Inúmeros são os personagens em fuga ou buscando o esquecimento de algo 

não claramente identificado, no trecho final de Quartier Perdu (1984), por exemplo, o 

narrador reencontra a mulher que teve um papel importante na sua juventude, mas ela 

não o reconhece, ele constata: 

 

Je la regarde à la dérobée. Une grande cicatrice lui barre le front. La marque du temps, 

peut-être. Ou bien la trace que vous laisse l’un de ces accidents qui vous ont fait perdre la 

mémoire pour la vie. Moi aussi, à partir d’aujourd’hui, je veux ne plus me souvenir de rien. 

(MODIANO, 1984, p.184). 

 

Os personagens modianescos estão sempre dilacerados entre a impossibilidade 

de recuperar totalmente os vestígios do passado e a incapacidade de livrar-se deles. 

Diferentemente de Proust, Modiano não confere a seus narradores a epifania de um 

passado redescoberto, restam-lhes apenas migalhas da madeleine proustiana e os 

mesmos permanecem imobilizados em uma espécie de limbo atemporal.  

Livret de Famille é bem representativo desse duplo movimento de atração e 

repulsão à memória, característico da obra de Modiano, e é a forma como a experiência 

se inscreve nessa memória que torna as identidades problemáticas. A memória e o 

tempo são particularmente significantes para o homem porque são inseparáveis da 

noção de sujeito, entretanto, sua constituição não é nunca de caráter estritamente 

individual, mas se imbrica também com aspectos do coletivo. Como lembra Maurice 
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Halbwachs, a memória individual existe sempre a partir da coletiva, posto que todas as 

lembranças são constituídas a partir de um grupo e se articulam aos referenciais por ele 

construídos, portanto a “um ponto de vista sobre a memória coletiva”. (HALBWACHS, 

2006, p.41). 

Em Livret de famille, a memória corresponde a uma força de dispersão e de 

fragmentação e tende a dissolver completamente as fronteiras entre o individual e o 

coletivo, engendrando também a memória pré-natal no narrador.  

Os polos de atração e repulsa da memória, presentes de forma exemplar em 

Livret de Famille, mas recorrentes na obra do autor como um todo, revelam que a 

postura do escritor é justamente a de amalgamá-los e atribuir uma plenitude artística a 

identidades imbricadas por diferentes existências. É o que demonstra o narrador 

biógrafo do capítulo XII, o qual metamorfoseia o próprio processo de criação de 

Modiano ao buscar escrever sobre a vida do cantor Harry Dressel. Durante a construção 

da biografia, o narrador faz duas descobertas reveladoras: A primeira delas destaca a 

multiplicidade de uma mesma existência, levando-o a pluralizar o título da biografia: 

“Peu à peu, je commençais  à rédiger mon livre, par fragments. J’avais décidé du titre 

définitif : ‘Les vies de Harry Dressel’ »  (MODIANO,1977, p.185). A segunda 

descoberta do narrador escritor refere-se ao fato de uma vida individual entrelaçar-se em 

outras existências, gerando um dispositivo de força centrífuga que engloba sempre 

outros indivíduos e experiências e o afasta, cada vez mais, do objeto de investigação, no 

caso, a figura de Harry Dressel. Assim, suas pesquisas sobre o cantor levam ao 

enigmático e fantasmagórico George Jansenne e, também, a um diretor de canil  

obcecado  pelo arquivamento e registro de cães, também uma alusão metafórica ao 

trabalho do próprio escritor: "Il aurait aussi voulu collecter tous les documents – 

photos, films de long métrage ou d’amateur, témoignage écrits ou oraux – se rapportant 
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à des chiens disparus. Son tourmant à lui, c’était de penser à tous ces milliers des 

chiens morts dans l’anonymat total et sans qu’ils eussent laissé la moindre trace." 

(1977, p.185). 

Tanto o empresário Jansenne quanto o diretor do canil são personagens 

secundários e episódicos, mas que alcançam uma importância independente da 

investigação sobre Dressel. Graças a eles, a narrativa ganha fluidez e viaja pelo tempo e 

pelo espaço. O objetivo inicial, o de escrever a biografia de Dressel, não se perde, 

apenas se transforma. À ideia original de um relato preciso e único, substitui-se um 

texto vago e fragmentado, mas cuja coerência é mantida. 

Cada capítulo de Livret de Famille se desenvolve em um lugar e tempo 

distintos e, ainda, dentro de um mesmo episódio, os deslocamentos espaço-temporais 

são bastante fluidos. A primeira parte, por exemplo, começa no ano de 1974, nos 

arredores de Paris (Neuilly), no momento do nascimento de Zenaide, filha do narrador. 

Em seguida, a narrativa se desloca para a época do casamento de Albert Modiano e 

Louise Colpeyn, trinta anos antes, em Megève e, através das lembranças do personagem 

Koromindé, a história passa também por Paris, em 1942, e novamente em Neuilly 

durante os anos de 1937 e de 1945. 

No centro da obra (capítulo VIII) situa-se o momento consagrado à procura do 

registro de batismo do narrador. A guerra da Coreia, nos anos cinquenta, reativa o clima 

de medo vivido por Albert Modiano durante a Ocupação. A despeito de sua origem 

judaica, decide batizar os dois filhos em Biarritz, no sul da França, o que aguça as 

indagações do narrador:  

 

Un baptême de hasard. Qui en avait pris l'initiative? Et pourquoi sommes-nous restés près 

d’un an à Biarritz, mon frère et moi? Je crois que la guerre de Corée y était pour quelque 

chose et qu’on avait décidé, à cause d’elle, de nous éloigner de Paris et de nous baptiser 

par prudence, en pensant à la guerre précedente. (MODIANO, 1977, p.114). 
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O batizado, em princípio uma forma de sacralizar a identidade, perde todo o 

caráter de sagrado e passa a simbolizar a problemática de indefinição identitária do 

narrador. 

Livret de Famille realiza uma colagem, como um quebra-cabeça referente a 

passados que o narrador tenta reconstituir através da imaginação, mas também de 

lembranças, testemunhos, fotografias e documentos oficiais, realizando um trabalho 

semelhante ao de um arqueólogo que “en présence d’une statue aux trois quarts 

mutilée, la recompose intégralement dans sa tête.” (MODIANO,1977, p.185). 

A metáfora do escritor arqueólogo, utilizada por Modiano, remete ao mesmo 

campo semântico de imagens trabalhadas por Walter Benjamin, aproximando o autor 

francês da figura do cronista benjaminiano, para quem não há sucessão cronológica, 

apenas o espaço das camadas geológicas. Segundo Benjamin: 

 

a memória não é um instrumento para a exploração do passado; é antes, o meio. É o meio 

onde se deu a vivência, assim como o solo é o meio no qual as antigas cidades estão 

soterradas. Quem pretende se aproximar do próprio passado soterrado deve agir como um 

homem que escava. (BENJAMIN, 2000, p.239). 

 

Benjamin busca sempre uma reflexão da história a partir do presente e voltado 

para ele, sem a ilusão positivista de se poder explicar o passado em sua totalidade. Em 

Modiano, o passado não se entrega a nós, ele sugere caminhos, enviando sinais cifrados 

e, muitas vezes, misteriosos. 
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2.3 Fotografia e memória  

 

Desde sua criação no século XIX
38

, a fotografia exerceu forte influência em 

outras artes. O seu impacto sobre a pintura, como abordarei em seguida, é bastante 

reconhecido. Entretanto, os efeitos da invenção de Niepce e Daguerre, na literatura, 

começaram a ser discutidos apenas recentemente. Ainda existem poucos trabalhos nesse 

sentido em comparação ao grande número de escritores que se apropriam da técnica 

fotográfica, seja de forma intersemiótica, como faz o alemão W.G. Sebald, seja 

metamorfoseando o signo visual em discurso verbal, como Patrick Modiano. 

Em termos de publicações ligadas, especificamente, à fotografia, além de 

Modiano ter participado de um livro de Brassai, Paris tendresse, no qual comenta 

imagens de Paris nos anos trinta, o autor também prefaciou, em 2003, o livro da 

fotógrafa Virginie Chardin, intitulado: Paris Photographique, cent histoires 

extraordinaires de 1839 à nos jours, publicado pela editora Parigramme. Nesse curto 

prefácio, (republicado em janeiro de 2012 no Cahier de l'Herne, dedicado ao escritor), 

encontra-se uma passagem que ilumina a relação de Modiano com a fotografia e mostra 

como essa arte materializa duas obsessões do autor: o tempo e a memória. Lê-se no 

referido prefácio: 

 

De 1839 à aujourd'hui, ils ont été nombreux à rôder dans les rues avec leur appareil à 

trépied ou leur Rolleiflex. On retrouvera dans ce livre les noms de quelques-uns d'entre eux 

qui ne cessaient de lutter contre le temps et l'oubli. À regarder leurs oeuvres, on éprouvera 

ce pincement au coeur que seule vous cause une photographie quand elle fixe l'éphémère 

pour l'éternité ou qu'elle sauve un visage du néant; ou bien quand elle a été la seule preuve 

d'un crime qui, sans cela, aurait été effacé par le brouillard et la nuit. (MODIANO, 2012, 

p.219). 

                                                
38 A primeira fotografia reconhecida é uma imagem produzida em 1826, pelo francês Joseph Nicéphore 

Niépce, em uma placa de estanho. Paralelamente, o também francês Daguerre produziu uma técnica 

utilizando uma câmera escura. Este último patenteou e popularizou o processo que ficou, então, 

conhecido como o daguerreótipo.  
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A fotografia, uma "lembrança materializada" na expressão do italiano Fausto 

Colombo, capaz de conservação e de subtrair à deteriorização, (COLOMBO,1991, 

p.49), atravessa toda a obra de Modiano. A escrita do autor funciona como uma espécie 

de "revelação" no sentido foto-químico do termo, na qual uma solução transforma uma 

imagem latente em imagem visível. 

Antes de refletir sobre a presença da temática da fotografia na obra de Patrick 

Modiano propriamente dita, enfocarei, em linhas gerais, as diferentes posições 

epistemológicas quanto à questão do realismo e ao valor documental da invenção de 

Daguerre. 

A história da crítica sobre a fotografia articulou-se, basicamente, em três fases: 

em um primeiro momento, ela foi concebida como o espelho do mundo, essencialmente 

mimética. Dentro da taxonomia dos signos do semiólogo norte-americano Charles 

Sanders Peirce (1839-1914), a fotografia foi, então, tratada como uma categoria que 

representa o referente por procuração, com base em uma similitude visual e, portanto, 

da ordem da semelhança e do ícone. Em seguida, como reação ao ilusionismo do 

espelho fotográfico, ela passou a ser analisada como uma interpretação, uma 

transformação do real, como um conjunto de códigos e, por conseguinte, da ordem do 

símbolo. O terceiro momento da recepção da fotografia é marcado pela busca de algo 

que a diferencie de outros modos de representação. A imagem-foto torna-se inseparável 

do ato que a institui, da experiência referencial. A crítica sobre a fotografia passou, 

nesse terceiro momento, ao discurso da ordem do índice, ou seja, um signo que mantém 

com seu referente uma relação direta, uma conexão física. (DUBOIS, 2009, p.26). Ao 

contrário dos outros tipos de signos, o índice institui uma relação entre a marca e o 

referente ao longo de um eixo que é, ao mesmo tempo, causal, físico e espacial. São 

também exemplos de índice: a cicatriz, as ruínas e as marcas de passos. A fotografia 
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pertence a essa categoria pelo fato de ser a impressão luminosa de um acontecimento 

obtido através de um processo fotoquímico - a relação do acontecimento com a foto, 

sendo uma causa física, ela é, na verdade, o traço exteriorizado de seu referente. 

O surgimento da fotografia abalou por completo a percepção de mundo do 

homem e, por conseguinte, impactou também outras artes. Os pintores foram os 

primeiros a reagir artisticamente às mudanças advindas do invento. A precisão da 

câmera substituiu os pintores no cumprimento de uma função social, a de registro da 

realidade, liberando-os do "peso" documental dos quadros e obrigando-os, em certo 

sentido, a se reinventar. Os artistas se viram livres para trabalhar outros aspectos de suas 

produções pictóricas, abrindo as portas para um dos movimentos mais importantes da 

história da arte, o impressionismo
39

, no qual o quadro não é mais visto como o retrato 

fiel da realidade. 

No que tange à relação entre a literatura e a fotografia, cabe lembrar 

brevemente que, mesmo antes de existir efetivamente enquanto processo, a fotografia já 

existia na literatura enquanto potencialidade. Do ponto de vista da narrativa literária, há 

autores que podem ser vinculados à linguagem fotográfica, mesmo antes de sua 

invenção. Em O Pai Goriot (1834), por exemplo, a forma detalhada e realista como 

Balzac descreve seus personagens e o modo como relaciona, por metonímia, a senhora 

Vauquer ao ambiente da pensão. 

A fotografia passa a integrar efetivamente o texto literário em Bruges-la-Morte 

(1892), do escritor belga Georges Rodenbach (1855 - 1898). Essa narrativa, pontuada 

por fotografias, teria inspirado André Breton para a redação de Nadja (1928), texto em 

que o autor surrealista insere numerosas fotos. 

                                                
39 A obra Impressão, Sol Nascente (1872), do francês Claude Monet, serviu de inspiração para batizar o 

movimento impressionista. 
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Cada vez mais, os autores contemporâneos relacionam, de formas diversas, o 

discurso verbal ao paradigma fotográfico. Trata-se, principalmente, de dispositivos que 

integram os dois registros, e não de uma tradução ou de uma ilustração direta. A relação 

entre o discurso verbal e o visual não se dá em termos de uma hierarquia ou 

concorrência, mas sim de uma suplementaridade entre regimes de signos distintos. Nas 

narrativas intersemióticas de Sebald, por exemplo, a imagem interfere como princípio 

formal e é responsável pela coerência estrutural das obras. Sebald lança mão de uma 

iconografia, à primeira vista inadequada, para criar descontinuidades, intervalos de 

sentido e produzir, assim, um efeito de perturbação no leitor. Em entrevista a Eleanor 

Wachtel, Sebald explica que uma das funções da fotografia em sua literatura seria pela 

sua capacidade de estabelecer uma suspensão temporal: "Você é transportado para fora 

do tempo e, se é capaz de subtrair-se da temporalidade, é, de certa maneira, uma forma 

de redenção. As fotografias também possuem esse poder. Elas agem como retenções, 

como barreiras que reprimem o curso."
40

 (SEBALD, 2009, p.44). 

Apesar de não haver dúvida quanto à importância da fotografia para a literatura 

contemporânea, em seus primórdios ela já foi acusada de destruir a arte enquanto tal. A 

reprodução da realidade versus a criação autêntica foi tema de amplas discussões e 

condenações, de certa forma, iniciadas por Baudelaire quando este destilou sua aversão 

ao que acreditava ser uma obsessão pelo "real", entendendo a fotografia como sintoma e 

catalisadora dessa questão. 

No século XX, Walter Benjamin considerou a fotografia como um "violento 

abalo na tradição" (BENJAMIN, 1996, p.169). O teórico alemão notara que, nessa arte, 

as bases e suportes materiais não tinham mais a importância que possuíam no contexto 

das artes tradicionais. Em um quadro, em um desenho e, especialmente, em uma 

                                                
40 "Vous êtes transporté hors du temps et si vous êtes capable de vous abstraire de la temporalité, c'est, 

d'une certaine façon, une forme de rédemption. Les photographies ont aussi ce pouvoir, elles agissent 

comme des retenues, des barrages qui endiguent le flot." (SEBALD, 2009, p.44). 
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escultura, a base material é desgastada pelo tempo. A escultura, para Benjamin, seria o 

exemplo máximo de arte aurática, ou seja, daquela modalidade tradicional da arte que 

corresponde a um mundo onde o passado se conecta ao presente como tradição. A 

unidade da pedra que origina a estátua, tão valorizada pelos gregos, seria uma 

manifestação do "valor de eternidade" (BENJAMIN, 1996, p.175). A aura, definida por 

Benjamin como "uma figura singular, composta de elementos espaciais e temporais: a 

aparição única de uma coisa distante, por mais perto que ela esteja." (p.170), é 

incompatível com o advento da fotografia e com a reprodutibilidade que lhe é inerente. 

A visão de mundo correspondente à teoria da fotografia de Benjamin apresenta 

um universo cada vez mais achatado no seu próprio presente. A fotografia, enquanto 

técnica de registrar o instante, arrancando-o da continuidade do tempo e congelando-o, 

pode ser aproximada também da noção de trauma desenvolvida por Freud. Tanto a 

imagem traumática, obsessivamente reiterada, quanto a imagem fotográfica, são 

impossíveis de serem assimiladas e avessas à simbolização. Marianne Hirsch atenta para 

um exemplo eloquente do ser traumático das imagens midiáticas, evocando o atentado 

ao World Trade Center de Nova York, em 11 de setembro de 2001. A teórica destaca 

que nunca houvera um acontecimento trágico tão fotografado na história e chama a 

atenção para o caráter elegíaco desse gênero devido à temporalidade da fotografia. Ela 

diz: "A fotografia interrompe, na verdade, ela para o tempo, congela um momento: é 

inerentemente elegíaca."
41

 (HIRSCH, 2003). 

Na fotografia, assim como na cena traumática, por seu caráter indicial, não há 

mímesis, ou seja, não há representação. O mundo apresenta-se na imagem e não pode 

ser dela separado, a relação mnemônica com o objeto transforma-se em relação 

metonímica com a imagem desse objeto. Talvez resida aqui todo o paradoxo da 

                                                
41 "Photograph interrupts, actually stops time, freezes a moment: it is inherently elegiac." 
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fotografia: o fato de ela atestar uma presença que é passada e, por isso mesmo, ser uma 

forte reativadora de lembranças, até mesmo daquelas não vividas diretamente, a pós-

memória. Marianne Hirsch explica: 

 

a pós-memória não é um movimento, método ou ideia; vejo-a, sobretudo, como uma 

estrutura de transmissão, inter e trans-geracional, de eventos e experiências traumáticas. É 

uma consequência da reativação traumática, mas (diferentemente da desordem de estresse 

pós-traumático) com um lapso geracional. (HIRSCH, 1997, p.104).42  

 

Na estrutura descrita por Hirch, a pós-memória funcionaria como uma espécie 

de "emanação" na qual a fotografia, não apenas por seu caráter indicial, mas também 

por sua capacidade de associar o coletivo ao individual, exerce um papel chave na 

transmissão do evento traumático. 

O paradigma da fotografia, a sua origem metonímica e o princípio da captura 

do mundo através de uma janela, encontra eco nas reiteradas imagens de janelas na obra 

Rue des Boutiques obscures. Há, pelo menos, seis referências a essas aberturas na obra, 

seja o narrador parado na rua, olhando para uma janela, seja ele observando uma rua 

pelo lado interno, através de uma janela. Essas aberturas simbolizam uma bipolaridade 

entre exterior e interior, entre o público e o privado e são, ao mesmo tempo, um ponto 

de contato entre esses dois mundos. Até mesmo a capa da obra, na coleção Folio (nº 

1358), atenta para essa questão, porque apresenta um desenho do artista Pierre Le-Tan 

no qual tem-se um prédio com uma série de janelas escuras e um único ponto luminoso, 

proveniente de uma abertura similar a uma porta. Essa luz ilumina a rua. No desenho, 

diante do ponto luminoso, do lado externo, portanto na rua, encontra-se um personagem 

vestido com uma capa de detetive. Vale lembrar que a figura do narrador em Modiano 

                                                
42 "postmemory is not a movement, method, or Idea; I see it, rather, as a structure of inter- and trans-

generational transmission of traumatic knowledge and experience. It is a consequence of traumatic recall 

but (unlike post-traumatic stress disorder) at a generational remove." (HIRSCH, p.104). 
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se assemelha muito ao detetive urbano e à ideia de flânerie descrita por Baudelaire. Em 

"O pintor da vida moderna", referindo-se ao flâneur, o escritor atenta para o seu desejo 

de invisibilidade: "ver o mundo, estar no centro do mundo e permanecer incógnito no 

mundo"
43

 (BAUDELAIRE, 1968, p.553). Essa colocação de Baudelaire lembra muito a 

postura de Jansen, em Chien de Printemps, para quem um fotógrafo "doit se fondre 

dans le décor et devenir invisible pour mieux travailler et capter la lumière naturelle." ( 

MODIANO,1993, p.113).  

Susan Sontag também aproxima a fotografia da flânerie baudelairiana. 

Denominando-a como uma extensão do olho do flâneur, Sontag observa: "O fotógrafo é 

uma versão armada do solitário caminhante que perscruta, persegue, percorre o inferno 

urbano, o errante 'voyeurístico' que descobre a cidade como uma paisagem de extremos 

voluptuosos" (SONTAG, 2004, p.70). Não por acaso, ainda em Chien de Printemps, o 

fotógrafo Jansen gosta de fazer instantâneos dos próprios pés, marcando o vínculo entre 

a fotografia e seus deslocamentos pela cidade e associando memória a errância. 

Ainda em relação às capas das publicações de Modiano, destaco o diálogo com 

a fotografia em Livret de Famille. Houve duas edições da coleção Folio (nº1293) dessa 

obra. Na primeira, tem-se, mais uma vez, uma ilustração de Pierre Le-Tan com uma 

tesoura, uma caneta, cartas e uma fotografia do autor, sugerindo o caráter fragmentário 

da obra e seu cunho autobiográfico. Na segunda capa, encontra-se apenas uma 

montagem de uma foto do autor ao lado da imagem de seu pai. Sendo assim, as duas 

capas sucessivas de Livret de Famille utilizam a fotografia para induzir um modo de 

leitura autobiográfico. 

                                                
43 "voir le monde, être au centre du monde et rester caché au monde". (BAUDELAIRE, 1968, p.553) 
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2.3.1 As imagens em texto em Dora Bruder 

 

Se a memória existe graças à capacidade de releitura de vestígios e uma de suas 

características é a constante "luta contra a ausência" (TADIÉ, 1999, p.9), o evento da 

Shoá encerra a grande dificuldade de elaboração do luto pela destruição e/ou 

inexistência de arquivos. Régine Robin explica que os descendentes das vítimas das 

perseguições aos judeus, herdeiros do trauma, necessitam se reapropriar da história, 

visando a um trabalho de luto. Essa reelaboração do evento traumático implica, por 

exemplo, na reconstituição de árvores genealógicas ou no retorno a lugares do passado, 

como Auschwitz. 

Esse processo também passa pela linguagem, uma forma de simbolização. 

Robin esclarece: "Trata-se de se constituir um espaço de transição, um distanciamento 

que permita não superar o acontecimento, nem mesmo explicá-lo, mas objetivá-lo fora 

de si." (ROBIN, 2001, p.49).
44

 Referindo-se ao surgimento de um sem número de 

comemorações e homenagens às vítimas da Shoá nos últimos anos, Robin observa 

também: "São substitutos das sepulturas que, cruelmente, faltaram na transmissão, no 

sentido em que um desaparecido não pode ser um ancestral. O Memorial dos Judeus da 

França, de Serge Klarsfeld, é um bom exemplo." (ROBIN, 2001, p.49).
45

  

Ainda segundo Robin, em Dora Bruder, Modiano "retira toda uma família das 

trevas, literalmente resgatada dos arquivos" (ROBIN, 2003, p.96)
46

. As recorrentes 

enumerações de datas e nomes, assim como os variados documentos que integram a 

narrativa de Modiano, legitimam historicamente a obra.  

                                                
44 "Il s'agit de se constituer un espace transitionnel, une mise à distance qui permette non de venir à bout 

de l'événement, ni même de l'expliquer, mais de l'objectiver hors de soi." (ROBIN, 2001, p.49) 
45 "Il s'agit de substituts des tombes qui font cruellement défaut dans la transmission, au sens où un 

disparu ne peut être un ancêtre. Le Mémorial des Juifs de France, de Serge Klarfeld en est un bon 

exemple." (ROBIN, 2001, p.49). 
46 "sort de l'ombre toute une famille, extraite littéralement des archives" 
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Ao reunir documentos fidedignos sobre uma pessoa real, Modiano realiza um 

trabalho biográfico em Dora Bruder que diferencia essa obra das demais do autor. A 

presença desse material autêntico contrasta com o fato de o autor não ter inserido as 

fotografias no livro. Graças às correspondências trocadas entre Modiano e Klarsfeld, 

cujo papel foi central nas pesquisas sobre a garota, sabe-se que o escritor teve acesso às 

fotografias da menina e, no entanto, optou por não reproduzi-las diretamente, como fez 

com outros documentos.  

Trata-se, então, da presença de imagens-texto em Dora Bruder, ou "imagens 

em prosa" (HIRSCH, 1997, p.3), segundo a terminologia empregada por Marianne 

Hirsch. Pode-se pensar que essa escolha pela forma ecfrástica das fotografias seja uma 

maneira de preservar o "segredo" de Dora. As incógnitas que envolvem a garota são 

destacadas e valorizadas ao longo de toda obra e, em especial, no excipit: 

 

Nunca irei saber como ela passava os dias, qual era seu esconderijo, a quem via durante os 

meses de inverno de sua primeira fuga, e durante as semanas da primavera, quando 

novamente fugiu. Aí está o seu segredo. Um simples mas precioso segredo que os algozes, 

os decretos, as autoridades ditas da ocupação, a prisão, os quartéis, os campos, a História, o 

tempo - tudo aquilo que nos empesta e nos destrói - nunca mais poderão lhe roubar. 

(MODIANO, 1998, p.113).47 

 

A utilização de um campo semântico ligado ao mistério ("nunca irei saber", 

"esconderijo", "segredo") sintetiza o aspecto enigmático do contexto de Dora, que 

nenhum de seus inimigos lhe conseguiu roubar. Em posição central no parágrafo, a 

oração simples e curta: "Aí está o seu segredo" ocupa um lugar de destaque, enfatizando 

o valor da permanência do segredo. Da história individual da menina, Modiano passa a 

uma generalização marcada pelo uso do pronome "nos", com o qual o autor não apenas 

interpela o leitor, mas também se implica. 

                                                
47 O grifo é meu. 
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Desde o início do livro, Modiano estabelece uma teia de diferentes 

temporalidades e existências, entrelaçando fatos da vida de Dora Bruder à sua própria e 

a de seu pai, Albert Modiano. Através desse recurso, o autor indica que o narrador, o 

sujeito autobiográfico, se apresenta no mesmo plano de Dora. 

O autor não revela todas as suas fontes de informação no interior da diegese, 

como, por exemplo, não cita o nome de Klarsfeld em nenhum momento, apesar de 

referir-se a ele inúmeras vezes nos paratextos. Essa questão expressa o desejo de não 

transformar Dora Bruder em uma simples biografia e, talvez também por esse motivo, o 

autor tenha preferido apresentar apenas a descrição das fotos. A presença das mesmas 

no livro teria conferido um caráter de investigação histórica e científica muito forte à 

obra. 

O narrador-autor de Dora Bruder relata a sua investigação sobre o destino da 

menina judia dentro do ponto de vista da focalização interna: tudo é visto e interpretado 

unicamente pelo narrador, o que restringe o campo de visão do leitor. Na verdade, 

Modiano se serve da vida de Dora para trazer à tona a sua história pessoal, ou melhor, a 

sua pré-história, porque parte em busca de um passado que antecede o seu nascimento e, 

graças à ficção e à Dora, torna-se um contemporâneo de seu pai. A frase "ma mémoire 

précède ma naissance", de Livret de Famille (p.116), também poderia ter sido dita pelo 

narrador de Dora Bruder. Ele também é detentor de uma pós-memória, uma espécie de 

memória por procuração em que o sujeito é "dominado por narrativas que precederam o 

seu nascimento ou a sua consciência" (HIRSCH, 2012, p.5)
48

.  

O romance Dora Bruder comporta, então, várias dimensões: a dimensão 

biográfica da história individual, a de homenagem coletiva aos judeus perseguidos e 

deportados, cujos nomes muitas vezes figuram na obra, o livro sendo instrumentalizado 

                                                
48 "to be dominated by narratives that preceded one's birth or one's consciousness". (HIRSCH, 2012, 

p.5). 
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como o túmulo de Dora e de outras vítimas (CIMA, 2003, p.27), além da dimensão 

autobiográfica, que teria sido reduzida caso houvesse a reprodução das fotografias no 

livro. 

Em Dora Bruder, há dois momentos com imagens em texto bastante distintas. 

No primeiro deles, lê-se a descrição de oito fotografias de Dora e de seus pais em 

apenas duas páginas (MODIANO, 1998, p.23-24). Em contraste com esse primeiro 

grupo de imagens, o segundo momento apresenta um tom diametralmente oposto ao 

anterior e apenas uma única fotografia em prosa, a de Dora na companhia de sua mãe e 

de sua avó. (1998, p.71,72). 

O primeiro conjunto de imagens sucede o momento, na diegese, em que o 

autor-narrador descobre a data de nascimento de Dora e a certidão de casamento de seus 

pais, mas não consegue identificar a escola primária da menina e nem a profissão dos 

pais. Ele lamenta: "Não sei nada deles, ao longo desses anos." (MODIANO, 1998, 

p.23). Diante das lacunas do percurso dos Bruder, o narrador recorre a hipóteses e 

insere, então, a descrição das oito fotos referentes a um período anterior ao início da 

Guerra. As descrições subjetivas das fotografias substituem, assim, dados concretos 

ausentes. 

Um dos aspectos que mais chama a atenção na descrição, dessas oito 

fotografias, é o seu caráter fragmentado. Eis o início do trecho: 

 

Algumas fotos dessa época. A mais antiga, do dia do casamento. Estão sentados, e se 

apóiam num consolo. Ela está envolta num grande véu branco, que parece prender no lado 

direito do seu rosto, e que se arrasta até o chão. Ele está de casaca, e usa uma gravata-

borboleta branca. Uma foto com a filha Dora. Estão sentados, Dora de pé no meio: ela só 

tem uns dois anos. Uma foto de Dora, feita com certeza por ocasião de uma distribuição de 

prêmios. (MODIANO, 1998, p.23).  
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O narrador passa de uma fotografia a outra sem nenhuma palavra de ligação. 

Há várias frases elípticas, sem verbo, e, quando eles são utilizados, são empregados no 

presente, marcando uma brusca mudança em relação a todos os outros dados descritos 

na narrativa até então, que ocorriam basicamente no pretérito imperfeito e no passado 

simples. A descrição das fotografias no presente convém a um gênero que achata um 

momento espaço-temporal, que restitui um instante, apesar de restituí-lo como ausência. 

É por essa razão que a fotografia é uma ferramenta privilegiada da pós-memória, que 

busca reinventar o passado, e não evocá-lo como algo acabado e extinto. 

A enumeração das fotografias sem transição entre elas e, além disso, a falta de 

ordem cronológica em sua apresentação causam uma sensação de vertigem no leitor. O 

narrador descreve, por exemplo, uma foto de Dora com doze anos e, em seguida, uma  

outra em que a menina tem apenas nove anos. À falta de sequência cronológica, na 

apresentação das imagens, corresponde a desordem do olhar do narrador, como alguém 

que encontra um amontoado de fotos sem legenda e sem data. Essa situação remete 

também àquela do narrador de Rue des Boutiques Obscures, quando o personagem 

Stioppa de Djagoriew, um exilado russo, lhe entrega uma caixa vermelha abarrotada de 

fotografias. A temática em torno das fotos, nas duas obras, é, evidentemente, diferente, 

uma vez que, na obra de 1978, Guy Roland almeja descobrir a sua identidade dentre as 

imagens encontradas. Entretanto, o sentimento de vertigem causado pelas fotos é o 

mesmo nas duas publicações.
49

 

A ausência de ordem cronológica, na apresentação das fotos de Dora, dialoga 

com a escrita de Modiano, composta por diversas camadas temporais imbricadas. Além 

disso, essa estruturação da narrativa favorece o entrelaçamento das biografias de Dora e 

do autor-narrador. 

                                                
49 Em Rue des Boutiques obscures, ao observar as fotos, Stioppa diz: "O senhor se incomodaria se 

parássemos? Estou ficando com tonteira..." (MODIANO, 1986b, p.26). 
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Nas duas últimas ecfrases desse grupo de fotografias, surgem imagens mais 

difusas. Dora é descrita como uma silhueta vaga: "No fundo, a silhueta de uma criança 

de costas, pernas e braços nus, com um suéter preto, de tricô, ou um maiô. Será Dora?" 

(MODIANO, 1998, p.24). Em seguida, mais uma vez, Dora surge como uma aparição 

em meio a um jogo de luz e sombras: "Uma foto mais antiga de Dora, sozinha, com 

nove ou dez anos. Pode-se ver que ela está embaixo de um telhado, exatamente debaixo 

de um raio de sol, à sua volta está escuro." (1998, p.24). 

Dora é apresentada como um ser espectral, não apenas nessas duas fotografias, 

mas na narrativa de Modiano como um todo, que preserva seus segredos e mistérios. O 

narrador segue os passos da garota e, buscando seus vestígios, sente sua presença na 

ausência, em filigrana. Ele explica: 

 

É comum dizer-se que os lugares, em geral, guardam um sinal das pessoas que os habitaram. 

Sinal: marca em cruz ou em relevo. Para Ernesto e Cecília Bruder, para Dora, digo: em cruz. 

Tive uma forte impressão de ausência e de vazio cada vez que estive num lugar onde eles 

moraram. (MODIANO, 1998, 21).  

 

As imagens-texto em Dora Bruder se articulam com a concepção de Roland 

Barthes sobre a fotografia. Elas funcionam como uma prova tangível, uma atestação de 

existência: "na fotografia jamais posso negar que a coisa esteve lá. Há dupla posição 

conjunta: de realidade e de passado." (BARTHES, 1984, p.115). As fotos de Dora 

descritas por Modiano expressam a dupla mensagem da fotografia detectada por 

Barthes, o fato de ser um signo que se situa entre a vida e a morte. No caso de Dora, as 

fotos se tornam ainda mais pungentes pelas condições de sua deportação e morte. 

Nesse primeiro momento importante de temática fotográfica, a atmosfera de 

inocência do pré-guerra contrasta com uma imagem apresentada, mais adiante na 

narrativa, em que Dora é vista ao lado da mãe e da avó. Como observa o narrador: "[a 
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foto] sobressai às outras que eu tinha." (1998, p.71). A família encontra-se, nesse 

momento, no âmago do drama da guerra. Dora já efetuou duas fugas e Ernesto Bruder já 

não participa do clichê, estaria provavelmente preso. As roupas brancas do primeiro 

conjunto de fotografias dão lugar a vestimentas escuras, que dialogam com o olhar triste 

das três mulheres, expressando um luto anunciado. Lê-se: 

 

Consegui há alguns meses mais uma foto de Dora Bruder, que sobressai às outras que eu 

tinha. Sem dúvida, sua última foto. Seu rosto e sua aparência não têm mais nada da infância 

que, em todas as outras, se pode adivinhar pelo olhar, a redondez dos joelhos, o vestido 

branco de um dia de distribuição de prêmios... Não sei a data da foto. Certamente 1941, o 

ano em que Dora foi internada no pensionato do Sagrado Coração de Maria, ou então, no 

início da primavera de 1942, quando ela já voltou ao bulevar Ornano, depois da fuga de 

dezembro. 

Ela está em companhia de sua mãe e de sua avó materna. As três mulheres estão lado a lado, 

a avó entre Cecília Bruder e Dora. Cecília Bruder usa um vestido preto e tem os cabelos 

curtos, a avó com um vestido de flores. As duas mulheres não sorriem. Dora está com um 

vestido preto - ou azul-marinho - e uma blusa de gola branca, mas isso pode ser também um 

colete e uma saia - a foto não está muito nítida para que se possa saber. [...]. Quem terá 

tirado essa foto? Ernesto Bruder? E se ele não está nessa foto, isso quer dizer que já foi 

preso? Em todo caso, parece que as três mulheres vestiram suas roupas de domingo, diante 

dessa objetiva anônima. 

Dora estará usando a saia azul-marinho descrita no anúncio? (MODIANO,1998, p.71-72). 

 

À primeira vista, essa imagem em texto pode parecer factual, mas o narrador 

lança, na verdade, uma série de opiniões subjetivas. Inicialmente, quanto à possibilidade 

de tratar-se da última foto de Dora, em seguida, em relação à data e à situação de 

Ernesto Bruder naquele momento. A última indagação, sobre a roupa de Dora, reforça a 

hipótese de tratar-se de sua derradeira fotografia, conferindo à imagem uma atmosfera 

de fatalidade. Apesar de parecer, em primeira instância, uma foto de família comum, 

essa imagem é revestida de luto pelo destino trágico que sobreveio a essas pessoas. Não 

é a temática dessa fotografia que é problemática e a vincula à Shoá, mas o seu contexto. 
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 Todas as imagens-texto, apresentadas em Dora Bruder, são portadoras do que 

Susan Sontag denominou de ironia póstuma, ou seja, quando se projeta sobre a foto um 

saber a posteriori, mas que se torna inseparável da imagem, a despeito de suceder o ato 

fotográfico. Esse fenômeno acontece, por exemplo, com as fotos presentes no Mémorial 

des enfants, de Serge Klarsfeld, porque a reação do espectador diante das imagens é 

determinada por algo que as sucedeu. A fotografia passa a emanar um presságio de 

morte, um refluxo de melancolia. Diz Sontag: 

 

A fotografia é o inventário da mortalidade. Basta, agora, um toque do dedo para dotar um 

momento de uma ironia póstuma. As fotos mostram as pessoas incontestavelmente presentes 

num lugar e numa época específica de suas vidas; agrupam pessoas e coisas que, um 

instante depois, se dispersaram, mudaram, seguiram o curso de seus destinos independentes. 

(SONTAG, 2004, p.85). 

 

  Sobre a imagem em texto das três mulheres paira um olhar "além-túmulo", 

carregado de ironia póstuma. A presença das três gerações de mulheres reunidas atesta 

que, pelo menos por duas gerações, a procriação foi assegurada. Entretanto, a partir de 

Dora, a linhagem dos Bruder será interrompida e, por extensão, pode-se ler a 

interrupção da linhagem de milhões de judeus deportados e assassinados. 

Enfim, acredito que Modiano tenha optado pela imagem em texto em Dora 

Bruder não apenas para manter os mistérios que envolvem a moça, mas também por 

uma razão de ordem literária. Como em todas as outras publicações do autor, a 

investigação em Dora Bruder é apresentada a partir da focalização interna do narrador, 

inclusive o seu olhar sobre as fotos. Tudo passa pelo filtro da sensibilidade do narrador 

Patrick, o que favorece a sua identificação com Dora e evidencia as ressonâncias 

autobiográficas da obra.  
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3. O espaço autobiográfico de Patrick Modiano          

J'ai bien essayé d'abandonner la 

fiction, mais ça ne résout rien. J'ai 

l'impression d'être prisonnier d'un "je" 

vague et répétitif que j'utilise depuis 

mes premiers roman, qui ne sont 

d'ailleurs pas vraiment des romans. 

Patrick Modiano 

 

Todos os narradores de Modiano são construídos na chave de uma primeira 

pessoa que corresponde muito à imagem do próprio autor. Pode-se encontrar, em todos 

os seus trabalhos, uma carga autobiográfica, mas de intensidade variável. À semelhança 

de André Gide, no qual Philippe Lejeune baseia-se para desenvolver a noção de espaço 

autobiográfico, Modiano também elabora sua autoimagem a partir de seus textos e de 

suas declarações. Ambos convidam o leitor a receber seus trabalhos como relatos 

parcialmente autobiográficos, tanto pela escolha do perfil e do nome de seus narradores 

em primeira pessoa, muitas vezes Patrick, quanto por depoimentos ambíguos, como, por 

exemplo: 

Utilizar o "eu" me concentra melhor, é como se ouvisse uma voz, como se transcrevesse 

uma voz que me falasse e me dissesse "eu". Não é Joana d'Arc, mas é, sobretudo, como 

quando se capta uma voz no rádio, às vezes ela escapa, torna-se inaudível, e volta. Esse "eu" 

de um outro, que me fala e que eu ouço, me proporciona um distanciamento em relação à 

narrativa. (MODIANO, 2001b, p.2)50. 

 

Eis a ambiguidade modianesca e a do espaço autobiográfico: a primeira pessoa 

propicia um filtro ao vivido. Por outro lado, na mesma entrevista citada, o autor também 

afirma se sentir pouco a vontade em uma forma puramente romanesca e que, para ele, o 

pacto autobiográfico impede "o imaginário de se desenvolver, condenando-o à paralisia, 

                                                
50 "Utiliser le "Je" me concentre mieux, c'est comme si j'entendais une voix, comme si je transcrivais une 

voix qui me parlait et qui me disait "Je". Ce n'est pas Jeanne d'Arc, mais plutôt comme quand on capte 

une voix à la radio, qui de temps en temps s'échappe, devient inaudible, et revient. Ce "Je" d'un autre qui 

me parle et que j'écoute me donne de la distance par rapport au récit." (MODIANO, 2001b, p.2). 
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eu busco sempre uma forma mais direta de escrever, mais íntima." (MODIANO, 2001b, 

p.2). 

No momento em que Modiano, aparentemente, valoriza o romance em 

detrimento da autobiografia, ele designa o seu espaço autobiográfico e estabelece um 

pacto fantasmático. Todos os seus narradores possuem um perfil similar, trata-se de um 

jovem, sem vínculos afetivos ou profissionais, sentindo-se à margem da sociedade em 

que vive e buscando desvendar mistérios relacionados às suas origens. A figura do 

narrador modianesco e a do escritor acabaram se fundindo ao longo dos anos e se 

tornando um ser fluido e de difícil classificação. 

Diante desse quadro, a fortuna crítica diverge quanto à questão genérica em 

Modiano. Em 1997, Thierry Laurent publicou a obra L'oeuvre de Patrick Modiano: une 

autofiction, em que considera toda a produção do autor, de forma uniforme, como 

autoficcional. Já o teórico Jacques Lecarme classifica como autoficção apenas os 

trabalhos: Livret de famille; De si braves garçons e Remise de peine, apoiando-se na 

homonímia entre as três instâncias do discurso.  

Cada vez mais surgem novos termos que buscam dar conta das 

autorrepresentações. No fim dos anos 70, iniciou-se o uso da expressão "relatos de vida" 

e no início dos anos 80, escritas do eu ou escritas de si. Tais expressões tiveram 

motivações distintas ao serem criadas, mas o que me interessará na próxima parte deste 

trabalho é entender um pouco do percurso do pacto autobiográfico, de Philippe Lejeune, 

e do termo autoficção, forjado pelo escritor e crítico Serge Doubrovsky. Em seguida, 

partirei para uma reflexão sobre o espaço autobiográfico propriamente dito. 
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3.1 O pacto autobiográfico  

 

O nome de Philippe Lejeune atualmente já se confunde com seu próprio objeto 

de pesquisa, as escritas de si. O teórico defende a ideia de um engajamento do autor em 

relação à verdade para caracterizar o gênero autobiográfico. Ele desenvolve essa e 

outras questões desde 1971, em L'autobiographie en France e, sobretudo, em 1975 em 

Le pacte autobiographique. É Philippe Lejeune quem inaugura a distinção entre a 

autobiografia e outros gêneros literários, inclusive de suas formas próximas, como, por 

exemplo, as memórias, os diários ou o romance autobiográfico. 

Em O pacto autobiográfico (2008), Lejeune afirma que o vocábulo 

autobiografia foi importado da Inglaterra no início do século XIX e era empregado em 

dois sentidos. O escolhido por ele foi o proposto pelo dicionário Larousse, em 1886: 

"Vida de um indivíduo escrita por ele próprio". Lejeune cita também Vapereau
51

, que, 

no Dictionnaire universel des littératures (1876), define autobiografia como "obra 

literária, romance, poema, tratado filosófico etc., cujo autor teve a intenção, secreta ou 

confessa, de contar sua vida, de expor seus pensamentos ou de expressar seus 

sentimentos" (LEJEUNE, 2008, p.53). Lejeune destaca que esse significado dado ao 

vocábulo denota um novo modo de leitura por ser centrado no leitor, uma vez que é ele 

quem decide quanto à intenção do autor. Em seguida, Lejeune transcreve um 

comentário feito pelo próprio Vapereau sobre sua definição no qual afirma que "a 

autobiografia abre um grande espaço à fantasia e quem a escreve não é absolutamente 

obrigado a ser exato quanto aos fatos, como nas Memórias, ou dizer toda a verdade, 

como nas confissões" (LEJEUNE, 2008, p.54). Lejeune argumenta que esses dois 

sentidos dados à palavra autobiografia, o estrito e o amplo, são ainda os dois pólos do 

                                                
51 Louis Gustave Vapereau (1819 - 1906) foi um lexicógrafo francês conhecido sobretudo como o autor 

do Dictionnaire universel des contemporains (1856) e do Dictionnaire universel des littératures (1876). 
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emprego da mesma e que ela possibilita um novo espaço de leitura e de interpretação 

(LEJEUNE, 2008, p.54). O teórico opta pelo primeiro sentido, ou seja, considera 

autobiográfico todo texto regido por um pacto autobiográfico que define da seguinte 

forma: "Narrativa retrospectiva em prosa que uma pessoa real faz de sua própria 

existência, quando focaliza sua história individual, em particular a história de sua 

personalidade." (LEJEUNE, 2008, p.14). 

A partir dessa definição, Lejeune sugere quatro categorias que devem ser 

preenchidas por uma obra para que seja considerada uma autobiografia. São elas:  

1.Forma da linguagem (narrativa, em prosa);  

2.Assunto tratado: vida individual, história de uma personalidade; 

3.Situação do autor: identidade do autor e do narrador; 

4.Posição do narrador: identidade do narrador e do personagem principal e 

perspectiva retrospectiva da narrativa.  (LEJEUNE, 2008, p.14). 

 

Textos que preencham apenas parte destas categorias não são considerados 

autobiografias, mas podem ser gêneros vizinhos, como memórias ou biografias. No 

entanto, para uma obra ser considerada autobiográfica, além de preencher as categorias 

supracitadas, é preciso que haja também uma relação de identidade nominal entre autor, 

narrador e personagem principal. Para Lejeune, esse é um critério muito simples "que 

define, além da autobiografia, todos os outros gêneros da literatura íntima (diário, auto-

retrato, autoensaio)". (LEJEUNE, 2008, p.24). Se o critério de identidade não for 

preenchido, por mais que se tenham razões suficientes para não se duvidar de que a 

história seja a da vida do autor, a obra não pode ser considerada uma autobiografia de 

acordo com Lejeune, "já que esta pressupõe, em primeiro lugar, uma identidade 

assumida na enunciação, sendo a semelhança produzida pelo enunciado totalmente 

secundária." (LEJEUNE, 2008, p.24). 

Obras sem esse contrato identitário, para o teórico francês, são enquadradas na 

categoria de romance autobiográfico, cuja definição seria: 
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textos de ficção em que o leitor pode ter razões de suspeitar, a partir das semelhanças que 

acredita ver, que haja identidade entre autor e personagem, mas que o autor escolheu negar 

essa identidade ou, pelo menos, não afirmá-la. [...] À diferença da autobiografia, ele 

comporta graus. A "semelhança" suposta pelo leitor pode variar de um vago "ar de família" 

entre o personagem e o autor até uma quase transparência que leva a dizer que aquele é o 

autor "cuspido e escarrado". [...] Já a autobiografia não comporta graus: é tudo ou nada. 

(LEJEUNE, 2008, p.25). 

 

Nesse primeiro momento de seus estudos, Lejeune é bem radical ao definir a 

autobiografia, mesmo porque tratava-se também de um ato político para legitimar um 

gênero considerado "menor". Ele cria algumas combinações, articulando a presença ou 

não da homonímia entre autor, narrador e personagem e o tipo de pacto engendrado: 

autobiográfico; romanesco ou pacto 0, que se refere à situação em que o autor não firma 

nenhum dos pactos anteriores e a indeterminação é total. 

A importância da identidade entre autor, narrador e personagem vai além do 

pacto autobiográfico, há também um pacto referencial, pois textos desta categoria, na 

concepção de Lejeune, "se propõem a fornecer informações a respeito de uma 

'realidade' externa ao texto e a se submeter portanto a uma prova de verificação" 

(LEJEUNE, 2008, p.36). Ao mesmo tempo, os textos referenciais, que podem ser 

submetidos à verificação (podendo, aliás, criar questionamentos éticos e até jurídicos), 

também dependem do subjetivismo de quem escreve. Lejeune pondera que o problema 

não é saber qual, a autobiografia ou o romance, é mais verdadeiro, "mas um em relação 

ao outro. O que é revelador é o espaço no qual se inscrevem as duas categorias de 

textos, que não pode ser reduzido a nenhuma delas" (LEJEUNE, 2008, p.43). É o pacto 

que determina a modalidade de leitura. Quando o autor induz o leitor a ler romances 

como textos referenciais, ele estabelece uma forma indireta de pacto que Lejeune 

denomina de "pacto fantasmático", pois remete a "fantasmas reveladores de um 

indivíduo" (2008, p.43) e forja um novo campo que o autor chama de "espaço 
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autobiográfico" e do qual tratarei mais adiante. O próprio Lejeune afirma que o que ele 

chama de autobiografia pode pertencer a dois sistemas diferentes: um referencial e outro 

literário. No primeiro, o compromisso autobiográfico é um ato, já no segundo, não 

existe pretensão à transparência.  

 

3.2 A polêmica sobre a autoficção 

 

Após os trabalhos da equipe do ITEM, especializada em crítica genética e 

dirigida por Arnaud Genon, Isabelle Grell e Philippe Weigel, sabe-se hoje que a 

primeira ocorrência do termo AUTO-FICTION (em maiúsculas e ainda com hífen), 

acontece em Le monstre - manuscrito de mais de duas mil páginas das quais Serge 

Doubrovsky extrai Fils - e não na quarta capa do livro de 1977, como se pensava. 

Doubrovsky buscou preencher a casa cega do já mencionado quadro proposto por 

Philippe Lejeune em Le pacte autobiographique no qual este afirmara não conhecer um 

caso (com exceção de Le Sabbat, de Maurice Sachs) em que o herói de um romance 

declarado como tal tivesse o mesmo nome que seu autor, embora esclarecesse que nada 

impediria a existência dessa situação. Após a ocorrência da palavra autoficção na quarta 

capa de Fils, como: "Ficção, de acontecimentos e de fatos estritamente reais"
52

.O termo 

é, em seguida, retomado pelo autor em 1980, no artigo: 

"Autobiographie/Vérité/Psychanalyse" (1988): "A autoficção é a ficção que decidi 

oferecer, como escritor, de mim mesmo e por mim mesmo, nela incorporando a 

experiência da análise no sentido amplo do termo, não apenas na temática, mas na 

produção do texto." (DOUBROVSKY, 1988, p.77).
53

 

                                                
52 "Fiction, d'événements et de faits strictement réels" 
53 L'autofiction, c'est la fiction que j'ai décidé, en tant qu' écrivain, de me donner de moi-même et par 

moi-même, en y incorporant, au sens plein du terme, l'expérience de l'analyse, non point seulement dans 

la thématique, mais dans la production du texte." (DOUBROVSKY, 1988, p.77). 
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Assim, a autoficcção doubrovskyana incorpora a experiência psicanalítica ao 

relato, dando conta da fragmentação do sujeito da era pós-Freud. Ela seria uma 

autobiografia consciente de sua impossibilidade constitutiva, uma vez que mantém o 

conteúdo referencial. Outro aspecto importante são as questões formais bem 

características do texto de Doubrovsky, tais como: a presença de uma linguagem 

fragmentada, consciente de suas lacunas e brechas; o uso de jogos de palavras; a 

ausência de pontuação e a passagem entre diferentes línguas. Assim, elementos formais 

interrompem a continuidade discursiva e dialogam com o processo psicanalítico ao 

mimetizar, na escrita, uma sessão de análise.   

Ao longo do tempo, entretanto, vários teóricos continuam discutindo a noção 

de autoficção e essa acabou se tornando uma das questões críticas mais representativas 

do momento. Ampliando ou modificando o sentido original da palavra, alguns dos 

principais nomes que atualmente debatem a questão na França são, além do próprio 

Serge Doubrovsky e do já citado Philippe Lejeune: Philippe Gasparini, Vincent 

Colonna, Philippe Vilain, Jacques Lecarme e Jean-Louis Jeannelle. 

Philippe Gasparini observa que a "autoficção designa hoje um lugar de 

incerteza estético e também um espaço de reflexão" e que "sobre o neologismo criado 

por Serge Doubrovsky em 1977 cristalizou-se progressivamente a maior parte das 

indagações atuais acerca do romance e da autobiografia".
54

 (GASPARINI, 2008, p.7). 

Assim, autoficção acabou se tornando um campo vasto, de extensão variável e 

fronteiras tênues com outras modalidades das escritas de si e com o romance 

autobiográfico. A polivalência semântica da expressão chegou inclusive a contaminar 

outros veículos de comunicação, como a internet, o cinema e a mídia de modo geral. 

                                                                                                                                          
 
54 "autofiction désigne aujourd'hui un lieu d'incertitude esthétique qui est aussi un espace de réflexion"; 

"Sur le néologisme crée par Serge Doubrovsky en 1977 se sont progressivement cristallisées la plupart 

des questions que pose l'évolution actuelle du roman et de l'autobiographie." 
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 Apesar de o termo ter se consagrado, principalmente depois de um grande 

colóquio na Universidade de Nanterre
55

, em 1992, e de ter alcançado destaque midiático 

na França, passando inclusive a fazer parte dos programas do ensino secundário e 

universitário franceses, nem por isso a questão ficou resolvida e a noção continua mal 

definida. 

À ideia inicial de Doubrovsky, ou seja, da autoficção como uma narrativa cujo 

conteúdo é autobiográfico, com identidade nominal entre autor, narrador e personagem, 

mas cujo agenciamento, isto é, a organização discursiva e o trabalho de estilo, é de 

natureza romanesca, seguiram-se definições completamente distintas. Em entrevista a 

Philippe Vilain, Doubrovsky explica que a autoficção por ele concebida não se opõe à 

autobiografia:  

 

Digamos que é uma variante pós-moderna da autobiografia na medida em que ela não 

acredita mais numa verdade literal, numa referência indubitável, num discurso histórico 

coerente e se sabe reconstrução arbitrária e literária dos fragmentos esparsos de memória. 

(VILAIN, 2005, p.212).56 

 

Sendo assim, o modelo doubrovskyano de narrativa pode ser considerado hoje 

como o avatar pós-moderno da autobiografia e, na verdade, o termo autoficção é usado 

atualmente na França de forma indiscriminada, referindo-se às mais distintas produções 

contemporâneas: de Patrick Modiano a Sophie Calle, passando por J.M. Le Clézio, 

Emmanuel Carrère ou Clémence Boulouque. Essa é a razão pela qual Philippe Lejeune 

critica, dizendo que o termo se tornou um verdadeiro pano de chão que limpa tudo. 

(LEJEUNE, 2005, p.170) 

                                                
55 O colóquio "Autofictions et cie" foi organizado em Nanterre (1992) por Serge Doubrovsky, Jacques 

Lecarme e Philippe Lejeune. 
56 "Disons que c'est une variante 'post-moderne' de l'autobiographie, dans la mesure où elle ne croit plus 

à une vérité littérale, à une référence indubitable, à un discours historique cohérent, et se sait 

reconstruction arbitraire et littéraire des fragments épars de mémoire." 
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Vários teóricos concordam em dizer que a autoficção não é um gênero. Vincent 

Colonna fala em uma "nebulosa de práticas aparentadas" (2004, p.11). Em Autofictions 

et autres mythomanies littéraires (2004), ele expande sem medo o já vasto campo da 

autoficção, incluindo nele, entre outras, obras de Céline e Proust e, até mesmo o Dom 

Quichote, de Miguel de Cervantes. Colonna considera que o neologismo autoficção 

deve ser aplicado aos escritores que inventam uma personalidade e uma existência 

literária, critério, a meu ver, amplo demais e que não contribuiu para a delimitação 

dessa categoria textual. De fato, pode-se observar que, em várias obras de Modiano, ele 

tematiza o ato da escrita. Em Chien de Printemps, o narrador-escritor (anônimo) 

interessa-se pela vida do fotógrafo Francis Jansen e se oferece para inventariar toda a 

produção fotográfica do artista. O "silêncio" das imagens que o narrador-escriba 

legenda metaforiza a relação entre os dois personagens, repleta de não-ditos. A obra 

encena o processo de escrita da biografia do fotógrafo Jansen e, progressivamente, 

biógrafo e biografado vão se fundindo. Entretanto, o que é tematizado é a escrita em si e 

não há razões para se dizer que esse ego-scriptor, o eu que se torna escritor, 

corresponda à pessoa real de Patrick Modiano. 

Situação semelhante à de Chien de Printemps acontece em Quartier Perdu, na 

medida em que também há encenação da escrita. O narrador se apresenta como um 

autor de romances policiais que, após longa temporada vivendo em Londres como 

Ambrose Guise, retorna a Paris e, junto com a cidade natal, reencontra sua identidade 

anterior de Jean Dekker. O leitor acompanha a construção da autobiografia ficcional do 

escritor-narrador e não do escritor narrador Patrick Modiano. Não se pode dizer que 

haja desdobramento narcísico em Modiano, mas, sim, desdobramentos de alguns 

narradores-escritores em vários personagens. Além disso, não seria essa encenação da 

escrita simplesmente um dos topoi do romance pós-moderno? A metáfora do paradigma 
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epistemológico segundo o qual não há conhecimento independente do ato cognitivo que 

o constitui atravessa a literatura contemporânea como um todo e não acredito que sirva 

como marca distintiva da autoficção.  

Diante das dificuldades teóricas envolvendo a categoria autoficcional (mais de 

dez definições diferentes são encontradas), Jean Louis Jeannelle apresenta um olhar 

inovador. Segundo o pesquisador, o sucesso do termo explicar-se-ia pelo fato de ele 

agrupar três tipos de discurso: autoral, acadêmico e midiático, amalgamando assim a 

obra literária propriamente dita à crítica realizada sobre ela. O pontapé inicial foi dado 

pelo próprio Doubrovsky, que é, concomitantemente, professor universitário, escritor e 

crítico literário. De acordo com Jeannelle, essa sobreposição das instâncias discursivas 

se tornou moeda corrente na produção contemporânea dita autoficcional e as ideias 

daqueles que nela atuam são divulgadas na grande mídia de uma forma não encontrada 

até os anos oitenta. Autores como Philippe Vilain e Chloé Delaume comentam e 

redigem textos críticos sobre suas próprias obras, recorrendo, muitas vezes, a uma 

retórica típica do discurso acadêmico. Jeannelle observa que 

 

de certa forma, o melhor critério para definir a autoficção é talvez essa sobreposição de 

quatro instâncias: o personagem, o narrador, o autor e a quarta - que é talvez a mais 

importante - o autocomentador, entre os quais se introduz sempre um pouco de jogo, 

habilmente sustentado57. (JEANNELLE, 2012, p.5).      

 

Não se pode afirmar que a produção de Modiano se alinhe com o sentido 

doubrovskyano de autoficção e, tampouco com o critério fornecido por Jeannelle, uma 

vez que o escritor não produz textos críticos e não se enquadra, portanto, no perfil de 

autocomentador. O que constato, na obra do escritor, é a presença de uma 

                                                
57 "D'une certaine manière, le meilleur critère pour definir l'autofiction est peut-être cette superposition 

de quatre instances: le personnage, le narrateur, l'auteur et la quatrième, qui est peut-être la plus 

importante, l'autocommentateur, entre lesquels s'introduit toujours un peu de jeu, savamment entretenu." 



 

 

113 

113 

autorrepresentação ambígua, tanto em seus textos quanto no paratexto - que seria, 

segundo Gérard Genette (1987), o conjunto de peritexto (capa, prefácio, posfácio) e 

epitexto (o que foi dito sobre ou pelo autor, em entrevistas, por exemplo). Ora, esse tipo 

de ambiguidade encontrada na obra de Modiano é a presença do que Philippe Lejeune 

interpretou como um "espaço autobiográfico".   

 

3.3 O espaço autobiográfico 

 

Philippe Lejeune parte da obra de André Gide para desenvolver e exemplificar 

a noção de espaço autobiográfico. Ele explica tratar-se de um exemplo eloquente pelo 

fato de o escritor utilizar uma estratégia de escrita que visa à constituição da 

personalidade através de "jogos de escrita" (LEJEUNE, 1996, p.165). A situação de 

Gide, diante da autobiografia, parece contraditória pelo fato de o autor servir-se da 

mesma e, ao mesmo tempo, desvalorizá-la em relação ao romance. Graças à sua 

autobiografia Si le grain ne meurt, o leitor de Gide é capaz de reconhecer aspectos 

biográficos em sua obra romanesca. Lejeune explica o espaço autobiográfico da 

seguinte forma: 

 

Certamente precisar-se-ia forjar uma palavra nova para distinguir essa atitude ampla diante 

da escrita, daquilo que se convencionou chamar no stricto sensu de "autobiografia", [...]. 

Quando esse jogo de textos engloba também uma narrativa autobiográfica stricto sensu, 

optei por designá-lo pela expressão "espaço autobiográfico." (LEJEUNE, 1996, p.165).58 

 

Lejeune argumenta que a narrativa autobiográfica de Gide, Si le grain ne 

meurt, não apresenta uma forma de totalização explícita assumida dentro do âmbito do 

                                                
58  "Sans doute faudrait-il forger un mot nouveau pour distinguer cette attitude générale en face de 

l'écriture, de ce qu'il est convenu d'appeler stricto sensu "autobiographie", [...]. Quand ce jeu de textes 

comprend aussi un récit autobiographique stricto sensu, j'ai chosi de le désigner par l'expression 'espace 

autobiographique'" 



 

 

114 

114 

pacto autobiográfico. O relato é ambíguo e composto a partir de um ponto de vista 

móvel e o próprio escritor faz críticas ao que ele considera os limites do gênero 

autobiográfico. Gide buscou a construção de sua imagem como uma resultante global 

dos textos por ele produzidos. Esses mesmos textos, abordados isoladamente, não 

apresentariam nenhuma fidelidade autobiográfica, porém, quando observados dentro de 

um espaço conjunto, definiriam a imagem de Gide, sem fixá-la. Ao invés de produzirem 

semelhanças, as produções trabalhariam com as dessemelhanças, dentro de um espaço 

autobiográfico complexo por articular níveis variados de enunciados e, sobretudo, por 

fornecer uma enunciação ambígua. A aparente indecisão situa-se, assim, no plano do 

sentido, ou seja, na incerteza do leitor quanto à posição do narrador em relação ao que é 

narrado. 

Diante desse quadro complexo, diferentes explicações podem ser propostas 

para a conduta do personagem, elas podem não ser exclusivas e criar um efeito de 

mistério no leitor.  A ambiguidade das posições de Gide repousa no fato de que o leitor 

não consegue delimitar o estatuto do autor-narrador. Essa ambiguidade pode ser 

implícita, como no caso da ficção, em que o autor se esconde e abstém-se 

sistematicamente de qualquer tomada de posição, mantendo as questões em aberto; ou 

explícita, quando o autor se revela, porém o excesso de posições contraditórias acaba 

gerando a ambiguidade e surtindo o mesmo efeito de indeterminação no leitor. 

(LEJEUNE, 1996, p.167). 

A formulação da noção de espaço autobiográfico é importante por dar conta de 

uma forma indireta de pacto autobiográfico e a problemática das escritas de si se torna 

assim mais flutuante, fundando-se no modo de leitura e a partir de uma análise no nível 

global das publicações e dos contratos, implícitos ou explícitos, propostos pelo autor ao 

leitor. O que está em questão, agora, é a mudança no horizonte de expectativas da obra, 
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sendo o espaço autobiográfico fruto de uma arquitetura de textos, dentre os quais deve 

fazer parte, necessariamente, uma autobiografia stricto sensu posterior a outros textos: 

 

se a autobiografia é um primeiro livro, seu autor é consequentemente um desconhecido, 

mesmo se o que se conta é sua própria história: falta-lhe, aos olhos do leitor, esse signo de 

realidade que é a produção anterior de outros textos (não autobiográficos), indispensável ao 

que chamaremos de 'espaço autobiográfico'. (LEJEUNE, 2008, p.23). 

 

Em Gide, a escrita do eu faz parte de um todo textual, englobando ficção e 

escrita íntima. A imagem de si, na verdade, não advém do conteúdo enunciado 

propriamente dito, mas sim do efeito da ambiguidade. O escritor rejeita o modelo 

clássico, rousseauísta de autobiografia, pois recusa o estático como algo simplista. A 

ideia de síntese totalizadora lhe parece um engodo, implica limitação. Em Si le grain ne 

meurt, as lamentações quanto aos limites do gênero são expostas claramente, tornando-

se uma estratégia narrativa para expor o caráter dinâmico da personalidade: 

 

Sem dúvida uma necessidade do meu espírito me leva, para delinear mais puramente cada 

traço, a simplificar tudo em excesso; não se desenha sem escolher; mas o mais incômodo é 

ter que apresentar como sucessivos estados de simultaneidade confusa. Sou um ser de 

diálogo; tudo em mim combate e se contradiz. Todas as memórias só são sinceras pela 

metade, por maior que seja o empenho de dizer a verdade: tudo é sempre mais complicado 

do que o dizemos. Talvez se chegue mesmo mais perto da verdade no romance. (GIDE, 

1982, p.212). 

 

Gide trabalha com a "estratégia do fracasso" (LEJEUNE, 1996, p.175), os 

limites da autobiografia lhe convêm. Diante das incertezas, lança a responsabilidade 

sobre o gênero e as converte em dispositivo narrativo. A originalidade do espaço 

autobiográfico gidiano reside, sobretudo, em sua intencionalidade. O escritor transforma 

condutas aleatórias em um projeto fundamental. O efeito produzido pela formação desse 
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espaço autobiográfico é a impossibilidade tanto de uma leitura unicamente romanesca 

quanto a redução à biografia. 

 Lejeune observa que obras como O Imoralista (1902) ou A Sinfonia Pastoral 

(1919) podem ser lidas hoje como "fantasmas e projeções no espaço autobiográfico 

gidiano.". Situação semelhante ocorre em Patrick Modiano, com o complicador de, 

muitas vezes, existir, simultaneamente a homonímia entre narrador, personagem e autor. 

 

 

3.4 Resistência e desejo autobiográfico 

 

"Je suis né le 30 juillet 1945, à Boulogne-Billancourt..." (MODIANO, 2005, 

p.9). O incipit de Un Pedigree não deixa dúvidas, depois de trinta e sete anos flertando 

com as escritas de si, Patrick Modiano, finalmente, decide escrever uma autobiografia 

stricto sensu. O autor marca, assim, a etapa decisiva para a concretização de seu espaço 

autobiográfico, que começou a ser delineado desde 1977, em Livret de famille, no qual 

se lê: "[...] un intérêt respectueux comme celui que j'éprouve pour tous les papiers 

officiels, [...], pedigrees..." (MODIANO, 1977, p.12). 

 O que o narrador de Livret apenas esboçou, Modiano realiza em Un Pedigree. 

No intervalo entre esses dois livros, ocorrem outras manifestações autobiográficas: 

relatos de um período da infância bem específico, em Remise de Peine; narrativas 

entrecortadas do período do colégio interno em De si braves garçons; fragmentos 

autobiográficos dentro do percurso de Dora Bruder. Em 2002, Modiano lança de forma 

muito discreta, através de uma pequena editora, um curto texto intitulado Éphéméride. 

Como indica o título, as efemérides designam uma obra que registra fatos ocorridos no 

mesmo dia, em diferentes épocas, projeto que corresponde à maneira como Modiano 
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sobrepõe camadas temporais. Lê-se: "C'était l'automne de 1962, mais aussi le XIXe 

siècle et peut-être une époque encore plus reculée dans le temps." (MODIANO, 2002, 

p.12). 

Éphéméride é constituído por uma série de lembranças justapostas de forma 

desordenada, a maior parte delas relacionadas ao pai de um narrador em primeira 

pessoa. Esses fragmentos de lembranças são introduzidos por uma sequência, no 

presente da enunciação, em que o narrador retoma um suposto fait divers, publicado em 

livro sob o título L'assassinat de Pierre Bosmans
59

. Trata-se de um grupo de três jovens 

parisienses, dois rapazes e uma moça, que planeja o assassinato de um colega. Essa 

introdução da obra, que parece anunciar uma narrativa de cunho policial, é rapidamente 

interrompida para dar lugar a trechos de lembranças esparsas, as mesmas que serão 

ampliadas e reordenadas em Un Pedigree. Nessa obra, Modiano abandona a narrativa 

do fait divers de Pierre Bosmans e passa, finalmente, a narrar a sua própria vida sem 

apoiar-se em biografias alheias. Os locais evocados em Un Pedigree são os mesmos 

presentes em Livret de Famille, Remise de peine, De si braves garçons, Dora Bruder e 

Éphéméride, a saber a rua Docteur-Kurzenne, em Jouy en Josas, o apartamento de Paris, 

no Quai Conti, e o batizado em Biarritz. Un Pedigree ilumina toda a obra de Modiano, 

nas palavras do autor: "Un Pedigree refrata-se nos outros livros. Aliás, em minha 

opinião, o seu único interesse é remeter aos outros livros." (MODIANO, 2009, p.67).
60

 

De uma maneira global, a obra de Patrick Modiano pode ser lida como uma 

resistência e um desejo autobiográfico, pelo fato de o autor jogar permanentemente com 

pactos ambíguos e elaborar uma rede de recorrências capaz de criar uma sensação de 

familiaridade no leitor, formando uma imagem que é fruto de uma arquitetura de textos. 

                                                
59 O nome Bosmans será reutilizado por Modiano, em 2010, no romance L'Horizon, através do narrador, 

Jean Bosmans. 
60 "Un Pedigree se réfracte sur les autres livres; il n'a d'ailleurs d'intérêt selon moi que par renvoi aux 

autres livres". (MODIANO, 2009, p.67) 
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Un Pedigree é uma autobiografia atípica, lentamente construída e prefigurada nas outras 

obras. A publicação está longe de compor uma totalidade harmoniosa, em que o autor 

explica um percurso da infância e juventude para justificar a formação da personalidade 

do adulto. O texto árido de Modiano traz à tona o passado, para melhor exorcizá-lo, ele 

diz: "J'écris ces pages [...] pour en finir avec une vie qui n'était pas la mienne." 

(MODIANO, 2005, p.45). O narrador opera um desdobramento identitário, narrando 

fatos de sua própria vida como um biógrafo de si mesmo, como a trajetória de um eu 

ausente. O autor retraça, por exemplo, o perfil de seu pai, à semelhança do que já havia 

feito em Dora Bruder, ou seja, com uma abordagem mais tolerante em relação ao seu 

comportamento ambíguo e buscando compreender o que significava ser judeu durante a 

Paris da Ocupação. 

O tom documental e distanciado do narrador de Un Pedigree levou Denis 

Cosnard a chamar a obra de uma "heteroautobiografia" (COSNARD, 2012, p.260). Mas, 

essa compilação de nomes e fatos funciona, também, como um molho de chaves para a 

leitura das outras obras do autor. Nela, descobre-se, por exemplo, que o avô materno de 

Modiano chamava-se Bogaerts, como a personagem Henriette Bogaerts, de Rue des 

boutiques obscures; já Stioppa, personagem do mesmo romance, ressurge na 

autobiografia como um comparsa do pai. O leitor descobre, também, que Jean D, de 

Remise de peine, foi um amigo de seus pais que, nos anos 60, mora, durante alguns 

meses no apartamento do escritor, em Paris e se envolve no caso Ben Barka
61

. Em Un 

Pedigree, trata-se de Jean Normand, cujo codinome é Jean Duval. Explica o narrador: 

Ma mère l'a connu vers 1955. Normand avait vingt-sept ans et sortait de prison pour des 

cambriolages. Le hasard avait voulu qu'il se fût livré très jeune à quelques-uns de ces 

                                                
61 O caso Ben Barka refere-se ao sequestro de Mehdi Ben Barka, político marroquino de oposição ao rei 

Hassan II, em outubro de 1965, em Paris. O episódio Ben Barka é retomado, também, no último livro de 

Modiano, L'Herbe des nuits, lançado em outubro de 2012. 
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cambriolages avec Suzanne Bouquereau, celle chez qui nous habitions, mon frère et moi, à 

Jouy-en-Josas. (MODIANO, 2005, p.106). 

 

 Os personagens e situações intercambiantes presentes na obra de Modiano 

ampliam o alcance da ideia de recorrência, dando à expressão o sentido de literatura que 

convida não à mera cópia, mas à recriação do já existente. Sendo assim, a noção de 

espaço autobiográfico e de pacto fantasmático é a que melhor dá conta da produção de 

Modiano em um nível global.        

 

 

3.5 De La Chasse à courre a Un Pedigree 

 

A imagem da caçada a cavalo guiada pela matilha, recorrente em Modiano, 

pode ser lida como uma alusão ao livro de memórias do escritor Maurice Sachs (1906 -

1945), cujo título é, justamente, La Chasse à courre (1948). 

Na década de quarenta, por coincidência, Sachs e a família Modiano moraram 

sucessivamente, no mesmo apartamento em Paris, no Quai Conti. Modiano evoca Sachs 

reiteradas vezes, desde La Place de l'Étoile, em que faz referência ao comportamento 

suspeito do escritor durante a Ocupação e, também, nas obras Un cirque passe e Dora 

Bruder.  

Apesar de terem tido vidas muito diferentes, a biografia de Sachs apresenta 

alguns pontos convergentes, ora com a de Albert Modiano, ora com a de seu filho, 

Patrick. A despeito da origem judaica, Sachs envolveu-se com a Gestapo e com o 

mercado negro durante a Ocupação, o que não impediu que acabasse fuzilado por um 

soldado SS, em abril de 1945. 
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Em La Place de l'Étoile, o narrador encontra-se com Sachs, o qual teria, na 

ficção, sobrevivido à Guerra e às perseguições. Em um tom sarcástico e provocador, o 

personagem Sachs revela: "-Depuis 1945 je me survis. J'aurais dû mourir au bon 

moment, comme Drieu la Rochelle. Seulement voilà: je suis juif, j'ai l'endurance des 

rats." (MODIANO, 1968, p.29). O narrador Raphael Schlémilovitch elabora a sua 

interpretação da vida de Sachs, na década de 40:   

 

Pour Sachs, Paris occupé est un éden où il va se perdre frénétiquement. [...]. La nuit et le 

brouillard évitent de rendre des comptes. Mais, surtout, quel bonheur d'acheter sa vie au 

marché noir, de dérober chacun des battements de son coeur, de se sentir l'objet d'une 

chasse à courre! On imagine mal Sachs dans la Résistance, luttant avec des petits 

fonctionnaires français pour le rétablissement de la morale, de la légalité et du plein jour. 

Vers 1943, quand il sent que la meute et les ratières le menacent, il s'inscrit comme 

travailleur volontaire en Allemagne et devient, par la suite, membre actif de la Gestapo. Je 

ne veux pas mécontenter Maurice: je le fais mourir en 1945 et passe sous silence ses 

diverses réincarnations de 1945 à nos jours. (MODIANO, 1968, p.30) 

.  

Aos olhos do narrador de La Place de l'Étoile, Sachs não demonstra culpa pelas 

atitudes comprometedoras, durante a Ocupação. Como sugere o título de sua obra, La 

chasse à courre, o escritor, assim como o pai de Modiano, apresenta-se como um judeu 

perseguido, a presa de uma caçada na Paris ocupada pelo inimigo e da qual todos os 

judeus são moralmente excluídos. Ao referir-se a outras vidas de Sachs após 1945, o 

narrador faz uma alusão velada a outros judeus da mesma geração e aproxima o escritor 

da figura de seu pai, Albert Modiano. 

Mais de vinte anos depois, em Un Cirque Passe (1992), o narrador volta a 

mencionar La chasse à courre. Nesse momento da obra, a analogia com Sachs surge de 

forma mais incisiva. Referindo-se ao pai, o narrador constata:  

 

Le seul livre qu'il avait emporté avec lui pour ce voyage, s'appelait La chasse à courre. Il 

me l'avait recommandé à plusieurs reprises, car l'auteur y faisait allusion à notre 
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appartement où il avait habité vingt ans auparavant. Quelle drôle de coincidence... La vie 

de mon père, à certaines périodes, n'avait-elle pas ressemblé à une chasse à courre dont il 

aurait été le gibier? Mais jusque là, il avait réussi à semer les chasseurs. (MODIANO, 

1992, p.20). 

 

Há ainda outros pontos de interseção entre a vida de Sachs e Modiano. Assim 

como Patrick Modiano, Maurice Sachs também fora uma criança negligenciada por seus 

pais. O autor de La Chasse à courre passou por diversos pensionatos, até tornar -se 

secretário particular de Jean Cocteau, aos 17 anos. Modiano, por sua vez, escreve o 

prefácio de uma nova edição de Le Livre Blanc, livro autobiográfico de Cocteau, 

editado por Sachs na década de 20. No prefácio, Modiano não cita Sachs, ele aborda 

principalmente a relação singular de Cocteau com o tempo e com a qual ele se 

identifica. Diz o autor: 

 

Nulle volonté chez lui de se consacrer à la recherche du temps perdu ou de se complaire 

dans une quelconque nostalgie du passé. Il faut, au contraire, nier le temps, mêler les 

époques les unes aux autres, présenter James Dean à Anna de Noailles et servir de liaison, 

au risque d'un court-circuit, entre Orson Welles et Sarah Bernhardt. (MODIANO, 1983b , 

p.15).  

 

Aproximar pessoas que viveram em diferentes épocas, como Welles e 

Bernhart, ou Maurice Sachs e o próprio autor, é moeda corrente na obra de Modiano. 

Negar o tempo, como diz o escritor, é também uma forma de se aproximar de seu pai e, 

muitas vezes, graças à literatura, tornar-se seu contemporâneo. 

 

3.5.1 A metáfora do cão 

 

A imagem do cachorro é, muitas vezes, ligada à experiência do genocídio. O 

animal pode sugerir a condição dos sobreviventes da Shoá, aqueles que, sem defesa e 
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sem lar, se viram condenados a deslocamentos sucessivos em busca de alimento e 

repouso. Em A Trégua, Primo Levi se compara a um "cão errante" (LEVI, 2010, p.42) 

quando relata a condição subhumana pela qual passou, durante a sua peregrinação pela 

Europa semidestruída, no final da Guerra. 

O sobrevivente da Shoá se identifica ao animal na medida em que perdera 

todos os direitos e dignidade humana, sua condição assemelhando-se a de um cão. Em 

seu relato autobiográfico, A noite, Elie Wiesel também convoca a imagem canina para 

descrever o sobrevivente da Shoá. Referindo-se a um soldado SS, o narrador diz: "Seu 

rosto ficou até hoje em minha memória. Um homem grande, de uns trinta anos, o crime 

gravado na testa e nas pupilas. Encarava-nos como a bando de cães lazarentos que se 

agarram à vida." (WIESEL, 2006, p.46). 

Por outro lado, o cão não simboliza apenas a vítima, ele também é parte 

integrante do universo do campo de concentração pelo fato de os soldados nazistas, com 

frequência, vigiarem esses locais de extermínio acompanhados por um cachorro. Aos 

olhos dos presos, as imagens do cão e a do algoz se fundem em um processo de 

identificação, no qual a brutalidade humana e a ferocidade do animal tornam-se faces da 

mesma moeda. 

Sem associá-lo à vítima e nem aproximá-lo dos carrascos, Emmanuel Levinas 

aborda a figura do cão de forma diversa. Em um breve ensaio intitulado "Nom d'un 

chien ou le droit naturel", o filósofo refere-se  a um cão que ele nomeia Bobby. Quando 

Levinas esteve preso, em um campo de trabalho da Alemanha nazista, devido às 

condições degradantes, sentiu-se desprovido de sua pele humana. O filósofo relata que, 

para Bobby, ele continuava sendo humano. O cachorro, nessa narrativa, representa o 

outro que foi capaz de reconhecer a humanidade dos prisioneiros na situação limite. Diz 

Levinas: "E eis que, em um longo cativeiro, por algumas breves semanas e antes que os 
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sentinelas o caçassem, um cão errante entra em nossa vida. [...]. Para ele - era 

incontestável - nós éramos homens."  (LEVINAS, 2010, p.234).
62

 

Em Levinas, Bobby é o cão que reconhece a humanidade dos prisioneiros. Já 

na obra de Modiano, é o autor que, muitas vezes, se identifica ao cão. Sua obra é eivada 

por sucessivos cães intensamente humanizados. Há uma proliferação de poodles, bassês 

ou labradores puros-sangues, mas também há cães sem pedigree, como os que 

descendem de "um judeu e de uma flandrense" (MODIANO, 2005, p.9). A associação 

entre o cão abandonado e o autor atravessa toda a sua autobiografia. Em Un pedigree, 

cujo título marca a força da metáfora canina, o narrador se compara ao antigo chow-

chow da mãe, totalmente negligenciado, como ela faria, mais tarde, também com o 

filho. A respeito de Luisa Colpeyn, lê-se em Un pedigree: 

 

C'était une jolie fille au coeur sec. Son fiancé lui avait offert un chow-chow mais elle ne 

s'occupait pas de lui et le confiait à différentes personnes, comme elle le fera plus tard avec 

moi. Le chow-chow s'était suicidé en se jetant par la fenêtre. Ce chien figure sur deux ou 

trois photos et je dois avouer qu'il me touche infiniment et que je me sens très proche de lui. 

(MODIANO, 2005, p.11). 

 

Os cães de Modiano são infelizes, trágicos e cheios de humanidade. Em geral, 

possuem nomes de pessoas, como Oswald, o pastor-alemão de Yvonne Gaucher, em 

Villa Triste, que sofre com um estado depressivo chamado de "melancolia portuguesa" 

(p.27). Em Modiano, a solidão e o abandono dos homens encontram eco no universo 

canino. 

No colégio Valvert, em De si braves garçons, o labrador Choura assiste às 

projeções de cinema, na plateia, ao lado dos alunos e dispensando a mesma atenção que 

eles: "Choura deitava-se no meio do corredor, muito atento, em posição de esfinge, a 

                                                
62 "Et voici que, vers une longue captivité - pour quelques courtes semaines et avant que les sentinelles ne 

l'eussent chassé - un chien errant entre dans notre vie. [...]. Pour lui - c'était incontestable - nous fûmes 

des hommes." (LEVINAS, 2010, p.234). 
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cabeça ligeiramente levantada em direção à tela." (MODIANO, p.47, 2003c). O 

personagem de Choura reaparece, como protagonista, em duas obras infanto-juvenis de 

Modiano: Une aventure de Choura, em 1986, e Une fiancée pour Choura, em 1987. 

Choura é, ao mesmo tempo, um personagem simples e problemático, portanto é 

emblemático da obra de Modiano. O autor projeta sobre o narrador da história infantil 

toda a ambiguidade que reserva aos (anti)heróis de seus romances. Seguindo o princípio 

comum a todas as obras do autor, a narrativa em primeira pessoa retrata a juventude e 

solidão de Choura, cujos primeiros proprietários eram uma aeromoça e um piloto de 

avião, ou seja, "pais" em constantes deslocamentos e sempre ausentes. Uma das 

contradições da história é que Choura, apesar de totalmente integrado à sociedade dos 

homens, é um cão. Ele, entretanto, não é visto como tal pelos homens e participa de 

todas as atividades humanas, vai à escola e ao cinema, como já fizera o personagem 

Choura em De si braves garçons. O labrador é apreendido como humano pela 

sociedade, mas se sente cão, portanto sua autoimagem é a de um ser diferente. Quando 

os "pais" de Choura decidem puni-lo por ter voltado tarde do cinema e enviá-lo para o 

colégio interno, o narrador observa: "Et moi, je n'osais pas leur répondre que mettre un 

chien en pension, c'était idiot. Un chien doit rester à la maison pour la garder." 

(MODIANO, 1986b, p.18). 

Em relação à presença recorrente da metáfora canina em Modiano, Claude 

Burgelin constata: "No jogo de identificações, uma única parece insistir, aquela com o 

animal mal tratado, o cão perdido sem coleira (imagens que afloram em Un Pedigree)." 

(BURGELIN, 2010, p.212).
63

  

A origem da obsessão canina talvez esteja ligada a um episódio da infância do 

autor, evocado pela primeira vez em Éphéméride: "À Jouy-en Josas, en 1952, nous 

                                                
63 "Au jeu des identifications, une seule semble insister, celle avec l'animal maltraité, le chien perdu sans 

collier (images qui affleurent à plusieurs reprises dans Un Pedigree)." (BURGELIN, 2010, p.212) 
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avions une chienne, mon frère et moi, qui s'appelait Peggy et qui s'est fait écraser, un 

après-midi, rue du Docteur-Kurzenne." (MODIANO, 2002, p.32-33).  O mesmo trecho 

será retranscrito em Un pedigree (2005, p.108). Em 2003, no romance Accident 

nocturne, o narrador é atropelado e o evento desencadeia lembranças relativas ao 

cachorro de Jouy en Josas. Ainda atordoado pelo acidente, diz o narrador: 

 

On ne m'avait pas laisser le temps de récupérer ma chaussure et j'ai pensé qu'elle resterait 

là, toute la nuit, au milieu du trottoir. Je ne savais plus très bien s'il s'agissait d'une 

chaussure ou d'un animal que je venais d'abandonner, ce chien de mon enfance qu'une 

voiture avait écrasé quand j'habitais aux environs de Paris, rue du Docteur-Kurzenne. Tout 

se brouillait dans tête. (MODIANO, 2003, p.10). 

 

Em Un pedigree, o autor relata o seu próprio atropelamento, quando tinha, 

aproximadamente, seis anos e voltava sozinho da escola. Foi surpreendido por um carro, 

tendo, em seguida, recebido uma focinheira embebida em éter. Lê-se: "Depuis, je serai 

particulièrement sensible à l'odeur de l'éther. Beaucoup trop. L'éther aura cette 

curieuse propriété de me rappeler une souffrance mais l'effacer aussitôt. Mémoire et 

oubli." (MODIANO, 2005, 34). O mesmo episódio é convocado em La petite bijou e 

em Accident nocturne.  

No espaço autobiográfico de Modiano, a lembrança dolorosa ressurge sempre 

encoberta por uma névoa, protegida e anestesiada pelos efeitos do éter. Na associação 

das imagens: cachorro-carro-morte-irmão-éter pode-se ler a marca de uma outra 

lembrança, mais crucial e durante muito tempo silenciada, apenas esboçada em Un 

pedigree: "Dans  la voiture, mon père m'a annoncé la mort de mon frère.". 

(MODIANO, 2005, p.44). 

Em Remise de peine, obra em que Modiano relata o período em que viveu em 

Jouy en Josas, o narrador, Patoche, repete obsessivamente a expressão "mon frère et 
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moi", sem jamais nomear Rudy, como se os dois irmãos formassem uma unidade, em 

fusão absoluta. O irmão vivo e o irmão morto, ou melhor, o presente e o ausente (ou o 

passado) em comunhão total através da designação única "meu irmão e eu". Parece 

claro que, antes do desaparecimento físico de Rudy, a existência de um constituía a do 

outro e que a expressão "mon frère et moi" pode ser lida, na chave de Rimbaud, como 

"mon frère est moi". 

Não por acaso, a presença de carros é frequente em Remise de peine. O 

brinquedo predileto dos irmãos é o "carrinho de batida" oferecido por Jean D., 

personagem também conhecido como "le Grand à la Jagguar" (1988, p.99). A partida 

de Annie, vivida como um abandono pelo narrador, é simbolizada pela imagem de seu 

carro sendo rebocado. Patoche diz:  

Une camionnette avec une grue a débouché au coin de l'avenue. Des gendarmes ont mis 

pied à terre et ont attaché la quatre-chevaux d'Annie à la grue. Puis la camionnette a 

démarré, trainant lentement derrière elle la quatre-chevaux d'Annie le long de la rue du 

Docteur-Dordaine. C'est ce qui m'a le plus frappé et qui m'a fait le plus de peine. 

(MODIANO, 1988, p.162). 

 

Por trás da imagem do cão atropelado, a sombra do irmão morto aos dez anos, 

na figura do cão perdido, os dois irmãos negligenciados e a morte de um deles, dor que 

a focinheira embebida em éter não consegue anestesiar. 
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4. A escrita investigativa de Patrick Modiano: diálogos com o romance policial 

 

 Em um universo permeado por mistérios, os narradores modianescos buscam 

pistas e examinam vestígios, retomam itinerários e visitam residências suspeitas. Eles 

trabalham com pistas materiais e arquivam informações, como em verdadeiros 

inquéritos policiais. Modiano chega a aproximar o seu relato autobiográfico de um 

"constat", o equivalente a um boletim de ocorrência, buscando uma objetividade que, 

em princípio, não se coadunaria com a subjetividade inerente a uma autobiografia. Lê-

se: "J'écris ces pages comme on rédige un constat ou un curriculum vitae, à titre 

documentaire." (MODIANO, 2005, p.45). 

Na época do lançamento de La Ronde de nuit, em resposta à pergunta: “Por que 

a Ocupação pela segunda vez?”, Modiano responde: 

 

Talvez porque eu tenha a impressão de ser fruto dela. A Paris dessa época me remete à de 

Eugène Sue. É um universo turbulento no qual todos os encontros são possíveis, onde os 

indivíduos covardes encontram uma súbita envergadura, onde os destroços oriundos da 

desordem tomam o poder. A Ocupação, em La Ronde de nuit, tem somente o valor de 

exemplo.64(MODIANO, 1969, p.28). 

 

A Paris de Eugène Sue simboliza, também, o próprio gênero policial, com o 

qual Modiano dialoga, apesar de não poder ser considerado um autor de polars. O 

escritor apropria-se, mas subverte as instâncias narrativas do romance policial, traçando 

uma nova via a partir dele e estabelecendo uma relação ambígua com esse gênero. O 

universo obscuro, de segredos e mistérios das histórias de detetive convém, 

                                                
64 “Pourquoi l’Occupation une seconde fois? 

Peut-être parce que j’ai l’impression d’en être le produit. Le Paris de cette époque-là me fait penser à 

celui d’Eugène Sue. C’est un univers trouble où toutes les rencontres sont possibles, où les individus 

lâches trouvent une envergure soudaine, où les épaves issues du désordre prennent le pouvoir. 

L’Occupation n’a dans La Ronde de nuit qu’une valeur d’exemple. » (MODIANO, 1969, p.28 ) 
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particularmente, aos temas de predileção de Modiano, a saber, o desaparecimento, a 

memória, a investigação sobre o passado e as buscas identitárias.  

 

4.1 O romance policial 

 

A história do romance policial se confunde com a consolidação do romance 

tout court durante o século XIX. Teóricos do gênero, como os franceses Pierre Boileau 

e Thomas Narcejac, não hesitam em atribuir a Edgar Allan Poe a paternidade do gênero, 

baseando-se não apenas em seus contos de raciocínio, mas também em seus ensaios 

dedicados à gênese da poesia e do conto. 

Boileau e Narcejac referem-se ao pensamento expresso por Poe em sua 

"Filosofia da Composição", acerca da composição de um poema. Segundo o autor norte-

americano, a composição literária não é apenas fruto de inspiração. É, antes, um 

trabalho de técnica e cuidadosa elaboração. 

Assim, o poema deverá ser construído gradativamente, com a escolha de um 

tema, de um refrão, de rimas, todos condizentes com o tema escolhido previamente. 

Tudo deverá ser conduzido, tendo em vista um efeito único. Da mesma forma, em se 

tratando do conto, a primeira coisa a ser considerada, pelo escritor, será o tipo de reação 

ou de impressão que ele deseja despertar no leitor. Todos os passos deverão levar à 

obtenção deste resultado desejado, o que dará unidade à obra. A esta unidade, dever-se-

ão acrescentar a brevidade e a intensidade como características próprias, diferentemente 

do que acontece no romance, pela multiplicidade de estórias engatilhadas. 

Tratando-se especificamente da História Policial, considera-se que Poe iniciou 

o gênero com Os crimes da Rua Morgue (1841), O mistério de Marie Roget (1843) e A 

carta roubada (1845), todos traduzidos por Baudelaire e publicados na França, em 
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1855. Brilhantes seguidores apareceram, modificações foram introduzidas com o correr 

dos tempos, mas é Poe quem determina os rumos da ficção detetivesca, de tal maneira 

que elementos, por ele definidos, permanecem até hoje na literatura policial 

contemporânea. São questões centrais: a existência de um crime, envolto em mistério; a 

polícia, incapaz de resolver o problema e, ao mesmo tempo, relutante em aceitar a ajuda 

do detetive; um detetive dotado de inteligência brilhante e incrivelmente analítica; o 

companheiro do detetive, de inteligência mediana, em relação ao qual o leitor se sente 

superior, ao mesmo tempo que se sente inferior ao detetive. Esse companheiro funciona 

como um eco às conclusões de seu mestre. 

Sintetizando, pode-se dizer que a História Policial clássica conta, sempre, com 

criminoso, vítima e investigação. Essa investigação será conduzida por um detetive que, 

como um cientista, não se deixará prender pelas aparências, mas examinará efeitos e 

causas, para deduzir novos efeitos, até chegar à resolução. O crime funciona como um 

pré-texto e a punição um pós-texto. No âmago do romance policial, triunfa a 

racionalidade, a descoberta do culpado e a revelação da verdade. 

Modiano transforma essas categorias na medida em que a própria existência do 

crime é algo vago. O leitor, muitas vezes, desconfia de sua existência, mas não há 

nenhum dado textual que confirme tal suposição. Modiano recria a atmosfera de 

mistério e suspeitas, em geral para evocar o período da Ocupação, mas seus narradores 

podem atuar, ao mesmo tempo, como detetives e suspeitos, como é o caso do narrador 

agente-duplo de La Ronde de nuit.  

De acordo com Yves Reuter, o romance policial pode ser caracterizado por sua 

focalização sobre um delito grave, juridicamente condenável. Sua proposta seria a de 

saber quem cometeu o delito. Ao recuperar as origens sociais e literárias do gênero, o 

autor observa que, na França, o romance policial tem sua origem atrelada ao romance 
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folhetim e, sob a pluma de Eugène Sue e Émile Gaboriau, seus maiores representantes. 

A "idade de ouro" do romance policial situa-se, segundo Reuter, no período 

entreguerras, quando conjuga expansão, diversificação e codifica-se por meio de ensaios 

e regras prescritivas. (REUTER, 2009, p.13). 

O surgimento e a consolidação desse gênero está, também, fortemente 

vinculado a mutações sociais e culturais importantes, ocorridas a partir da segunda 

metade do século XIX. Trata-se, sobretudo, do aparecimento de uma civilização urbana 

atrelada à industrialização; do desenvolvimento de um público consumidor de jornais, 

onde os crimes eram divulgados; do surgimento do folhetim como gênero e da 

influência do racionalismo positivista, claramente presente na análise lógica 

desenvolvida, por exemplo, em Os crimes da rua Morgue.  

Várias poderiam ser as associações entre o desenvolvimento do método 

científico e o crescimento das cidades, mas, no tocante à narrativa policial, pode-se 

afirmar que a própria existência do espaço urbano, tal qual é conhecido na modernidade, 

assume papel decisivo. Walter Benjamin identifica a cidade, a multidão e a massa como 

elementos que possibilitam o anonimato, a proteção do criminoso e que se apresentam 

como a base das narrativas policiais. Diz Benjamin: 

 

As mezinhas calmantes que os fisiologistas punham à venda foram logo ultrapassadas. Por 

outro lado, à literatura que se atinha aos aspectos inquietantes e ameaçadores da vida urbana 

estava reservado um grande futuro. Essa literatura também tem a ver com as massas, mas 

procede de modo diferente das fisiologias. Pouco lhe importa a determinação de tipos; 

ocupa-se, antes, com as funções próprias da massa na cidade grande. Entre essas, uma que já 

por volta da transição para o século XIX é destacada num relatório policial: "É quase 

impossível - escreve um agente secreto parisiense em 1798 - manter boa conduta numa 

população densamente massificada, onde cada um é, por assim dizer, desconhecido de todos 

os demais, e não precisa enrubescer diante de ninguém". Aqui, a massa desponta como o 

asilo que protege o anti-social contra os seus perseguidores. Entre todos os seus aspectos 

ameaçadores, este foi o que se anunciou mais prematuramente; está na origem dos romances 

policiais. (BENJAMIN, 1989, p.38). 



 

 

131 

131 

Paralelamente, Reuter atenta para o desenvolvimento de uma mentalidade 

racionalista e lembra que o historiador Carlo Ginzburg evoca a importância da 

emergência do paradigma indiciário, ou seja, a análise das fontes através dos indícios, 

abarcando diferentes áreas do conhecimento. No ensaio: "Sinais: Raízes de um 

paradigma indiciário", Ginzburg propõe-se a demonstrar a emergência de um novo 

modelo epistemológico, através de uma analogia entre o crítico de arte Giovanni 

Morelli (1816-1891), o personagem de Arthur Conan Doyle (1859 - 1930), Sherlock 

Holmes, e Freud. Os três desenvolveram seus métodos de pesquisa, atentando para os 

detalhes negligenciados, para os indícios diminutos e para os dados marginais. 

Morelli foi um crítico que escrevia artigos sobre a autenticidade das obras de 

arte, examinando os pormenores mais negligenciáveis, detalhes como os lóbulos das 

orelhas, as unhas, formato dos dedos das mãos e dos pés. Esse mesmo método indiciário 

de Morelli influenciou o médico Conan Doyle ao criar o detetive Sherlock Holmes, que 

surgiu pela primeira vez com a publicação do livro Um estudo em vermelho (1887). 

Esse personagem é comparável a Morelli, pois Holmes é um detetive que descobre o 

autor do crime, baseando-se em indícios imperceptíveis para a maioria das pessoas. Um 

dos contos que mais se aproxima dessa comparação é "A caixa de papelão" (1892), no 

qual Holmes utiliza o método de Morelli e desvenda um caso, analisando o lóbulo da 

orelha. Além disso, o personagem de Doyle, assim como ele, também era médico, 

subentende-se, então, sua capacidade de ler os sintomas e decifrar certos sinais. 

Quanto a Freud, Ginzburg lembra que o médico declara ter sofrido influências 

do método de Morelli em seu artigo "Moisés de Michelangelo" e admite ter sido 

impactado pelo pensamento do crítico em suas teorias psicanalíticas, observando, por 

exemplo, que o inconsciente é marcado por um sistema de traços e signos. 
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Sendo assim, Ginzburg detecta que Morelli, Doyle e Freud perceberam como 

os detalhes, as informações ausentes, as entrelinhas e as conexões são importantes nos 

diversos domínios investigativos. Nesse processo, a visão se apresenta como uma 

ferramenta privilegiada no processo de elucidação de enigmas. Dos cinco sentidos, ela é 

a mais apta para a investigação, o que é simbolizado pela lupa que acompanha o 

detetive. O próprio vocábulo detetive, em inglês, private-eye, expressa essa conexão 

entre a investigação e a visão. 

A aproximação entre o ato de ver e o detetive sugere, também, um diálogo com 

a figura do flâneur, que tem na visão o seu sentido privilegiado para a observação dos 

lugares urbanos e das atividades humanas. Os narradores de Modiano, que deambulam 

incessantemente por Paris, podem ser lidos como uma versão do flâneur 

contemporâneo.  

 

4.1.1 A Flânerie contemporânea 

 

A fascinação atual exercida pelo termo flânerie talvez esteja ligada à amplitude 

de significações que ele abarca. Em uma acepção corrente, a palavra evoca uma 

deambulação com indolência e lentidão. Já para o flâneur das passagens cobertas, das 

galerias de 1830, o ato evoca também o ócio. Dentro de uma concepção literária, a partir 

da linhagem de Baudelaire e dos surrealistas, a flânerie remete a uma certa relação do 

poeta com a cidade. O ato está vinculado a um momento da História em que ocorre um 

vigoroso desenvolvimento urbano, e a cidade se torna alvo de grande fascínio para os 

escritores, sendo, além disso, um grande palco das experiências de choque, tal qual 

Walter Benjamin descrevera.  
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Na acepção literária, então, flâner significa circular pela cidade, em ritmo 

lento, normalmente sozinho, marcando pausas, observando o seu entorno, em 

receptividade. Ela pode se tornar uma busca individual, mas sempre uma procura de 

algo não determinado. De acordo com Sontag: 

 

O flâneur não se sente atraído pelas realidades oficiais da cidade, mas sim por seus 

recantos escuros e sórdidos, suas populações abandonadas - uma realidade marginal por 

trás da fachada da vida burguesa que o fotógrafo "captura", como um detetive "captura" 

um criminoso. (SONTAG, 2004, p.70). 

 

Os narradores de Modiano também se interessam pelos anônimos, relegados 

pela História oficial, mas se aproximam, também, da flânerie pela sua melancolia no 

sentido baudelairiano do termo, em que o poeta vagueia em busca de fragmentos do 

passado, na contramão da multidão urbana, e se vê isolado entre outros indivíduos, 

todos tão desenraizados quanto ele. Em Modiano, há algumas poucas referências a 

momentos felizes vividos na rua, como quando o personagem Hutte, de Rue des 

Boutiques Obscures, anda contente pelas ruas de Nice, ou ainda, na mesma obra, o 

narrador caminhando contente, ao lado de Denise, em Paris. Esses escassos e fugidios 

momentos felizes servem para acentuar o sentimento de angústia dentro do espaço 

urbano. O sentimento que melhor determina o narrador é o medo pelo qual Guy Roland 

é invadido, ora na rua, ora em espaços limítrofes, como acontece na entrada do 

apartamento de Hélène Pilgram. 

Por outro lado, o narrador modianesco se diferencia do flâneur baudelairiano 

na medida em que não se fascina pelo espetáculo da vida moderna das figuras 

privilegiadas por Baudelaire. Os personagens do escritor contemporâneo não se ligam 

ao meio urbano por si só, eles não flanam simplesmente por flanar. O gesto é ligado à 

busca de uma memória individual e coletiva, sendo a investigação associada a um 
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percurso pela cidade.  Deambular por Paris, dentro do universo modianesco, herdeiro de 

Simenon, representa uma memória em ato, uma vez que as vias urbanas conservam 

vestígios do passado e acolhem seus fantasmas. 

 

4.2 Os tipos de romance policial 

 

No período do entreguerras, o romance policial conjuga expansão e 

diversificação. Além da produção, cresce, também, a reflexão crítica sobre o gênero. 

Em 1928, Van Dine, conhecido autor de estórias policiais, estabeleceu vinte regras a 

que devem obedecer as obras do gênero. De acordo com Todorov, em seu artigo 

"Tipologia do Romance Policial", estas regras podem ser reduzidas às seguintes: 1) O 

romance deve ter, no máximo, um detetive e um culpado e, no mínimo, uma vítima; 2) 

O culpado não deve ser um criminoso profissional, não deve ser o detetive e deve matar 

por razões pessoais; 3) O amor não tem lugar no Romance Policial; 4) O culpado deve 

gozar de certa importância na vida social; 5) Tudo deve explicar-se de modo racional, o 

fantástico não é admitido; 6) Não há lugar para descrições nem para análises 

psicológicas. (TODOROV, 1970, p.101). 

Van Dine também enumera situações e soluções banais que devem ser evitadas. 

Para ele, o romance policial é um divertimento análogo às palavras cruzadas. A 

estrutura proposta pelo autor tem sido muito criticada por sua rigidez e sob a alegação 

de que ela faz com que se perca a verdade psicológica das personagens. 

Através dos tempos, o romance policial vem se apresentando sob diferentes 

formas e diversas nomenclaturas vêm sendo propostas, segundo termos sugeridos, 

sobretudo, por Boileau e Narcejac e por Todorov. Fala-se em romance-jogo para se 

referir ao tipo de romance policial que obedece às regras enumeradas por Van Dine. De 
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acordo com o que mencionei anteriormente, estas regras são redundantes e contestáveis, 

pois parte delas podem ser aplicáveis a todo o gênero, enquanto outras, são aplicáveis 

ou ao romance de enigma ou ao romance negro. Van Dine também não destacou a 

necessidade do mistério.  

O chamado romance negro, do século XX, embora tenha sido publicado 

inicialmente na França, na "Série Noire", não pode ser confundido com o romance 

"noir" do século XVIII que apresentava características de romance gótico. Refiro-me, 

aqui, ao tipo de romance policial que se expandiu principalmente nos Estados Unidos 

pouco antes e, sobretudo, depois da Segunda Guerra. Nele, as histórias do crime e do 

inquérito se fundem e a narrativa se confunde com a ação. No romance negro, a 

investigação caminha das causas em direção aos efeitos, com o detetive correndo riscos 

e ficando entregue às deduções provindas de suas elocubrações mentais, feitas na 

semiobscuridade de um escritório, como no caso de Dupin, de Poe. O "private-eye" Sam 

Spade, de Dashiell Hammett, ou Philip Marlowe, criado por Raymond Chandler, são 

dois dos seus mais importantes representantes. 

O universo noturno do romance negro, pintado de forma pessimista e marcado 

pela presença da morte, ressurge em Modiano, através de suas constantes pinturas do 

ambiente sombrio da Ocupação e da recorrência de locais de passagem - comumente 

hotéis - e de moradias abandonadas e com mecanismos secretos, como o castelo de Eliot 

Salter, em Remise de Peine, as escadas secretas do apartamento dos Rigaud, em Voyage 

de Noces, ou o antigo apartamento de Rocroy, em Quartier Perdu, local que metaforiza 

os segredos do passado. Diz o narrador: 

 

J'ai tourné la clé dans la serrure. Au moment où j'ai fait claquer la porte derrière moi, j'ai 

cru que je replongeais dans le passé, à cause de l'obscurité, de la fraîcheur du vestibule qui 

contrastaient avec le soleil de plomb du dehors, et de l'odeur de cuir, particulière à 

l'appartement de Rocroy. C'était comme descendre brusquement au fond d'un puits ou de ce 
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qu'on appelle un "trou d'air". [...]. Dans la chambre aux archives, j'ai voulu vérifier si le 

mécanisme secret - comme disait Rocroy - fonctionnait toujours. (MODIANO, 1984, p.49). 

     

Há grande proximidade entre o romance negro e o romance de suspense. Neste 

caso, o leitor não se interessa unicamente em saber o que houve exatamente, mas 

também o que acontecerá no futuro, e aí reside o suspense - no perigo iminente que 

corre uma personagem inocente. Um dos autores que se destacaram com o romance de 

suspense foi Willian Irish, pseudônimo de Cornell Woolrich (1903 - 1968), criador do 

conto "It had to be murder", imortalizado no cinema por Alfred Hitchcock sob o título 

de Janela Indiscreta.  

O romance-problema, de acordo com a nomenclatura utilizada por Boileau e 

Narcejar, ou então o romance de enigma, como preferiu Todorov, caracteriza-se pela 

dualidade: a história do crime e a história do inquérito, a primeira terminando antes de 

começar a segunda. A história do crime, que é a trama da narrativa, propriamente dita, 

está sujeita a inversões temporais e a diferentes pontos de vista, pela variedade de 

informações necessárias à sua elaboração. A história do inquérito é frequentemente 

contada por um amigo do detetive, como em Poe. Este é o tipo, geralmente, associado 

ao gênero policial clássico. 

Os enredos do romance de enigma são muito semelhantes e apresentam, 

basicamente, os mesmos ingredientes. É claro que, muitas vezes, diferentes 

combinações modificam o peso desses motivos, mas, de modo geral, sobrevive um 

esquema clássico. Em linhas gerais, no romance de enigma ocorre um crime, 

geralmente um assassinato. O criminoso tem de estar por perto, normalmente por 

delimitação de espaço, em um trem em movimento ou em uma ilha, por exemplo. Surge 

o detetive e iniciam-se as investigações (o tempo do inquérito). O detetive contata 

possíveis testemunhas, investiga indícios, pistas e depoimentos. Em suma, faz uma 
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investigação analítica recompondo o espaço e a ação do fato passado, no presente. As 

suspeitas são levantadas contra várias pessoas, podendo ocorrer um engano, ou uma 

falsa pista. Chega-se à cena de reconhecimento do culpado, sobrando apenas o 

criminoso que, apontado pela prova cabal, é revelado no final. Esses são alguns dos 

momentos básicos dos enredos do romance policial de enigma ou clássico. É claro que 

há variações e diferentes combinações possíveis, mas un número considerável desses 

elementos aparece de forma sistemática. Agatha Christie ficou famosa por seus 

romances de enigma, principalmente aqueles que têm o detetive Hercule Poirot como 

protagonista. Em língua francesa, o escritor belga Georges Simenon (1903-1989), 

criador do comissário Maigret, é um dos mais prolíficos do gênero. Sua obra exerceu 

grande impacto em Patrick Modiano. 

 

4.3 Modiano leitor de Simenon 

 

Simenon tornou-se célebre ao criar o personagem do comissário Maigret, mas 

o autor realizou uma obra tão diversa quanto vasta. Segundo seu biógrafo, Pierre 

Assouline, são mais de quatrocentos livros, sendo setenta com Maigret. Há os chamados 

"romans durs", expressão cunhada pelo próprio autor para referir-se às publicações sem 

o personagem de Maigret, como por exemplo, Chez Krull (1941); as obras qualificadas 

como relatos, como Les trois crimes de mes amis (1938) ou Lettre à ma mère (1974) e, 

ainda, Pedigree (1948), um romance autobiográfico em que narra a história da família 

Simenon através do personagem fictício de Roger Mamelin. Modiano homenageia o 

escritor belga ao nomear sua autobiografia Un Pedigree. Em entrevista, o autor francês 

afirmou que Simenon era o escritor do qual ele mais se aproximava. Ele declarou 
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também: "Li muito Simenon. Essa precisão me ajuda a exprimir coisas, atmosferas onde 

tudo se dilui." (MODIANO, 1992, p.104).
65

  

Com efeito, o texto compacto, em estilo direto e frases curtas é uma 

característica de ambos os autores. Simenon afirma: "sempre se deve escrever como se 

fala [...]. Odeio os adjetivos, como também detesto os advérbios. Aborrecem-me os 

enfeites e as lantejoulas do texto. Acabam por torná-lo obscuro".  (SIMENON, 1984). 

No universo fluido e incerto dos personagens de Modiano, só a escrita apresenta certa 

capacidade de condensação da realidade, "apenas a escrita é tangível"
66

 (MODIANO, 

2009, p.68). 

Além da escrita depurada, a precisão topográfica também aproxima Modiano 

de Simenon. No gênero policial, de uma maneira geral, uma característica importante é 

o espaço fechado e único, como a cena de um teatro. A realidade geográfica e social é 

menos importante do que sua função. Em um huis clos, os personagens não podem se 

deslocar durante a investigação clássica. Já em Simenon, essa característica não é 

totalmente descartada, mas é bastante relativizada. Em O Porto das Brumas, por 

exemplo, o espaço é de fato restrito, mas o delito é intimamente ligado ao espaço em 

que ocorre, a saber, o porto de Ouistreham. O crime dilui-se, de certa forma, na 

atmosfera e se relativiza no humanismo dos personagens. Na narrativa, Ouistreham é 

descrita como "uma aldeia comum, perdida num trecho de estrada ladeada por pequenas 

árvores. O que contava ali era o porto, uma eclusa, um farol, a casa de Joris, a Buvette 

de la Marine". (SIMENON, 1980, p.64). Contrariando a abordagem tradicional do 

gênero detetivesco, a realidade geográfica tem um papel essencial na narrativa de 

Simenon, a vida da cidadezinha é ritmada pelas atividades do porto, sendo que a maioria 

de sua população está vinculada a ele. As marés, por exemplo, determinam o 

                                                
65 "J'ai beaucoup lu Simenon. Cette précision m'aide à exprimer des choses, des atmosphères où tout se 

dilue." (MODIANO, 1992, p.104). 
66 "Seule l'écriture est tangible". (MODIANO, 2009, p.68). 
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comportamento dos personagens: "Imaginava ser esse o hábito de toda essa gente: a 

cada maré, reuniam-se no bar", (SIMENON, 1980, p.38), deduz o comissário Maigret. 

O título do romance indica a importância do elemento topográfico na narrativa, fato que 

também ocorre em muitas publicações de Modiano. O título anuncia o papel central da 

toponímia, por exemplo, em La Place de l'Étoile, Les Boulevards des ceintures, Rue des 

Boutiques obscures, Quartier Perdu, Paris Tendresse e L'Horizon. 

Os espessos nevoeiros que envolvem Ouistreham e interferem no desenrolar da 

investigação lembram muito as nebulosidades enfrentadas por Guy Roland, em Rue des 

Boutiques Obscures. Desde o início da narrativa de Simenon, os personagens 

atravessam "um muro de neblina"; o comissário Maigret "mergulha numa bruma tão 

densa que não vê onde põe os pés", "orienta-se mal". É nessa atmosfera pouco nítida, 

termo retomado com frequência, que vive a população de Ouistreham, que nada vê e 

nada diz, como em uma "conspiração do silêncio" (título do capítulo IX). Maigret 

percebe, entretanto, que a névoa está "repleta de formas humanas", como fantasmas, que 

"esse universo de bruma se enche e fervilha de uma vida intensa, misteriosa" 

(SIMENON, 1980, p.18-23), prefigurando a natureza do crime ocorrido. Em Simenon, 

assim como em Modiano, a topografia e a paisagem são parte integrante da narrativa, 

cidade e personagens possuem uma sintonia emocional. Em Quartier Perdu, o escritor 

de histórias policiais Ambrose Guise, exilado em Londres, retorna a Paris depois de 

anos de afastamento. Ao chegar à capital francesa, sua identidade anterior, Jean Dekker, 

e toda a complexidade de uma passado repleto de enigmas e mistérios reaparecem. A 

crítica Martine Guyot-Bender ressalta: "O encontro metafórico entre Dekker e Guise, 

um único e mesmo personagem, nas ruas de Paris, lembra que real e imaginário, 
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passado e presente se inscrevem em uma continuidade, se completam e se encaixam." 

(GUYOT-BENDER, 1999, p.23).
67

 

Por fim, vale destacar, além das convergências quanto ao estilo e precisões 

topográficas nas obras de Simenon e de Modiano, o caráter humano dos protagonistas 

de ambos os autores. O personagem mais famoso de Simenon, o comissário Maigret, 

contrariamente a outros detetives heroicos consagrados pelo gênero policial, como 

Sherlock Holmes ou Hercule Poirot, é um homem comum, que tenta compreender sem 

julgar, um policial sui generis, que não anda armado e demonstra quase certa simpatia 

pelo culpado. Em Simenon, o humano, uma palavra que emprega com frequência em 

sua obra, é uma mistura de inocência e culpabilidade que está em todos os homens, em 

outras palavras, é um estatuto existencial. Maigret mostra plena consciência disso 

quando se esforça em apanhar a atmosfera de um crime. Na mesma linha, Modiano 

retoma insistentemente os comportamentos humanos dúbios em sua obra, a epígrafe de 

La Ronde de nuit, de Scott Fitzgerald, ilumina a focalização antimaniqueísta do escritor: 

"Por que me teria identificado com os próprios objetos do meu horror e da minha 

compaixão?" (FITZGERALD apud MODIANO, 1985, p.7). 

 

4.4 Da polivalência da investigação 

 

As investigações de Modiano ampliam aquelas empreendidas tradicionalmente 

pelo gênero policial, a saber, a de preencher uma ruptura no conhecimento de um 

"delito grave e juridicamente repreensível" (REUTER, 2009, p.13). Modiano tira 

partido da estrutura dual típica do romance policial de enigma (TODOROV), mas 

coloca em cena a escritura da própria narrativa. O investigador se torna, assim, ao 

                                                
67 "La rencontre métaphorique de Dekker et Guise, un seul et même personnage, dans les rues de Paris, 

rappelle que réel et imaginaire, passé et présent s'inscrivent dans la continuité, se complètent et 

s'emboîtent." (GUYOT-BENDER, 1999, p.23) 
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mesmo tempo, a metáfora do escritor, do eu que tenta desvendar o passado e do próprio 

leitor. Em Rue des boutiques obscures, que Dominique Meyer-Bolzinger chama de um 

"falso romance policial" pelo fato de se tratar da tentativa fracassada de resolução do 

enigma da memória (MEYER-BOLZINGER, 2010, p.213), nenhuma instância 

determina a verdadeira identidade do investigador amnésico. O narrador em primeira 

pessoa se apresenta, inicialmente, sob a falsa identidade de Guy Roland, em seguida 

supõe ser Freddie Howard de Luz, que não passa de um amigo de infância. Mais tarde, 

surge uma nova possibilidade identitária: Pedro Mc Evoy, mas o nome também se 

revela um equívoco. Finalmente, uma última identidade surge como sendo a mais 

provável: Jimmy Pedro Stern, entretanto, o narrador não apresenta nenhuma prova 

formal de sua autenticidade. Guy Roland busca conhecer o seu passado, mas só tem 

acesso a ele de forma parcial, a fragmentação é inevitável. A estratégia de Guy Roland 

pode ser lida como uma metáfora do processo de criação do escritor, buscando suas 

próprias lembranças, apropriando-se de memórias alheias e da fabulação. Nesse sentido, 

Rue de Boutiques Obscures coloca em cena a narrativa irrealizável de um relato de 

passados impossíveis de serem reconstituídos. 

Já em L'Horizon, Modiano retoma, mais uma vez,  a aproximação entre a 

investigação e o processo de rememoração. O narrador Jean Bosmans, um escritor 

sexagenário, é assombrado por lembranças esparsas da juventude - tempo em que 

muitas histórias ficaram como que suspensas em um "eterno presente" (MODIANO, 

2010, p.13). A investigação retrospectiva de Bosmans centra-se em Margareth Le Coz, 

uma franco-alemã nascida logo depois da Segunda Guerra Mundial, com quem ele 

convive durante alguns meses, mas que desaparece, misteriosamente. 

O improvável encontro dos dois jovens desenraizados e frágeis acontece na 

agitada Paris da década de sessenta. Durante manifestações de rua na capital francesa, o 
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casal é imprensado contra uma parede e a moça lesiona o supercílio. O contexto do 

encontro metaforiza a relação de ambos com o mundo que os cerca, ou seja, uma 

modalidade não-participativa, são dois seres que vivem à margem da sociedade, assim 

como todos os narradores de Modiano.  

Oscilando entre passados difusos e o presente, o narrador investiga o 

desaparecimento da antiga namorada. A despeito de Bosmans não se beneficiar da 

experiência profissional de um Guy Roland, de Rue des boutiques obscures, ou do 

detetive Pierre Caisley, de Dans le café de la jeunesse perdue, e nem almejar uma 

pesquisa arquivística, como em Dora Bruder, a busca empreendida pelo narrador de 

L'Horizon, lutando contra o esquecimento e a erosão temporal, se assemelha muito ao 

percurso desses outros personagens. 

Bosmans tenta resgatar uma presença tão vaga, que a imagem da garota é 

apenas vislumbrada, tornando-se mais um dos fantasmas do passado convocados por 

Modiano ao longo de sua obra. Através de Margareth Le Coz, lê-se a presença em 

filigrana de outras personagens femininas de Modiano, como Denise Coudreuse, 

submersa pela amnésia no branco da neve de Mégève, em Rue des boutiques obscures; 

ou ainda como Ingrid Teyrsen, protagonista de Voyage de noces e versão ficcional de 

Dora Bruder. Essas personagens se inscrevem em Le Coz que, assim como Dora 

Bruder, pega um trem para nunca mais voltar. Todas elas deixam para trás um narrador 

que investiga suas vidas, busca regatá-las do esquecimento, tentando, assim, em um 

mesmo movimento, depreender quem foi ele próprio. No universo de Modiano, a busca 

do outro é inseparável da busca por si mesmo. 

O jogo intertextual com o modelo genérico do romance policial acontece 

sempre de forma inconclusa, conservando os mistérios e sem resolução do enigma. 

Modiano enfatiza, assim, a ideia de que a incerteza é a única permanência. Para o autor, 
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a questão a ser levantada não é quem é o criminoso, mas sim, quem é esse narrador, ao 

mesmo tempo, tão vago e tão familiar. 

 

Considerações finais 

 

Esta tese reflete um trabalho de investigação acerca da produção literária de 

Patrick Modiano, autor que se insere no universo da literatura francesa da Segunda 

Geração de escritores judeus e cuja obra articula-se em torno do período da Ocupação 

nazista na França durante a Segunda Guerra Mundial. 

O objetivo desse estudo foi analisar o estatuto dos narradores de Modiano e 

mostrar que, através de um movimento de atração e resistência ao gênero 

autobiográfico, o autor forjou o seu espaço autobiográfico, noção desenvolvida por 

Philippe Lejeune, espaço que se refere a um conjunto de textos, ficcionais ou não, e 

aborda uns em relação aos outros. O espaço autobiográfico é, então, uma ideia mais 

ampla do que uma determinação genérica, porque contempla uma série de trabalhos, 

analisando-os articuladamente. 

Busquei construir um painel da evolução da obra do autor, marcada por 

recorrências que criam um efeito de eco, sem, contudo, perder em originalidade e 

diversidade. Além do contexto literário da Segunda Geração de escritores, o contexto 

histórico também foi privilegiado nesta tese, pelo papel fundamental de Modiano no 

surgimento de novas interpretações sobre o governo de Vichy. A ficção do autor 

contribuiu para a transgressão de um tabu na sociedade francesa, mostrando que evocar 

a Segunda Guerra Mundial não consistia apenas em glorificar o papel da Resistência 

francesa, mas também inclui a face sombria da Colaboração com o nazismo. Entre 

outros, o personagem de Lucien Lacombe, do filme epônimo de Modiano e Louis 
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Malle, lançado em 1974, tornou-se paradigmático da figura do colaborador que é levado 

pelo acaso, pela força das circunstâncias e pela fragilidade moral e intelectual.  

No epicentro da questão identitária de Modiano encontra-se a figura ambígua e 

misteriosa de seu pai. Todos os trabalhos do escritor reconfiguram instâncias paternas, 

correlacionando-as a questões históricas da Segunda Guerra Mundial e à judeidade. 

Diante da falta de referências e dos não-ditos relacionados à vida pregressa de seu pai, a 

escrita de Modiano trabalha com a apropriação de lembranças, com a luta contra a 

ausência e o esquecimento. A obsessão do autor pela busca de vestígios traduz uma 

angústia acerca dos desaparecimentos, da volatilidade dos rastros, em suma, a angústia 

diante do efêmero. 

Modiano reelabora o passado mobilizando uma memória hesitante e lacunar, 

dentro de um processo que oscila entre hipomnésia e hipermnésia. O autor estabelece 

sobreposições temporais e constrói uma poética que almeja apresentar uma falta, com 

personagens fluidos e sem contornos estáveis, dilacerados entre a impossibilidade de 

recuperar totalmente o passado e a incapacidade de livrar-se dele.  

Na prosa de Modiano, as lembranças emergem "aos cacos". Dentro do processo 

de rememoração, a fotografia, enquanto ferramenta capaz de registrar o instante, 

arrancando-o da continuidade do tempo com seu olhar de medusa, é um veículo 

privilegiado na reativação de lembranças, até mesmo daquelas não vividas diretamente, 

a pós-memória. Trata-se de termo forjado por Marianne Hirsch que envolve uma 

estrutura de transmissão, inter e trans-geracional, de eventos e experiências traumáticas. 

Modiano recorre, sobretudo, à tematização da fotografia, como em Rue des 

boutiques obscures, e a imagens em texto que descrevem determinadas fotografias 

passando pelo filtro de um olhar subjetivo do narrador, como acontece em Dora Bruder. 
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Ao aproximar a rememoração de uma investigação, Modiano estabelece um 

jogo com o romance policial, desconstruindo paradigmas tradicionais desse gênero, 

como a resolução do enigma. A prosa do autor não desvenda os mistérios, pelo 

contrário, ela valoriza as incertezas. 

A recorrência de situações, lugares e personagens, que retornam a cada livro, 

sem, contudo, serem os mesmos, faz com que, de certa forma, o leitor compartilhe o 

processo de rememoração com os narradores modianescos. Nessa perspectiva, pode-se 

dizer que uma das figuras de predileção do autor, o caleidoscópio, também é uma das 

que melhor ilustram a organização de suas narrativas, devido ao seu caráter dinâmico, 

suas múltipas variações e à força do conjunto. Como afirma o narrador de Accident 

Nocturne: "Les mêmes situations, les mêmes visages reviennent, et l'on dirait les 

fragments de verres coloriés des kaléidoscopes." (MODIANO, 2003, p.29). 

Uma outra figura relevante como metáfora da modalidade de reconstrução do 

passado em Modiano, é a ideia do mosaico. Diferentemente do puzzle, que é uma figura 

fechada, de reconstituição de algo pré-existente, preenchendo lacunas, o mosaico, um 

conjunto de elementos justapostos, valoriza a fragmentação e o ineditismo. A pós-

memória de Modiano, marcada por incertezas e articulando descontinuidades, dialoga 

com o material heteróclito e a imprevisibilidade que compõem o mosaico. 

Como o narrador de um dos episódios de Livret de Famille, que busca escrever 

sobre as diversas vidas de um certo Harry Dressel, Modiano coloca em cena, ao longo 

de sua obra, seus múltiplos "eus". Em Un Pedigree, uma autobiografia prefigurada em 

outros trabalhos, o autor declara se sentir como um cão negligenciado por seus donos, 

sem genealogia e sem história. Através da colagem de fragmentos de vida e da listagem 

de nomes, o escritor reelabora o percurso familiar e conquista, graças à literatura, o 

"pedigree" do qual fora privado. 
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