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parece morto, mal respira 

Acorda-o e saltará 
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RESUMO 

 

 Ao considerar as tensões entre as representações do presente/passado, a partir de sua 

inserção nas discussões contemporâneas, essa investigação visa problematizar o estatuto 

mnemônico. O jogo representacional se dá pela coexistência de memórias na arena das 

narrativas literárias O vendedor de passados e Milagrário pessoal, de José Eduardo 

Agualusa, em que a memória atua no processo de construção e possibilidades de 

apropriação dos discursos do passado e do presente, apreendendo os deslocamentos 

próprios da contemporaneidade. O termo arena refere-se ao espaço em que 

deliberadamente se discutem memórias e silenciamentos como partes constituintes de 

um jogo representacional, em que o passado e o presente estão em constante diálogo e 

disputa.  

 

Palavras-chave: Literatura contemporânea.  Memória. José Eduardo Agualusa 
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ARENA OF MEMORIES: THE GAME OF LITERARY NARRATIVE IN 

REPRESENTATIONAL JOSÉ EDUARDO AGUALUSA 

 

 

 

ABSTRACT 

 

When considering the tensions between representations of present/past, at its insertion 

in contemporary discussions, this research intends to discuss the status mnemonic. The 

game takes place between representational coexistence of memories in the arena of 

literary narratives O vendedor de passados and Milagrário pessoal, by Jose Eduardo 

Agualusa, in which memory operates in the construction process and possibilities of 

appropriation of the discourses of the past and present, apprehending displacements 

own contemporaneity. The term arena refers to the space which deliberately discuss 

memories and silences as constituent parts of a representational game, in which past and 

present are in constant dialogue and dispute. 
 

Keywords: Literature contemporary. Memory. José Eduardo Agualusa. 
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INTRODUÇÃO 

Ao falar em memória nota-se a relação estabelecida com o passado e com os 

questionamentos que o envolvem, pela impossibilidade de estar diante de um fato 

ocorrido senão por intermédio de canais, interpretados de diversas formas ao longo da 

história. Para uns, inspiração divina, para outros, resultado de práticas e técnicas 

desenvolvidas e aprimoradas, a fim de materializar os acontecimentos, cristalizando-os 

para que sejam passíveis de observação e não perecíveis como o tempo. 

As teorias ocidentais compõem uma complexa rede, que tão longe de respostas, 

aguça e propõe formas diversas para tentar elucidar questões sobre o passado e o 

presente, como fontes inesgotáveis de conhecimento sobre si e a sociedade. Neste viés, 

visando a discutir os desdobramentos dos estudos mnemônicos, a dissertação aqui 

apresentada propõe questionamentos sobre como a memória apreende a tensão entre as 

representações do presente e passado através da narrativa literária. Para tanto, 

problematiza o estatuto da memória, ao analisar as formas de representação do passado 

e as várias possibilidades de sua apropriação na contemporaneidade.  

Nos estudos contemporâneos, a memória atua como sujeito nas discussões que 

envolvem a representação de sociedades, cuja história é marcada por poderes 

hegemônicos e excludentes. Entretanto, esta realidade não está presente nos registros 

tidos como históricos os quais preservam uma memória “intocável” e transmitida 

enquanto verdade absoluta nos textos oficiais. No âmbito da literatura, tais reflexões 

remontam a toda uma tradição em que a memória tornara-se instrumento da 

representação de grupos específicos, sendo manipulada e perpetuada nas narrativas. 

  Evidencia-se, assim, que o legado do passado e a construção do presente são 

também permeados por silenciamentos. A partir destes, surgem inquietações no sentido 

de analisar os debates acerca da memória, de modo a suscitar reflexões que permeiam a 

convivência entre a tradição e o “novo”, uma vez que o jogo representacional é como 

um mosaico construído pelo ideal de uma lembrança pura e pela memória enquanto 

discurso, configurada pelas práticas políticas do sujeito e de toda conjuntura social, 

sendo, então, um campo de indeterminações e fragmentos. 

 Desse modo, esta investigação se torna relevante por estar em diálogo com a 

tendência contemporânea das narrativas literárias, nas quais a memória é não somente 

instrumento, mas foco de histórias, por vezes polêmicas, cujas tramas refletem sobre a 
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condição do sujeito diante de uma sociedade plural e fluida. Trata-se de pesquisar 

memória(s) e representações que se estabelecem por meio da linguagem e a partir da 

linguagem, para pôr em evidência os processos de construção histórica, em que não se 

fundam vínculos e bases, sendo o tempo relativizado numa constante mutação da 

sociedade.  

A pesquisa tem como corpus as narrativas O vendedor de passados (2009) e 

Milagrário pessoal (2010), de José Eduardo Agualusa, angolano, que ingressou no 

universo literário em 1988. O autor já publicou nove romances, uma novela, oito livros 

de contos, três peças de teatro, um livro de reportagens, e um relato de viagem. Foi 

premiado pelo jornal inglês The independent – prêmio de ficção estrangeira, com O 

vendedor de passados, sendo Milagrário pessoal sua publicação mais recente.  

   A escolha pelo referido autor se justifica por ele problematizar a construção da 

história, sendo a memória na narrativa uma importante aliada. Além disso, as memórias 

representadas no corpus apreendem os processos de construção dos rastros do passado e 

seus equívocos, em um espaço de disputa e apropriação dos discursos que convivem nas 

narrativas literárias. O presente, por sua vez, ilustra os conflitos que emergem da 

sociedade contemporânea, corroborando o embate e a problematização acerca das 

memórias nas narrativas, visto que o passado é relativizado e construído a partir do 

agora, de um continuum.  

  O primeiro capítulo percorre os estudos sobre memória, desde a antiguidade 

clássica até a contemporaneidade. Assim, é apresentada a memória que corresponde a 

uma perspectiva histórica e tradicional, em contraste com a relação entre memória e 

sociedade, ao considerar o ato mnemônico como um fator cultural permeado pela 

subjetividade.  

  O segundo capítulo amplia as discussões, inserindo as problemáticas típicas da 

pós-modernidade e de sua representação na narrativa literária. Neste contexto, analisa-se 

como a memória é representada de forma memorialista, fundamentada no cânone, em 

conflito com outras memórias que são exploradas pelos sujeitos de maneira revisionária. 

Para tanto, questiona-se a temporalidade e o passado é posto à prova. 

  O termo arena foi construído a partir de discussões durante a elaboração do 

projeto, visando a elucidar a problemática em relação ao espaço em que 

deliberadamente se discutem memórias e silenciamentos, como partes constituintes de 

um jogo representacional. Neste, o passado e o presente estão em constante diálogo e 

disputa entre as memórias que são (re) apresentadas nas narrativas. 
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 Nesse ínterim, no terceiro capítulo discutem-se mais sistematicamente as arenas 

O vendedor de passados e Milagrário pessoal, de José Eduardo Agualusa, ao retomar a 

proposta do título da dissertação em que o texto literário se torna uma arena (espaço em 

que se concedem e ocorrem os conflitos com a anuência dos espectadores), por permitir 

e, ao mesmo tempo, questionar a coexistência das memórias e de suas representações. 

Assim, há uma memória que visa a recuperar o que foi, em embate com outra possível 

que perpetua a partir do presente. 

A pesquisa apresentada é fundamentalmente bibliográfica e seus aportes teóricos 

estão situados nos estudos da memória e nas teorias do contemporâneo, notadamente a 

Crítica Literária e a Crítica da Cultura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1: CONSTRUINDO MEMÓRIAS 
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Ao construir os estudos sobre a memória, verifica-se como ela foi tecida 

enquanto faculdade mental que reproduz o passado, em uma leitura tradicional do 

termo, sobretudo a partir das teorias propostas por Platão e Aristóteles. Neste âmbito, 

cita-se Paul Ricouer (2007), o qual propõe um arcabouço da herança grega, bem como 

um esboço fenomenológico da memória ao demonstrar o anseio por definições e 

esclarecimentos sobre a temática e os desdobramentos desses estudos relativos à 

memória e sua relação com o real.  

 Nesse percurso, delineia-se o pensamento de Freud (1997), relacionado ao 

fenômeno dos sonhos, como uma entidade capaz de resgatar o passado mais remoto, 

que vem à tona de forma inconsciente e fragmentada. Por esse motivo, se busca uma 

explicação plausível para sua relação com a realidade, já que o material dos sonhos, 

segundo o autor, advém da experiência.  

 As leituras de Walter Benjamin (1975) contribuem significativamente para 

compreender os conflitos em torno do empobrecimento da experiência (Erfahrung) e, 

por conseguinte, da memória, em uma leitura mais crítica em relação ao sujeito e ao seu 

contexto social. Quanto à memória individual são abordados os estudos de Bergson 

(1999), posto que constituem uma das primeiras teorias que visam a explicar como o 

corpo se torna instrumento para reprodução do passado, sendo este recordado de forma 

estritamente individual e inatingível.  

 Assim, parte-se da memória individual fundamentada na reprodução e na 

experiência, para outras abordagens que vislumbram a memória enquanto sujeito e 

representação do que foi, tendo como referência não somente a tradição, mas também, o 

presente que instaura uma teia de interpretações do passado. 

 Percebe-se que a memória esteve a serviço de uma concepção histórica e 

linear, fundamentada numa perspectiva categórica do tempo. Daí que, ao pensar em 

presente e passado, também se verifica a tradição em conflito com as propostas que 

percebem o tempo como uma construção, cabendo, assim, reflexões e articulações entre 

os conceitos de memória e de temporalidade. 

  O deslocamento destes preceitos desencadeou vários conflitos, pois a memória 

propõe críticas à construção histórica e convoca reflexões coletivas sobre sua utilização 

e manipulação. Por este motivo, as propostas de Halbwachs (2006), Nora (1993) e 

Jeudy (1990) apontam a memória enquanto permanente construção social. 
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1.1 Memória e tradição: o reflexo do passado 

 

        A herança dos estudos mnêmicos refere-se a mitos que ressaltam a importância 

do passado, enquanto origem, para a existência do homem e sua relação com o divino. 

Nessa percepção, o passado jamais era alcançado pelo indivíduo, sendo presentificado 

nele através da inspiração de deuses e musas, que revelavam o poder da memória e a 

limitação do homem frente aos seus mistérios. 

       Ao considerar a tradição grega pode-se citar um dos mais relevantes mitos 

acerca da memória, posto que ela (Mneme) era personificada pela deusa Mnemosyne; 

como afirma Brandão (1998), “Mnemósina, em grego (mnemosýne), prende-se ao verbo 

(mimnéskein) ‘lembrar-se de’, donde Mnemósina é a personificação da memória. 

(p.202)”. Essa se uniu a Zeus e deu a luz às nove Musas: Calíope (poesia épica); Clio 

(história); Polímnia (retórica); Euterpe (música); Terpsícore (dança); Érato (lírica 

coral); Melpômene (tragédia); Talia (comédia); Urânia (astronomia). 

       As musas, então, cantavam a origem dos deuses, da humanidade e tinham o 

poder de prender a alma a uma arte ou ideia; por este motivo eram invocadas, “já que 

sua função principal era presidir o pensamento sob todas as suas formas: sabedoria, 

eloquência, persuasão, história, matemática, astronomia” (BRANDÃO, 1998, p. 203). 

        Desta forma, a inspiração conferida aos poetas era a mais pura manifestação do 

poder da palavra enquanto verdade (alethéia) e concessão das musas que ao nomear 

livrava a coisa do esquecimento. O esquecer representava a limitação do artista cuja 

sabedoria seria externa, faculdade eminentemente divina. Assim,  

 

As musas não só foram consideradas deusas, como lhe foram 

prodigiadas todas as honras da divindade [...]. Não se faziam 

banquetes sem invocá-las e sem saudá-las com a taça na mão. 
Ninguém, porém, venerou-as tanto quanto os poetas, que nunca 

deixam de lhes dirigir uma invocação no início de seus poemas 

(COMMELIN, 1993, p.80). 

 

       Vale lembrar que na Antiguidade o esquecimento simbolizava a própria morte 

do sujeito, uma vez que, ao perder toda referência do passado, se perderia também o 

próprio significado da existência. Acreditava-se que 

 

O iniciado que tinha bebido água da fonte Lete, esquecia tudo a 

respeito de sua vida humana e entrava no domínio da noite; bebendo 
água da fonte Mnemosunê, ao contrário, guardava na memória tudo o 
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que tinha aprendido, visto e ouvido no outro mundo (DROZ, 1997, 

p.69). 
 

        Por isso, combater o esquecimento tornou-se o anseio maior das sociedades, 

sobretudo as ágrafas, uma vez que a tradição constituía o alicerce das representações 

humanas.   

        Com a expansão dos estudos dos filósofos pré-socráticos, o perfil sobrenatural 

foi atenuado por explicações que visavam compreender os fenômenos relativos à 

memória de forma mais racional e científica, tendo em vista que para tais estudiosos os 

eventos do mundo natural não poderiam ser determinados pelo anseio dos deuses. De 

certo que os filósofos continuaram a relacionar a memória com o fantástico, mas este 

não se configurava como determinante para o ato mnêmico. 

        Evidencia-se ainda que o legado dos gregos na temática da memória se 

estabelece com os estudos de Platão e Aristóteles, nos quais se identifica uma relação 

entre memória e imaginação, relação esta que se confunde com os segredos da mente 

humana e com as formas de representar o pensamento. 

        A problemática platônica consistia na “representação presente de uma coisa 

ausente” (RICOUER, 2007, p. 27). Desta maneira, a origem nunca poderia ser 

alcançada, permaneceria inatingível. Essa impossibilidade foi um dos vetores que 

fizeram com que, a partir de um olhar filosófico, fosse estabelecido todo um receio em 

relação à seguridade da memória como um elo entre o presente e o passado, tendo em 

vista que nada mais haveria senão espectros e imagens do que foi.  

        Com isso, o passado que se quer alcançar depende da construção de uma 

imagem hipotética que se institui no presente, tendo em vista que neste espaçamento 

cronológico se perdem as essências, ficando somente impressões. Estas, as lembranças, 

seriam, na visão de Sócrates, responsáveis por uma confusão em que o sujeito pensa 

estar vinculado a um sentimento ausente, quando na verdade há marcas registradas no 

pensamento, cópias que se tem do passado nas quais não se consegue imprimir o todo, 

visto que “o que está em jogo é o estatuto do momento da rememoração, tratada como o 

reconhecimento da impressão. A possibilidade da falsidade está inscrita nesse 

paradoxo” ( RICOUER, 2007, p. 30).  

       Tal reconhecimento se estabelece porque a imagem precisa representar o molde 

de forma idêntica, assim como alcançar artisticamente a admiração do espectador que 

vê na imitação o próprio modelo. Vale lembrar que para Platão isto só é possível por 
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existir uma experiência por meio da qual os sujeitos atribuem critérios de valor à 

imagem, sem que esta venha a substituir o real.  

        Desse modo, o mito platônico “não é como tal, um método para buscar a 

verdade; é um meio para expor o verossímel” (DROZ, 1997, p.11). A imagem, por sua 

vez, se constituiria por cópias que visam, por um lado, imitar mais fielmente possível o 

passado, a Verdade, segundo as intenções do sujeito, constituindo, por outro, um 

simulacro.  

       Para ilustrar a leitura de Platão, cita-se o mito do Fedro, no qual são feitas 

análises metafísicas da alma humana, ao considerar que esta é responsável pela 

reminiscência, processo que exige uma experiência tida em outra existência, cuja alma 

entraria em contato com realidades incondicionais. Esta possibilidade de retorno não é 

inerente ao ser, já que nem todos alcançam o conhecimento pleno, mesmo tendo sido 

fundados a partir dele, sendo a reminiscência uma especificidade dos filósofos. 

 

A alma que não evoluiu e nunca contemplou a verdade não pode 
tomar a forma humana. A causa disso é a seguinte: a inteligência do 

homem deve se exercer de acordo com aquilo que se chama idéia; isto 

é, elevar-se da multiplicidade das sensações à unidade racional. Ora 

esta faculdade nada mais é do que a reminiscência das Verdades 
Eternas que ela contemplou quando acompanhou a alma divina nas 

suas evoluções. Por isso, convém que somente a alma do filósofo 

tenha essas asas: nele a memória, pela sua aptidão permanece sempre 
fixada nessas Verdades, o que o torna semelhante a um deus. É apenas 

pelo bom uso dessas recordações que o homem se torna 

verdadeiramente perfeito, podendo receber em alto grau as 

consagrações dos mistérios (PLATÃO, 2004, p.86). 

 

        A alma evoluída dos filósofos os consagra e os tornam estranhos ao olhar dos 

demais homens, que por não terem a capacidade de interpretar as lembranças, acabam 

por considerar os intelectuais como loucos. Paolo Rossi (2010) aborda tais questões 

definindo o filósofo como o artista da memória, aquele que detém o poder de reordená-

la e representá-la a partir de interesses particulares, uma atividade psíquica à qual os 

artistas se valem para interpretar a realidade ganhando destaque e reconhecimento entre 

os demais homens. “Já Aristóteles falava daqueles que controlam a imaginação 

mediante a vontade e ‘fabricam imagens com as quais enchem os lugares mnemônicos’” 

(ROSSI, 2010, p.51). 

       Os preceitos Aristotélicos fundamentam-se na constatação de que a memória é 

do passado. Nesse âmbito, se representa algo a partir de uma realidade ou coisa situada 

no antes e que é imitada no agora pelos indivíduos. Para tanto, é necessário que haja 
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um reconhecimento de tais sensações como sendo passadas, pois sem essa 

presentificação, a memória não existiria.  

        Há aqui uma relação intrínseca entre memória e tempo como uma referência 

entre momentos anteriores e posteriores aos acontecimentos. Para o autor, tanto os 

homens quantos os outros animais teriam essa faculdade que carrega em si a 

concretização dos fatos. A consciência em relação ao passado e o esforço em recuperá-

lo se dariam pela imaginação, fonte das imagens criadas e representadas pelos sujeitos, 

sendo, portanto, uma peculiaridade dos homens. 

 A imaginação sinaliza a dicotomia entre real e ficcional, uma vez que o sujeito 

teria a consciência de estar diante de uma imitação, se deixando seduzir por ela no 

instante da representação, caso contrário não se perceberia no produto imitado sua 

referência ao passado. 

     Imitar é natural ao homem desde a infância - e nisso difere dos 

outros animais, em ser o mais capaz de imitar e de adquirir os 
primeiros conhecimentos por meio da imitiação - e todos tem o prazer 

de imitar.  

      Prova disso é o que acontece na realidade: das coisas cuja visão é 
penosa temos prazer em contemplar uma imagem quanto mais 

perfeita; por exemplo, as formas dos bichos mais desprezíveis e dos 

cadáveres (ARISTÓTELES, 1981, p.22.). 
 

Tal proposição assevera a relação entre interior e exterior, pois o produto da 

imaginação que se instaura nas artes não daria conta de explicar a presença alheia ao 

ausente, propondo então “a ausência, como o outro da presença” (Ricouer, 2007, p.36). 

O esquecimento torna-se o motor que gera a necessidade do resgate do passado e a 

forma de recuperá-lo é o que move a teoria aristotélica, tendo em vista que a 

semelhança não está associada à verdade. Agualusa (2009) representa tal discussão na 

narrativa literária à medida que a ficção representada no texto é materializada pela 

recuperação do passado da seguinte maneira: 

 

Há verdade ainda que não haja verossimilhança em tudo o que um 

homem sonha. Uma goiabeira em flor, por exemplo, perdida algures 

entre as páginas de um bom romance, pode alegrar com o seu perfume 
fictício vários salões concretos. [...] A verdade é improvável 

(AGUALUSA, 2009, pp.131-132). 

 

Neste caso percebe-se a representação a partir do reconhecimento de sensações 

que ultrapassam os limites da ficção, sendo refletida nas ações dos sujeitos em sua vida 

cotidiana.  Dentre as formas de reconhecimento, Aristóteles explica que  
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A terceira espécie é a do reconhecimento devido a uma lembrança, 

quando a vista de algum objeto causa sofrimento [...] onde, ao ver o 

quadro, a personagem chora [...] onde ouvindo o citaredo, as 
recordações provocam lágrimas; graças a essas emoções é que foram 

reconhecidos (ARISTÓTELES, 1981, p.36). 

 
 

A partir dessa relação entre interior e exterior o filósofo estabelece o embate 

entre a lembrança (mnéme) e recordação (anamnesis). A primeira ocorre de forma 

involuntária pelas imagens produzidas e inscritas no tempo. A segunda, por sua vez, 

depende da ação, do raciocínio de um sujeito, no esforço em buscar as informações 

passadas.  

 Obviamente tanto a mnéme quanto a anamnese se estabelecem mediante a 

sucessão de acontecimentos e suas transformações de forma linear, mas isso ainda não é 

suficiente para responder às indagações sobre o ponto de partida para tais fenômenos. 

Neste sentido, há um avanço de Aristóteles em relação a Platão por considerar os 

movimentos externos que interferem no distanciamento entre o momento da lembrança 

e a origem do que é lembrado. Vale salientar que tais avanços não foram suficientes 

para solucionar o problema da dúvida em relação à confiabilidade da memória, tendo 

em vista que, 

 

Na tradição filosófica, e também no modo de pensar comum, a 

memória parece referir-se a uma persistência, a uma realidade de 

alguma forma intacta e contínua; a reminiscência (ou anamnese ou 

reevocação), pelo contrário, remete à capacidade de recuperar algo 
que se possuía e que foi esquecido (ROSSI, 2010, p.15). 

 

Para recordar é preciso ter “experimentado”, vivido, isso é o que move o 

interesse por uma memória certa, já que este é o único meio de estar diante do passado, 

sendo o ato mnemônico caracterizado como um reflexo. 

Acerca da memória e dos sonhos, Freud (1996) aponta que estes seriam o 

redimensionamento de uma realidade, seja ela vivenciada externamente, na vida de 

vigília, como também interiormente, no que tange às ideias. Estes preceitos causam 

dúvida, pois existem manifestações oníricas que se mostram incoerentes e estranhas, em 

comparação com a realidade vivenciada cotidianamente. 

Pelas análises feitas a partir dos sonhos, Freud (1996) considera que “O modo 

como a memória se comporta nos sonhos é, sem sombra de dúvida, da maior 
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importância para qualquer teoria da memória em geral” (FREUD, 1996, p. 57). Um dos 

pontos discutidos aborda que, assim como a memória, os sonhos também foram vistos 

na antiguidade clássica como manifestação sobrenatural, revelação dos deuses, tendo 

inclusive o poder de predizer o futuro. O sonho não seria próprio do pensamento 

humano, mas introduzido por entidades divinas com o intuito de instruir o sujeito ou de 

destruí-lo.  

Aristóteles, por outro lado, contradiz o fator sublime, afirmando que os sonhos 

partem do espírito humano, muito embora se manifestem, somente, durante o sono, 

ampliando sobremaneira as percepções, distorcendo os fatos, que são então 

representados por meio de imagens e símbolos.  

Freud continua a elucidar o impasse em estabelecer um parâmetro no que se 

refere à origem e à fidelidade entre o sonho e o real, mas coloca que em todos os 

estudos é indiscutível que “todo material que compõe o conteúdo de um sonho é 

derivado, de algum modo, da experiência, ou seja, foi reproduzido ou lembrado no 

sonho” (FREUD, 1997, p.49). 

O autor apresenta uma genealogia dos estudos sobre os sonhos, afirmando que 

eles são resultado de experiências da vida de vigília, por isso, o “real”, ainda que 

redimensionado e distorcido, se constituiria enquanto ponto de partida, fonte que 

alimenta os sonhos. Neste contexto, a memória é intrinsecamente relacionada a tais 

estudos, pois sua subjetividade permeia as interrogações sobre uma explicação para os 

sonhos. 

O questionamento é posto em relação ao processo de lembrar e do que lembrar, 

implicando a capacidade da memória em reter informações passadas, tornando-as 

acessíveis inconscientemente no ato onírico. Lembranças de coisas que já não fazem 

mais parte do presente e que por este motivo estão carentes de sentido lógico, mas que 

permeiam as profundezas do espírito, já que este retém os vestígios do passado: 

 

Visto que a única verificação que temos da validade de nossa memória 

é a confirmação objetiva, e visto que ela não é obtenível no tocante 

aos sonhos, que são nossa experiência pessoal e cuja única fonte de 

que dispomos é nossa rememoração, que valor podemos ainda atribuir 
a nossa lembrança dos sonhos? (FREUD, 1997, p.83). 

 

Nota-se que há uma desvalorização do sonho quanto à sua veracidade pela 

distância temporal em relação ao momento da lembrança. Ao buscar soluções para esta 
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indagação alguns estudiosos afirmam que a memória dos sonhos está fundamentada nas 

experiências da infância, outros acreditam que sejam absorvidas apenas vivências 

recentes, bem como diz respeito à escolha do que é reproduzido, já que em vigília 

damos ênfase ao que mais nos interessa enquanto que nos sonhos o irrelevante, o 

“esquecido” seria mais efetivamente representado: 

 

 No que diz respeito ao passado imediato, são basicamente as 

impressões corriqueiras, casuais e esquecidas da vida cotidiana que 

reaparecem em nossos sonhos. As atividades psíquicas mais 
intensamente despertas são as que dormem mais profundamente 

(Havelock Ellis (1899,77), op. Cit. FREUD, 1997, p. 56). 

 

As dificuldades persistem, pois ao acordar o sujeito só tem fragmentos dos 

sonhos, o que dificulta uma visão do todo, levando a crer que a memória se 

autorrepresenta à medida que não reproduz simplesmente uma experiência, pois vai 

além do fato observável. Trata-se de duas instâncias que estão imbricadas, mas que se 

tornam independentes face às impressões e observações dos sujeitos. 

Em Benjamin, por sua vez, é explorada a relação entre experiência (Erfahrung) 

e a vivência (Erlebnis) (ROUANET, 1981, p.44), a partir das transformações 

decorrentes da modernidade e de seus desdobramentos no cotidiano dos centros 

urbanos. A Erfahrung é relacionada à experiência coletiva em que se transmitiam as 

tradições e costumes, basicamente pela oralidade. Havia uma cumplicidade entre as 

gerações que através da experiência do mais velho construía seus ideais de viver em 

grupo. Assim, o narrador podia aconselhar e ser ouvido pelos seus, tinha o poder dentro 

da comunidade.  

Evidencia-se que o poder era delegado mediante a sabedoria instituída a partir 

da memória, da representação de uma experiência vivida ou apropriada pelo testemunho 

transmitido de geração a geração, constituindo uma memória coletiva fundamentada em 

bases incontestáveis.  

 

Considerando que todos os grandes narradores se movem com a 

mesma facilidade nos degraus de suas experiências como numa 

escada, para cima e para baixo. Uma escada que atinge o centro da 

terra e que no outro extremo se perde nas nuvens, representa a 
imagem de experiências coletivas, para as quais mesmo a morte, o 

choque mais profundo de qualquer experiência individual, não 

constitui impedimento ou barreira (BENJAMIN,1975, p.76). 
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Dessa forma, a memória era preservada pela repetição dos costumes e pela 

legitimação da palavra delegada ao mais velho. Neste caso, a morte não representa o 

esquecimento, visto que a narrativa sobrevive na memória do povo, em um movimento 

constante do saber, por vezes eternizado como lenda. O ato de narrar, no modo de 

produção artesanal, assume, assim, o centro de uma necessidade que envolve todo o 

comportamento do homem em relação ao meio em que vive. 

 

 O narrador enriquece a sua própria verdade com aquilo que vem a 
saber apenas de ouvir dizer. Saber narrar a sua vida  é a sua vocação; a 

sua grandeza é narrá-la inteiramente. O narrador - eis um individuo 

capaz de permitir que o pavio de sua vida se consuma inteiramente na 
suave chama de sua narração( BENJAMIN,1975, p.80). 

 

Essa legitimação revela a importância do relato e sua transmissão como uma 

possibilidade de sobrevivência da tradição. Benjamin, em seu ensaio “O narrador”, 

expõe de maneira contundente a importância da Erfahrung, uma vez que o indivíduo 

vivia de maneira intensa e tranquila, ao estar situado em relação ao “todo” que o 

permeava.  

Questiona-se, desse modo, como se pode estabelecer a narração de uma 

história, em um momento em que as informações passam a ser divulgadas por meio de 

aparatos tecnológicos que atualizam constantemente os fatos, tendo como fundamento 

uma “verdade” que se pode explicar e provar, mas que não possui uma duração por estar 

em movimento de “morte”.  

Diante de tais reflexões pode-se supor que o declínio da Erfahrung aponta para 

o empobrecimento da sabedoria e a consequente decadência do ato de narrar. Para 

Benjamin (1975, p. 63), “é como se nos tivessem tirado um poder que parecia inato, a 

mais segura de todas as coisas seguras, a capacidade de trocarmos pela palavra 

experiências vividas.” Gagnebin (2004) afirma ainda que 

 

O fim da narração e o declínio da experiência são inseparáveis, nos 

diz Benjamin, das transformações profundas que a morte, como 
processo social sofreu no decorrer do século XIX, transformações que 

correspondem ao desaparecimento da antítese tempo-eternidade na 

percepção cotidiana- e, como indicam os ensaios sobre Baudelaire, à 
substituição dessa antítese pela perseguição incessante do novo, a uma 

redução drástica da experiência do tempo, portanto (GAGNEBIN, 
2004, p.64). 
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Compreendia-se o “tempo” como uma categoria que denotava eternidade e 

origem, uma origem que, mesmo inalcançável de maneira plena, estava presente por 

meio dos rastros e da memória. Diante das transformações socioeconômicas tal 

concepção foi sendo questionada, pois a velocidade e transitoriedade não permitem mais 

ao sujeito estabelecer uma conexão com um passado que lhe permita encontrar bases de 

sustentação através da experiência tal qual se percebia na Erfahrung.  

Benjamin, então, sinaliza o surgimento de uma nova forma de experiência que 

não é mais plena, Erlebnis, termo que está ligado ao que o autor denomina de 

“vivência”. Ela possui um caráter superficial baseado na efemeridade do que constitui o 

momento, das percepções individuais que são eminentemente transitórias e corriqueiras.   

Ao contrário do que se identificava nas sociedades em que a narrativa era 

preservada, a sociedade capitalista acabou por suscitar uma fragilidade que não se 

limitava ao sujeito enquanto operário. Ele transpôs os limites da fábrica, incorporando 

ao seu cotidiano as práticas individualistas às quais estava submetido, por meio do 

desenvolvimento de atividades segmentadas e do desenvolvimento técnico de 

reprodução, que não propiciavam ao sujeito um contato com o todo, com o contexto no 

qual estava inserido:  

Assim, a capacidade de ouvir atentamente se vai perdendo e perde-se 

também a comunidade dos que escutam. Pois narrar estórias é sempre 
a arte de transmiti-las depois, e esta acaba se as estórias não são 

guardadas. Perde-se porque ninguém mais fia ou tece enquanto escuta 

as narrativas. [...] Onde o ritmo do trabalho se apoderou daquele que 

narra, ele ouve as estórias de tal maneira que lhe será natural a 
maneira de transmiti-las depois. Assim, é construída a rede que 

acomoda o dom de narrar e é desta forma que ela vem se desfazendo 

hoje em todos os lados, depois de ter sido atada há milênios, no 
âmbito dos ofícios mais antigos (BENJAMIN, 1975, pp.68-69). 

 

A experiência foi enfraquecida, pois perdeu seu caráter coletivo e legitimador 

através dos quais as tradições, as memórias eram transmitidas, bem como a experiência 

proveniente da narrativa cujos silenciamentos são ainda mais evidentes após as Guerras 

Mundiais no século XX, pois “aqueles que voltaram das trincheiras voltaram mudos e 

sem experiências a compartilhar, nem histórias a contar” (GAGNEBIN, 2004, p.59).  

Já que não predomina uma narrativa coletiva, apresenta-se uma necessidade de o 

sujeito explorar em si formas de experiências e personificar os objetos pessoais e tudo o 

que se refere ao particular, ao privado como forma de pertencimento. No entanto, essa 
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atitude acaba por gerar uma constante alienação e falta de profundidade, pois as marcas 

criadas pelos sujeitos não são capazes de se solidificarem na memória.  

Neste contexto, a memória enquanto recuperação do passado não é mais 

suficiente para apreender as transformações e deslocamentos aos quais a sociedade está 

exposta. Em contrapartida, o homem tenta suprir o empobrecimento das memórias 

solidificadas através da construção de museus, monumentos e de todo um aparato 

tecnológico que clama por visualização. Esse movimento entre uma necessidade de 

estar vinculado a bases fundadoras e a velocidade da sociedade capitalista demonstra o 

paradoxo que norteia a problemática desta investigação. 

 

1.2 Memória e sociedade: possibilidades e apropriações 

A fim de ampliar a discussão sobre memória e sociedade vale considerar que 

ambas eram tratadas isoladamente, como se a formação do sujeito fosse resultado de 

fatores internos a ele. Daí a memória ter sido privilégio de alguns que, em nome das 

divindades, tinham o poder de serem os detentores da memória do grupo, já que a visão 

de uma coletividade se dava por um centro. Assim, se legitimava a história e se 

solidificavam os símbolos de representação social presentes na cultura.  

 Nota-se que tais colocações contrastam com os estudos situados após a 

inclusão da sociologia no foco dos estudos mnemônicos, cujas pesquisas questionam 

uma “memória pura”, na qual todos devem beber e se sentir saciados. Ora, se a 

sociedade muda, e com ela os sujeitos, não há como pensar em uma forma única de 

representar o passado, como se este fosse imutável e alheio à realidade. Considera-se, 

então, que memória e sociedade se constituem mutuamente, como faces indivisíveis nas 

quais são configuradas as manifestações culturais, pela atuação do sujeito em seu 

espaço social.  

Nesse ínterim, verifica-se a ampliação dos preceitos que tornavam a memória 

estritamente subjetiva na qual o “eu” se sobrepunha ao exterior. Aqui se menciona 

novamente a tradição, cuja perspectiva de Santo Agostinho, por exemplo, enfatiza uma 

memória voltada para o interior. Ele instaura a visão cristã através da conversão em que 

o indivíduo precisa manter uma conduta permeada pelo passado, suas consequências no 

presente e, por conseguinte, para o futuro. Assim, a linearidade é marcada pelo tempo, 

cronologicamente situado, cujas ações são de responsabilidade do “eu” que as conserva 

em si, na memória.  
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Paul Ricouer (2010) aborda tais discussões enfatizando que a memória, em 

uma leitura tradicional, é passado e este está vinculado ao sujeito como sendo 

irrefutável, pois parte de suas experiências. Para o autor, 

 

A memória parece de fato ser radicalmente singular: minhas 

lembranças não são as suas. Não se pode transferir as lembranças de 
um para a memória do outro. Enquanto minha, a memória é um 

modelo de minhadade, de possessão privada, para todas as 

experiências vivenciadas pelo sujeito (RICOUER, 2010, p.107). 
 

 

Tal perspectiva é relevante, pois ao serem entendidas de forma estritamente 

individual afasta-se a articulação entre memória e sociedade, ficando aquela restrita à 

matéria e ao corpo. Neste âmbito, situa-se a proposta de Henri Bergson (1999), para 

quem a matéria é formada pela junção de imagens e estas, por sua vez, estão situadas 

entre o objeto e a representação que se faz dele. Logicamente, tanto a “coisa” quanto a 

“representação” têm significação em si mesmas e, nesse processo, o corpo atua como 

intermediário, pelo qual a percepção determina como o sujeito se relaciona com as 

matérias externas a ele. Essa percepção só é possível através da consciência pautada na 

ação, visto que para o autor  

Tudo se passa como se, nesse conjunto de imagens que chamo 
universo, nada se pudesse produzir de realmente novo a não ser por 

intermédio de certas imagens particulares, cujo modelo me é fornecido 
pelo meu corpo (BERGSON, 1999, p.12). 

 

 O corpo exerce uma supremacia em relação às outras matérias e este “poder” é 

subscrito pelas leis da natureza, posto que tudo que envolve o ser é determinado por 

uma articulação entre consciente e inconsciente, cujo espírito, a inconsciência, conserva 

a memória em seu estado absoluto. 

 A percepção, por sua vez, antecede o próprio ato já que ocorre em um 

determinado instante, é sempre atual e envolvida pelas ações e reações do organismo. A 

percepção é carregada de lembranças que variam de acordo com o tempo, já que “na 

maioria das vezes, estas lembranças deslocam nossas percepções reais, das quais não 

retemos então mais que algumas indicações, ‘signos’ destinados a nos trazerem à 

memória antigas imagens” (BERGSON, 1999, p.30).  

Os fragmentos do passado são influenciados pela condição do sujeito no 

instante da percepção, uma vez que o pensamento de uma criança jamais será igual ao 
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de um adulto diante de um mesmo fato. Lembre-se de que esse dado não está 

relacionado a uma identidade cultural, mas tão somente a questões físicas: 

 

Pediremos que se entenda provisoriamente por percepção não minha 
percepção concreta e complexa, aquela que minhas lembranças 

preenchem e que oferece sempre uma certa espessura de duração, mas 

a percepção pura , uma percepção que existe mais de direito do que de 
fato, aquela que teria um ser situado onde estou , vivendo como eu 

vivo, mas absorvido no presente, e capaz, pela eliminação da memória 

sob todas as suas formas, de obter da matéria uma visão ao mesmo 
tempo imediata e instantânea (BERGSON,1999, pp.31-32). 

 

A memória individual não é suficiente para explicar a questão de como nos 

relacionamos com o outro, enquanto sujeitos que atuam política e culturalmente nos 

processos de formação da sociedade, por estar alheia à realidade social, ao tempo e às 

suas intempéries.  O passado é idealizado, intocável e representado pelo imediatismo de 

uma percepção etérea configurada por migalhas do passado que emergem num instante 

limitado e específico. 

A partir dessas exposições inserem-se os estudos mnemônicos propostos 

Maurice Halbwachs (2009), que, influenciado pelo sociólogo Émile Durkheim, 

incorpora a perspectiva coletiva no âmbito da memória como elemento constitutivo das 

bases sociais. Para ele, ainda que de forma inconsciente, somos moldados pelo grupo ao 

qual pertencemos, por uma série de elementos implícitos no ambiente e no objeto, a 

exercer determinadas atividades, pois 

 

A lembrança está ali, fora de nós, talvez dispersa entre muitos 

ambientes. Se a reconhecemos quando reaparece inesperadamente, o 

que reconhecemos são as forças que a fazem reaparecer e com as 

quais sempre mantivemos contato. A intuição sensível é então 
recriada, mas nesse meio tempo, considerando apenas a nós e nosso 

organismo psicofísico, ela deixaria de existir (HALBWACHS, 2009, 
p.59). 

 

Observa-se que o autor não desconsidera o aspecto individual da lembrança, ao 

ressaltar que de fato existe uma intuição que emerge do conflito entre ambientes 

distintos. No entanto, ele afirma que não somos uma tabula rasa, que as lembranças 

permanecem associadas ao grupo, pois o outro sempre povoa nossa memória. “Isto 

acontece porque jamais estamos sós. Não é preciso que outros estejam presentes, 



29 
 

materialmente distintos de nós, porque sempre levamos conosco e em nós certa 

quantidade de pessoas que não se confundem (HALBWACHS, 2009, p. 30)”. Além 

disso, considera-se que a intuição sensível está no presente e que, por este motivo, ela 

não se institui como memória, por ser etérea e momentânea. 

O debate se estabelece porque o sujeito acredita ser o centro que origina as 

ideias e reflexões. É comum ouvir, por exemplo, expressões do tipo: “minha opinião”, 

“no meu ponto de vista”, “eu me lembro de que”, quando na verdade todas estas 

impressões tidas como particulares são inspiradas pelo grupo. Ocorre que  

 

É preciso que esta reconstrução funcione a partir de dados ou de 

noções comuns que estejam em nosso espírito e também nos outros, 

porque elas estão sempre passando destes para a aquele e vice-versa, o 
que será possível somente se tiverem feito parte e continuarem 

fazendo parte de uma sociedade, de um mesmo grupo 
(HALBWACHS, 2009, p. 39). 

 

Nota-se que a proposta de Halbwachs ainda corrobora uma construção histórica 

relativa à memória, pois ela atua como o elemento unificador dos grupos sociais que 

viam em sua apropriação uma forma de manter coesos os alicerces socialmente 

instituídos. Por esse motivo, a memória coletiva é vista como um “espírito” que transita 

por entre os corpos e as mentalidades, pedagogizando e transmitindo a memória do 

grupo. 

Ao pensar nessa memória coletiva como uma forma de transmitir as 

experiências do grupo, menciona-se Le Goff (1996), o qual traça um percurso da 

memória e as formas de sua transmissão ao longo da evolução das sociedades. Segundo 

o autor, a memória é um veículo que recupera informações passadas; que existe por 

meio da manutenção ou reconstrução dos fatos e historicamente considerada como 

instrumento de jogos de poder, à medida que a seleção de informações visa atender aos 

interesses de um determinado grupo ou indivíduo. Esses processos são influenciados 

oralmente ou por intermédio da escrita, pela atuação do sujeito de maneira individual ou 

coletiva. 

Na Mesopotâmia, por exemplo, a memória voltava-se para o registro de feitos, 

sobretudo vitórias que corroborassem o prestígio dos reis. Além disso, temos outros 

aspectos de registro como os funerários, jurídicos e sacerdotais, no Egito antigo. Na 

Idade Média verifica-se que a memória coletiva foi influenciada diretamente pela 
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religião, tendo em vista que esta se assenta em uma tradição histórica fundamentada por 

“textos sagrados”, asseverando a fé, inclusive, através da “imortalização” dos santos por 

meio da memória litúrgica: 

A memória coletiva foi posta em jogo de forma importante na luta das 

forças sociais pelo poder. Tornarem-se senhores da memória e do 

esquecimento é uma das grandes preocupações das classes, dos 
grupos, dos indivíduos que dominaram e dominam as sociedades 

históricas. Os esquecimentos e os silêncios da história são reveladores 

desses mecanismos de manipulação da memória coletiva (LE GOFF, 
1996, p.426). 

 

Ressalta-se que, ao privilegiar e escolher os acontecimentos que deveriam 

constar na história, o ato mnemônico, na maioria de suas manifestações, atuou também 

como veículo de exclusão por deixar à margem, como inexistente, a voz da maioria que 

representava o povo. A este sempre foi legado o anonimato na história como peças 

irrelevantes de um jogo, inclusive o das representações literárias as quais, durante muito 

tempo, se propuseram registrar, em suas produções, feitos heroicos e vitórias que 

viabilizassem a manutenção do status e reconhecimento de um grupo privilegiado.  

As civilizações ágrafas detinham o poder da memória de forma mais 

significativa, pois a oralidade propiciava que a tradição fosse efetivamente seguida 

através do testemunho e da experiência dos homens-memória, como verdadeiros 

guardiões da memória do grupo. De fato, com a inserção da escrita e de todo o aparato 

tecnológico na sociedade contemporânea, essa manutenção de memórias não atende 

mais ao perfil social, cujos sujeitos passam a se apropriar das possibilidades de memória 

apresentadas, para materializar a memória coletiva através de arquivos e monumentos, 

por exemplo.   

De todo modo, “devemos trabalhar de forma que a memória coletiva sirva para 

a libertação e não para a servidão dos homens” (LE GOFF, 1996, p.477). Com essa 

afirmação, o autor convoca os estudiosos a refletir sobre os usos da memória histórica e 

sobre a necessidade de repensar a articulação entre memória e sociedade, para evitar que 

a manipulação de um grupo específico venha a sobrepujar seu aspecto plural.  

A memória excluída é notoriamente identificada nas discussões políticas que 

regem as ideologias dominantes que, em face de guerras e conflitos, deixam suas 

marcas nos interstícios da história oficial. Por vezes, o silêncio gerado pelo trauma é 
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rompido pela explosão de memórias ficcionais que lançam de forma contundente as 

críticas em relação à construção do passado. 

 Em O vendedor de passados (2009), evidencia-se como a narrativa literária 

contemporânea está cada vez mais envolvida com o movimento da memória, ao 

apresentar um personagem, ex-agente do Ministério de Segurança do Estado, que por 

seu comportamento revolucionário tornou-se um prisioneiro cuja memória deveria ser 

omitida. Ilustrado na narrativa como um velho de aparência selvagem e barbas brancas, 

Edmundo Barata dos Reis apresenta-se da seguinte maneira: 

 

 “_ Ex-gente!, diga antes, ex-gente! Ex-cidadão exemplar. Expoente 

dos excluídos, excremento existencial, excrescência exígua e 

explosiva. Em duas palavras: vadio profissional. Muito 
prazer...”(AGUALUSA, 2009, p.157) 

 

 

Há uma ênfase em considerar o passado como resultado de um presente de 

exclusão. De agente a ex-agente, ex-gente, ex-cidadão há uma digressão que é percebida 

com orgulho pelo personagem, como símbolo de resistência e denúncia a todo o 

processo de exclusão social.  

Ao assumir uma postura contrária ao regime político do país, Edmundo Barata 

dos Reis tornou-se um combatente, cujo nome de guerra era Sou-todo-ouvidos, como se 

ele fosse o guardião das memórias dos excluídos, que futuramente estariam sendo 

registradas na história: 

 

_ Um comunista! Acredita? Sou o último comunista a sul equador... 
  Aquela teimosia é que o perdeu. Transformou-se em poucos num 

estorvo ideológico. Um tipo incômodo. Não Tinha vergonha de gritar 

_“sou comunista”!, numa altura em que os seus chefes já só 
murmuravam, baixinho, “ fui comunista”, e continuou a bradar, “ sou 

comunista, sim, sou muito marxista-lenista!”, mesmo depois que 

versão oficial passou a negar o passado socialista do país. 
(AGUALUSA, 2009, p. 158). 

 

Nota-se como ele mantém presente a força da ideologia socialista ao afirmar 

“sou comunista”, ao invés de situar sua postura em um tempo passado, como fizeram 

outros combatentes que murmuravam “fui comunista” se rendendo às imposições 

sociais. 

A proposta de um direcionamento prático da memória à realidade social leva à 

problemática de como pensar uma memória social quando a sociedade vive um colapso 
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das bases centralizadoras. Qual a referência que se institui em um ambiente 

fragmentado, problematizador e fluido? Como manter um discurso pedagógico de 

memórias solidificadas? Estas questões não são vistas aqui como problema ou um 

avanço nos estudos sobre memória, mas como constituintes do processo de fluidez em 

que ela está imersa.  

Nos estudos contemporâneos sobre a memória, Ricouer (2010) sugere uma 

articulação entre os estudos sobre a memória evitando-se extremismos que tendem a 

concepções ideológicas, já que a integração entre as teorias passa pelo reconhecimento 

de que a sociedade é formada pela atuação dos sujeitos que participam da construção de 

uma memória coletiva, assim como possuem sua particularidade enquanto indivíduos: 

  

Uma fenomenologia da memória, menos sujeita ao que arrisco chamar 
de preconceito idealista, pode extrair da concorrência que lhe faz a 

sociologia da memória uma incitação a se desdobrar na direção de 

uma fenomenologia direta aplicada à realidade social, no cerne da 
qual se inscreve a participação de sujeitos capazes de designar a si 

mesmos como sendo, em diferentes graus de consciência refletida, os 
autores de seus atos (RICOUER, 2010, p.138). 

 

Para o autor a particularidade se dá, inclusive, por fatores linguísticos que, 

historicamente, marcam a pessoalidade através do discurso do “eu”, quando o “eu” que 

se apregoa advém de um “nós” que determina, elege e nomeia. Em Milagrário pessoal 

(2010), o personagem Plácido Domingo discute a importância do nome que é escolhido 

a uma pessoa como fundamental para sua representação na sociedade: 

 

Fadário. Chamava-se assim. Fadário da luz do Espírito Santo. Pode 

parecer-vos um nome pouco plausível. Talvez vocês acreditassem  
mais depressa na história que vos quero contar se o meu personagem 

se chamasse, por exemplo, José Carlos Antunes. Eu, contudo, acho 

José Carlos Antunes um nome muitíssimo mais estranho do que 

Fadário da Luz do Espírito Santo. (AGUALUSA, 2010, p.71) 

 

Ao assumir a posição de manter o nome de Fadário, Plácido Domingo 

corrobora a luta do personagem cujo nome designa missão, destino, sorte. A missão de 

Fadário era declamar clandestinamente os versos de Camões a fim de levar a esperança 

para os povos durante o período de ocupação indonésia. Certamente, o nome de Fadário 

não causaria interesse nos espectadores por não corresponder a nenhuma genealogia de 

prestigio social na história portuguesa. 



33 
 

Para além de questões obvias de identificação é notória a crítica ao ato de 

nomear como símbolo de superioridade, uma forma de negar uma história de exclusão 

social, ênfase esta que permanece ao longo do capítulo: 

 

Chamo-me Plácido Domingo?! Ah! Ah! Que engraçado. 

Estendem-me a mão: António Barata. Joaquim Rato. Manoel 
Mosquito. 

Barata? Rato? Mosquito? O senhor chama-se rato e ainda ri?! 

Em Portugal há muito mais ratos do que leões. Conheço 
camelos, coelhos, aranhas, leitões, mas nunca tive o privilégio de ser 

apresentado a um tigre ou a uma águia. Baratas, esses, são aos 

milhares. Uma verdadeira praga. Ao mesmo tempo, multiplicam-se 

por todo o lado as associações insensatas de apelidos, sem que a 
maioria das vítimas se aperceba[...]. No Brasil, os favelados baptizam 

os filhos com os nomes dos ricos e dos poderosos: kenedy dos Santos, 

Washington Cardoso, Superman da Silva. [...] Vale tudo. E são estas 
pessoas, com antropônimos e apelidos insensatos, que troçam dos 

índios norte-americanos e brasileiros, ou de povos tradicionais 

africanos, que ainda acreditam na importância das palavras, na sua 
natureza mágica, e baptizam os filhos para os protegerem de forma a 

assegurar-lhes um destino feliz, ou porque através dos antropónimos 

que lhes dão pretendem recordar acontecimentos relevantes para a 

comunidade. (AGUALUSA, 2010, p. 71-72)  

 

O anseio pelo registro designado pelo nome é acompanhado pelo discurso de 

discriminação a povos que simbolizam a origem de países como o Brasil, em detrimento 

de sua cultura. No entanto, esse objetivo não é alcançado, posto que as marcas do 

passado permanecem nos sobrenomes típicos dos povos escravizados e que 

historicamente foram enchendo as periferias em Portugal e do Brasil. De forma irônica, 

a memória presente nos nomes denotam que o passado e o presente não estão isolados, 

mas que fazem parte de um contexto sociocultural que os contrastam e os unem. 

Ao estabelecer uma articulação entre a memória e a sociedade a partir de suas 

possibilidades e apropriações, entende-se que a memória se torna um sujeito que 

apreende os deslocamentos e se torna multiforme. Assim, a memória não é entendida 

somente um elo, mas como questionadora das mesmas bases nas quais ela se assenta, 

uma pluralidade de vozes que ao ecoar se afastam da tradição ao passo que são 

refletidas por ela. 

Verifica-se que o construto mnemônico vem acompanhando as discussões no 

plano sociocultural das comunidades cujos sujeitos estão envoltos por possibilidades de 

representar e se sentirem representados, a partir de uma apropriação dos fragmentos de 

memória que se fundem no tempo. Para Jeudy, a memória  
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Não está se renovando. Está em gestação, em lugar de ser sedimentada 

e consagrada por uma classificação prévia. Resta a possibilidade de 

investir nela para conferir-lhe suas múltiplas faces culturais e sociais 
(JEUDY, 1990, p.16). 

 

Dessa maneira, o construto mnemônico reflete sobre o duplo sentido em que a 

memória canônica passa a ser inserida num campo de possibilidades, em que suas faces 

são reveladas e continuam a passar por contínuas transformações.  Essas premissas 

estão diretamente relacionadas ao contexto político e cultural de sociedades cuja história 

é permeada por guerras, exclusões e preconceitos. 

Nota-se, portanto, que a relação entre a memória e sociedade passou por uma 

visão estanque em que as memórias individual e coletiva advinham de um centro 

sacralizado, em que não se considerava as particularidades do sujeito e seu espaço 

social, para uma memória inserida num processo de (re) construção, que se vê ameaçada 

pela efemeridade e falta de profundidade da sociedade contemporânea.  

Vale ressaltar, que a dicotomia é inerente ao processo de mudanças de 

paradigma sociais. O que ganha destaque é a relevância dada a sua representação como 

parte da construção mnemônica, indo de encontro a unilateralidade divulgada nas 

narrativas literárias. Nesse âmbito, ganha relevo o problema da memória na narrativa 

literária contemporânea a ser discutido no próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

 

2: O PROBLEMA DA MEMÓRIA NA NARRATIVA LITERÁRIA 

CONTEMPORÂNEA 

Não existe sociedade sem passado, e tampouco o passado existe. A construção 

de uma memória coletiva e de uma tradição contrasta com o fato de que ao falar em 
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uma representação do passado, infere-se que ele se desloca da história para a 

“atemporalidade”; sendo assim, o que é o passado, nos eternos presentes?  

 

A memória, embora possa e, geralmente esteja associada ao passado 
pode se dar também no presente, visto que seu caráter de permanência 

a torna atemporal. Assim, a memória não tem tempo, pois se trata de 

uma consistência de evocação permanentes (CARMO, 2002, p.25). 

 

Segundo Carmo (2002) o passado não existe, pois só percebemos as rasuras 

que compõem narrativas sobre ele, seus rastros são a confluência dos tempos: assim, 

está perdido na atemporalidade.   

Sujeito, Memória e Passado. Não se pode imaginar essa tríade sem pensar no 

momento que a lembrança ou a recordação emergem. O presente torna-se foco para 

além dos anseios da modernidade que almejava o futuro e para os conflitos gerados por 

uma museificação (Huyssen) do passado.  

Essas afirmativas tornam problemáticos os estudos mnemônicos e sua relação 

com o tempo, ao considerar as perspectivas políticas e culturais que interferem em suas 

leituras e interpretações. A memória não somente como um alicerce, cuja história está 

destinada a seguir, transpondo para o presente as consequências de sua perpetuação; 

assim como uma forma abstrata de (re) construir “histórias” outras, de vidas e 

testemunhos.  

O testemunho está para a crença de que falar de si garante a confiabilidade do 

fato narrado, o que parece ser uma possibilidade de tornar escuso o problema da 

memória. Por outro lado, considerando a subjetividade à qual o ato mnemônico está 

inserido não há como imaginar que apenas pela experiência e pela palavra se pode 

configurar uma narrativa factual, posto que o sujeito é parte de uma coletividade que em 

si é um mosaico de outras subjetividades que convivem envoltas em constantes 

transformações. 

Uma aparente unificação se dá através da narrativa histórica, em que o passado 

possui uma versão institucionalizada e perene, contraditoriamente alheia aos percalços 

de uma sociedade multifacetada e plural. Transmitir este legado seria como reconstruir e 

solidificar, ainda que em bases inconsistentes, uma memória oficial que traduzisse o 

sentimento de identidade e origem de grupos e sociedades. Este anseio reflete 

sobremaneira a relevância dos estudos mnemônicos não como teorias, mas como 
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reflexão e discussão da constante busca por representações do passado/presente ao 

longo da história. 

Como pensar numa categoria de tempo, quando se vive um embate sistemático 

de tais classificações? O presente, nesse âmbito, torna possível um passado, que é 

digerido e reconfigurado pelas subjetividades individuais e coletivas e provoca abalos 

em uma estrutura social que durante séculos tinha suas escrituras históricas como 

verdades absolutas e o sujeito como um ser a-histórico, no sentido de não desenvolver 

um senso crítico acerca das representações que lhes eram impostas. 

O problema da memória está para a possibilidade de compreendê-la enquanto 

sujeito de uma atmosfera fluida, complexa e manipuladora, pois, como afirma Sarlo 

(2005), as dívidas sociais suscitadas por anos de exclusões e silenciamentos foram 

geradas por governos ditatoriais e conflitos de ordem mundial, que tinham a memória 

como poder e legitimação.  

A história estava impregnada de discursos baseados na criação de uma 

memória nacional que tinha por objetivo tornar a sociedade homogênea e pacífica. Um 

legado de ideologias era então incorporado ao cotidiano dos sujeitos que cultivavam em 

sua memória, a imagem das memórias que lhes eram apresentadas. 

 No bojo dessa questão menciona-se o Peronismo na Argentina, que elevou à 

condição de mito seus líderes, tendo presentificado no corpo de Eva Perón, anos de 

dominação e de veneração do povo, que na ausência de condições básicas de 

sobrevivência, contrastavam seu corpo físico de degradação com o corpo simbólico de 

uma época em que se supunham melhores condições de vida.  

 Face ao ideal de um desenvolvimento que viabilizasse uma vida mais digna, a 

modernidade elevou, com sua ostentação pelo futuro, sonhos fracassados; os sujeitos 

anulados acreditavam no progresso e nos benefícios que uma sociedade capitalista 

pudesse oferecer. Assim sendo, os futuros presentes marcaram a sociedade no século 

XX, ao gerar uma massa emudecida, silenciada e refletiu o sentimento de ausência que 

marcou os sujeitos, pois,  

 

As memórias do século XX nos confrontam, não com uma vida 

melhor, mas com uma história única de genocídio e destruição em 
massa, a qual, a priori, barra qualquer tentativa de glorificar o 

passado. Depois das experiências da Primeira Guerra Mundial e da 

Grande Depressão, do stalinismo, do nazismo e do genocídio em 
escalas sem precedentes, depois das tentativas de descolonização e das 

histórias de atrocidades e repressão, a nossa consciência foi afetada de 



37 
 

tal modo que a visão da modernidade ocidental e suas promessas 

escureceu consideravelmente dentro do próprio ocidente (HUYSSEN, 
2000, p.31). 

 

 

A proposição de Huyssen discute as questões sobre a modernidade apontando 

para as novas articulações entre presente e passado, ao considerar as transformações 

políticas e culturais que têm a memória como inquietação preponderante, a partir do 

século XX, no ocidente, sobretudo a partir da queda do muro de Berlim e de regimes 

ditatoriais. Esse momento deflagrou crises e gerou, paradoxalmente, um verdadeiro 

fascínio pelo passado. A memória, então, surge como possibilidade de sanar um 

presente sem sustentação e vazio de referências e um consequente descrédito quanto ao 

futuro, sendo cultuada e materializada na nova configuração social que surgia.  

Notadamente, “a partir da década de 1980 o foco parece ter se deslocado de 

futuros presentes para os passados presentes” (HUYSSEN, 2000, p.9). Essa mudança 

atuou em consonância com as inovações tecnológicas que no auge da globalização 

tornaram tênues as fronteiras físicas e ideológicas ora instituídas, por desarticular a 

noção de espaço e tempo como categorias bem definidas.  

A velocidade típica dos grandes centros urbanos baseada no consumo foi 

esvaziando os significados das coisas face ao poder de compra e a necessidade 

construída pelo mercado de estar se inovando constantemente: o que se tem de mais 

inovador em si já se torna obsoleto. Vários fatores influenciam diretamente essa 

efemeridade, como o contato direto com outras culturas, o acesso a um turbilhão de 

informações e a possibilidade de estar aqui e lá ao mesmo tempo. 

Não há condições para a solidificação de uma memória, posto que o presente já 

não o é enquanto tal. O presente não se firma, não se reconhece, é uma fratura de 

instantes transitórios tendo como protagonista um sujeito que tal qual a sociedade vive 

um colapso. Habita-se,  

 

 En una sociedad cuyos objetos duran cada vez menos, pues su 

acelerada obsolescencia es planificada por um sistema cuyo 

funcionamento depende de que ella se cumpla. Frente a la memoria 
que en otros tiempos acumulaban los objetos y las viviendas, y a 

través de la cual conversaban diversas generaciones, hoy buena parte 

de los objetos con que vivimos a diario son desechables y las casas 
que habitamos ostantan como valor la más completa asepsia temporal 

(BARBERO, 2000, p.141). 3 

                                                             
3 Em uma sociedade cujos objetos duram cada vez menos, pois sua acelerada desvalorização é ampliada 
por um sistema cujo funcionamento depende de que ela se cumpra. Frente à memória que em outros 
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A mudança na experiência de tempo não se limitou apenas ao mercado, visto 

que ele foi inserido não somente no cotidiano, mas na vida dos sujeitos que não estavam 

preparados para lidar com a amnésia provocada por esse sistema. O sujeito é 

impulsionado a partir do instante a construir seu passado; um passado que não assume a 

tradição historicista, por ser manipulado para atender às expectativas de grupos 

dominantes, ou aos impulsos do mercado. 

A memória de outrora ecoa como um pastiche sem compromisso com a 

história, embora esteja a ela relacionado. Por seu turno, um passado revisitado não 

alimenta o presente imediatista vivenciado na contemporaneidade, logo, a “la 

fabricación de presente, implica también una flagrante ausencia de futuro”4 

(BARBERO, 2000, p.142), um continuum sem profundidade.  

Barbero (2000) considera que o tempo virou uma enfermidade dos grandes 

centros urbanos, o que explicaria o fato de a memória estar em relevo na 

contemporaneidade por meio dos monumentos, museus, livros biográficos, na moda do 

estilo retrô, e em inúmeras referências memorialistas que visam o reconhecimento de 

identidades de minorias nos discursos étnicos e sociais.  

Passado, presente e futuro são, portanto, relativizados e envoltos num turbilhão 

de memórias que coexistem em tensão, bem como são notórios os usos da memória 

como uma prática política e o medo do esquecimento mais evidente. Por esse motivo, 

memória e esquecimento devem ser trabalhados concomitantemente, pois estão 

implícita ou explicitamente marcados em todas as manifestações mnemônicas; o 

esquecimento é o outro lado da memória. 

Dessa forma, o boom da memória faz com que ela apreenda a fragmentação 

decorrente das representações do passado/presente incorporando as problematizações da 

contemporaneidade, de forma paradoxal. Se por um lado o culto à memória aparece 

como solução para o esquecimento, por outro, mediante seu uso apelativo em mídias e 

outros aparatos tecnológicos e culturais, circunscreve a construção de memórias imersas 

na transitoriedade. 

A busca incessante pelo novo suscita um movimento inverso de anseio por 

bases de referência social, assim, a ansiedade e a angústia caminham justas num 

                                                                                                                                                                                   
tempos acumulavam os objetos e as vivências e através da qual dialogavam diversas gerações, hoje boa 
parte dos objetos com que vivemos dia-a-dia são descartáveis e as casas que habitamos ostentam como 
valor a mais completa assepsia temporal. 
4 A fabricação do presente implica, também, em uma flagrante ausência de futuro. 
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processo que desencadeia a necessidade pela representação do passado de forma que ele 

permaneça materializado e visível. Consoante Nora,  

 
A curiosidade pelos lugares onde a memória se cristaliza e se refugia 

está ligada a este momento particular de nossa história. Momento de 
articulação onde a consciência da ruptura com o passado se confunde 

com o sentimento de uma memória esfacelada, mas onde o 

esfacelamento desperta ainda memória suficiente para que se possa 
colocar o problema de sua encarnação. O sentimento de continuidade 

torna-se residual aos locais. Há locais de memória porque não há mais 
meios de memória (NORA, 1993, p.7). 

 

O autor considera que a aceleração proveniente da sociedade moderna acabou 

por retirar a memória de um contexto mítico e autossuficiente, cuja herança era legada 

aos sujeitos como um tesouro a ser preservado. Pierre Nora assevera, ainda, que os 

discursos mnemônicos tinham como objetivo homogeneizar uma sociedade, acabando 

por silenciar as particularidades, sobretudo das minorias. 

Atualmente, a memória pedagógica e historicamente conduzida torna-se vazia 

de sentidos, motivo pelo qual se buscam os significados nos lugares, para que seja 

possível ter acesso aos restos de passado e haja uma identificação.  

 

Diferentemente de todos os objetos da história, os lugares de memória 
não têm referentes na realidade. Ou melhor, eles são eles mesmos, seu 

próprio referente, sinais que devolvem a si mesmos, sinais em estado 

puro. Não que não tenham conteúdo, presença física ou história: ao 

contrário. Mas o que os fazem lugares de memória é aquilo pelo que 
exatamente eles escapam da história (...) de um círculo no interior do 

qual tudo conta, tudo simboliza, tudo significa (NORA, 1993, p.27). 

 
 

A ambivalência presente nos lugares de memória reforça sua vivacidade, pois 

os museus e monumentos, por exemplo, embora estejam simbolicamente encerrados em 

si, são passíveis de interpretações; nesta discussão reside o cerne dos lugares de 

memória, de estar sempre se transformando por viabilizar a pluralidade de significados. 

Trata-se de uma possibilidade de estar vinculado ao passado enquanto tradição, 

alocando-o no presente em que se inscreve.  

Dessa forma, há uma interação entre o patrimônio, os lugares e os sujeitos, de 

modo que estes não se limitem a “copiar” o passado, de outro modo, se apropriem dele 

para questionar e discutir seus desdobramentos em uma sociedade que luta contra o 

esquecimento. 
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 Jeudy (1990) aponta que é preciso investir na memória para que ela não 

desvaneça, já que “ela não está se renovando. Está em gestação, em lugar de ser 

sedimentada e consagrada por uma classificação prévia, resta a possibilidade de apostar 

nela para conferir-lhe suas múltiplas faces culturais e sociais” (JEUDY, 1990, p.16). 

A memória social transpõe os limites da ciência tornando-se um mosaico de 

representações culturais cujas metamorfoses das memórias individuais formam uma 

memória coletiva estilhaçada. A necessidade de eternizar a memória nos monumentos é 

um exemplo de como a sociedade carece de uma memória fundamentada em bases 

tradicionais.  

No entanto, “a permanência prometida pela pedra do monumento está sempre 

erguida sobre areia movediça” (HUYSSEN, 2000, p.68), eles se tornam parte da cidade, 

do espaço público, e são inseridos no trânsito cotidiano, tornando-se invisíveis quanto a 

sua representação tradicional ou assumindo, juntamente com as formas de expressão 

contemporânea, como o grafite e as mídias, um outro significado. O monumento é um 

elo com o passado sendo uma forma consensual ou de resistência, tendo em vista que o 

passado não está alheio às necessidades e intenções no presente. 

Um fato relevante na sociedade moderna que se tornou emblema da 

representação do monumento e da necessidade de emudecer e reconfigurar um passado 

de lamentação, é o Holocausto. Ele se tornou símbolo de lutas e registros testemunhais, 

como forma de denúncia e de possibilidade de arquitetar um presente e um futuro, a 

partir do que se tem de “concreto” em relação ao passado, visto que sem ele uma 

sociedade não se constitui. Por este motivo, Sarlo corrobora que:  

 

É possível não falar do passado. Uma família, um Estado, um 

governo, podem sustentar a proibição; mas só de modo aproximativo 

ou figurado ele é eliminado, a não ser que se eliminem todos os 

sujeitos que o carregam (seria esse o final enlouquecido que nem se 
quer a matança nazista dos judeus conseguiu ter). Em condições 

subjetivas e políticas “normais”, o passado sempre chega ao presente 

(SARLO, 2007, p.10). 

 

Inegavelmente é pelo sujeito que a memória se atualiza. Apreendê-la, no 

sentido estrito da palavra, seria providencial no momento em que se discutem “crises” e 

deslocamentos. Contudo, o passado insiste em impor sua presença como um ser, cujo 

pensamento não se pode alcançar, um tumulto, uma vertigem de significados e 

vertentes.  
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É impossível deter o passado, pois ele independe de vontades e deliberações, 

sua presença oculta se estabelece de maneira inconsciente; é uma ação que não se pode 

dominar; lembrar-se de, remete necessariamente a um estar situado num tempo presente 

que o determina e o torna possível. 

 

 Além de toda decisão pública ou privada, além da justiça e da 

responsabilidade há algo inabordável no passado. Só a patologia 

psicológica, intelectual ou moral é capaz de reprimi-lo; mas ele 
continua ali, longe e perto, espreitando o presente como a lembrança 

que irrompe no momento em que menos se espera ou como a nuvem 

insidiosa que ronda o fato do qual não se quer ou não se pode lembrar 
(SARLO, 2007.p. 9). 

 

 

Logo, a memória do Holocausto em si representaria a dificuldade em esquecer 

um fato traumático, trazendo à tona sua reflexão, assim como outras formas de 

apropriar-se desse fato, sem vínculo obrigatório com a história. Dissolvem-se os limites 

geográficos e ideológicos do Holocausto, pois ele se torna metáfora para outros eventos, 

monumentos, estudos, sendo explorado, inclusive, através do consumo de bens 

produzidos pela mídia. Vive-se e narra-se uma memória do outro.  

Narrar a partir de uma experiência vivida ou transmitida oralmente, por um 

lado legitima o ato de rememorar através da primeira pessoa do discurso. Por outro, ao 

avaliar a conjuntura em que a lembrança vem à tona consideram-se os fatores externos 

ligados aos interesses conscientes e inconscientes relacionados, por exemplo, a traumas. 

Evidencia-se  

O quão escorregadia e suspeita pode ser a memória pessoal; sempre 

afetada pelo esquecimento e pela negação, a repressão e o trauma, na 

maioria das vezes ela vem atender à necessidade de racionalizar e 
conservar o poder. Mas a memória coletiva de uma sociedade não é 

menos contingente e instável; de modo nenhum é permanente sua 

forma. Está sempre sujeita à reconstrução, sutil ou nem tanto. A 
memória de uma sociedade é negociada no corpo social de crenças e 

valores, rituais e instituições (HUYSSEN, 2000, p.68). 

 
 

O silêncio proveniente dos traumas históricos e sua reconstrução pela história 

pretendiam manter coesos os discursos nacionalistas. A memória como elemento de 

coesão social, no entanto, não se sustenta num momento em que as memórias entram 

em disputa pelo reconhecimento, elas querem ser ouvidas e os sobreviventes entram em 

cena para construir o passado vivido, com a propriedade de quem analisa um fato pelos 

seus processos e efeitos no presente. 
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O longo silêncio sobre o passado, longe de conduzir ao esquecimento, 

é a resistência que uma sociedade civil impotente opõe ao excesso de 

discursos oficiais. Ao mesmo tempo ela transmite cuidadosamente as 
lembranças dissidentes nas redes familiares e de amizades, esperando 

a hora da verdade e da redistribuição das cartas políticas e ideológicas 

(POLLAK, 1989). 
 

 

Fica evidente o embate entre as memórias, pois em ambas constata-se o valor 

dado à subjetividade, posto que o sujeito é o mentor de estratégias narrativas que 

conduzem os fatos, transformando-os em discursos próprios. 

Para Sarlo (2007,p.67), “os discursos da memória, tão impregnados de 

ideologias como os da história, não se submetem, como os da disciplina histórica, a um 

controle que ocorra numa esfera pública separada da subjetividade”. Assim, para além 

da institucionalização do discurso está a atuação do sujeito que pode valer-se desse 

passado, no presente, como legitimação de uma verdade designada historicamente ou 

como resistência.  

Vale ressaltar que essas abordagens tornaram-se possíveis com o advento dos 

estudos da escola de Frankfurt, no século XX que, através de uma leitura crítica de 

filósofos como Hegel e Descart, buscam perceber o sujeito em suas práticas políticas e a 

inserção destas na permanente construção e releitura da sociedade. 

 Constitui-se uma teoria crítica contemporânea a qual descarta uma visão 

universalista que rotula os homens e a sociedade como objetos passíveis de análise. 

Pensa-se nos processos, num caráter particular e por isso mesmo indecifrável. 

Subjetividade esta antes relegada por padrões específicos de conduta de grupos cuja 

representação silenciava vidas em favor de interesses escusos. 

Nos estudos contemporâneos esta realidade se faz presente nas discussões da 

crítica da cultura. No âmbito da literatura incide em polêmicas e críticas a textos que 

têm a memória como forma de expor a sociedade e os conflitos que emergem das 

concepções de tempo e de histórias construídas e outorgadas pelo cânone. Isto porque a 

literatura, assim como as outras artes, representava a homogeneização do sujeito e do 

seu espaço, em um dado momento histórico.  

O deslocamento de uma visão universalista para as particularidades de grupos 

não representados historicamente, abala as estruturas de um passado idealizado, 

fragmentando-o ao pôr em evidencia outras memórias (tanto do passado quanto do 

presente).   
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Para perceber, então, o problema da memória na contemporaneidade é 

necessário compreender a relação entre memória e história e seus desdobramentos na 

literatura, seja de forma memorialista, seja como instrumento de reconfiguração dessa 

mesma história.  

A memória na narrativa, como um elemento de crítica pelas memórias 

apresentadas no texto, também configura a memória da narrativa, uma vez que essas 

memórias se reconfiguram em memórias representadas no entendimento do leitor ou de 

quem as interpreta, através de uma releitura das representações históricas da sociedade. 

 

2.1 A memória na narrativa 

 

 Ricouer (2007) assinala com seus estudos realizados a partir de Platão e 

Aristóteles, em uma perspectiva fenomenológica, que a lembrança atua como imagem 

do que foi, e é pela representação que a memória tem a dizer sobre o passado. Muito da 

discussão refere-se à tensão entre memória e história, em que a representação literária 

seria a narrativa ficcional em oposição à narrativa histórica.  O autor propõe que ambas 

sejam alocadas na classe das ficções verbais (p.264), já que se tratam de imaginações da 

linguagem.  

A tradição literária, no entanto, mantinha em sua teoria um arcabouço 

superficial e dicotômico, em que os textos seriam uma imitação do real. Este seria 

figurativo, cabendo aos textos escriturários a função de registrá-lo. Ricouer salienta que: 

 

É ilusório acreditar que os enunciados factuais possam satisfazer à 

ideia do irrepresentável, como se, pela virtude de sua apresentação 

literal, os fatos pudessem ser dissociados de sua representação em 
forma de acontecimentos numa história (RICOUER, 2007, p.270). 

 

 

Os fatos históricos envolvem experiências individuais e coletivas que 

continuam a ser representadas pela linguagem. Não se deve, então, tratar das questões 

de memória sem considerar que o passado e o presente dependem do sujeito que 

constrói memórias e que é construído por elas.  

Narra-se sobre algo para alguém, sendo que a representação através das 

narrativas depende do pacto realizado entre o autor, escritor e o leitor. Dessa forma, ao 

estar diante de um texto documental, o sujeito tende a confiar nas informações 

apresentadas e nas personagens como sendo próprias do real, ao passo que a narrativa 
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literária é tida como imaginação e qualquer semelhança com a realidade deve ser 

confirmada mediante textos historiográficos. É evidente que a narrativa histórica e a 

narrativa ficcional têm, em tese, estruturas distintas, mas na contemporaneidade, 

 

À representação mnemônica segue-se no nosso discurso a 

representação histórica [...] a representação literária ou escriturária 
deverá deixar-se soletrar em ultima instância como representância, a 

variação terminológica proposta enfatizando não só o caráter ativo da 

operação história, mas também a visada intencional que faz da história 
a herdeira erudita da memória e de sua aporia fundadora. (RICOUER, 

2007, p.248.). 

 

A literatura era entendida como um espaço de representação do poder, que 

desde a antiguidade clássica serviu como ferramenta ficcional que reflete a realidade. 

Porém, o autor ressalta que o conhecimento histórico, o documento, assim como a arte 

literária são linguagem e, portanto, ficções, no que tange à subjetividade que norteia a 

seleção e construção dos discursos que os envolvem. 

A legitimação do ato de representar era privilégio dos intelectuais que, através 

das narrativas, sobretudo literárias, corroboravam o ideal de uma tradição memorialista 

que vem sendo revisitada com o intuito de preencher lacunas que paradoxalmente estão 

cheias de memórias em disputa. O embate é estabelecido mediante as articulações 

contemporâneas em que o “real” é relativizado e imerso em discursos políticos e 

culturais que materializam a memória através de suas representações, dando visibilidade 

ao silêncio.   

Nesse jogo representacional, a sociedade ficcionalizada é o real identificado e 

sentido pelos sujeitos que têm nas artes a possibilidade de exibir criticamente sua 

própria condição fragmentada e superficial.  Logo, a memória é instrumentalizada 

estrategicamente por minorias (maiorias) inferiorizadas, em uma concessão do poder 

instituído que permanece à espreita em busca da recuperação de um tempo que se 

denominou passado.  

Nesse âmbito, Cláudio do Carmo (2002) propõe um estudo voltado para o 

cânone na perspectiva da crítica da cultura, percebendo as representações que norteiam 

os patrimônios e as leituras que se podem estabelecer no trânsito entre memórias e 

esquecimentos. A memória não existe em si mesma; é um construto e interpretação de 

da memória individual que tem o sujeito como mentor da memória coletiva, à qual 

considera como um “teatro metafórico das representações” (CARMO, 2002, p.31).  



45 
 

Este teatro se faz presente na cultura e nas construções físicas e imagéticas 

da(s) cidade(s) que compõem o cenário de uma literatura canônica e os desdobramentos 

de literaturas marginais que emergem das questões pós-modernas. Observa-se que: 

 

Para além da narrativa aparente evidenciada na memória literária se 

configura uma narrativa de ausência, determinada pelos vácuos de 
memória, postada nos meandros ou periferias que, à margem da 

soberania do imaginário literário e da memória tradicional, constrói 

um outro texto de eficácia nesta formulação. Trata-se do texto da 
cultura desenhado na imperceptível experiência do cotidiano, onde a 

consciência nacional e a fundação do Brasil moderno têm consistência 

e, no entanto, não vêm à tona, ofuscados que são pela narrativa 

canônica da memória literária (CARMO, 2002, p.13). 

 

 

Evidencia-se que a narrativa literária como instrumento para a construção de 

uma memória nacional no Brasil corrobora o ímpeto por uma história personalizada que 

num processo inverso busca esquecer a memória do dominador e iluminar a memória 

oculta de um povo.  

Embora as questões pós-coloniais não sejam o objetivo primeiro da pesquisa 

ora desenvolvida, é fundamental considerar a literatura como forma de resistência de 

nações colonizadas que na realidade da ficção buscam reescrever suas memórias. Os 

livros não são unicamente artigos de luxo em estantes, mas sim armas que provocam o 

conflito com outras memórias construídas e reconfiguradas nas narrativas literárias. 

O escritor angolano José Eduardo Agualusa representa a geração de escritores 

que se destacam na literatura contemporânea como grandes reveladores de memórias, 

que se instauram nas narrativas. Nesta dissertação são analisadas as narrativas O 

vendedor de passados,(2009) e Milagrário pessoal (2010), com o intuito de perceber 

como o construto mnemônico estabelece  passados/presentes na literatura 

contemporânea. 

 

 

O Vendedor de passados, publicado em 2004, narra a história de Felix Ventura 

cuja profissão é vender passados. Ele os cria a partir das intenções dos clientes, típicos 

burgueses angolanos que já possuem um presente estável e um futuro assegurado. O 

problema está justamente em um passado que lhes ofereça status e bases de 

reconhecimento perante a sociedade. Assim o faz Felix Ventura criando passados cada 

vez mais incontestáveis até chegar ao limite entre a realidade e a ficção em que as 
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personagens inventadas são incorporadas à vida dos clientes levantando a dúvida sobre 

sua verdadeira identidade.  

Em Milagrário pessoal (2010), por sua vez, a memória é discutida a partir da 

personagem Iara, uma jovem linguista portuguesa que não se conforma com as 

modificações que a língua portuguesa tem passado, levando-a a tentar descobrir quem 

está sendo responsável por esta subversão. Iara recorre ao seu professor, um antigo 

anarquista angolano, em busca de respostas que circunscrevem as discussões 

contemporâneas acerca do passado e do presente. 

A narrativa O vendedor de passados (2009), é um exemplo do embate entre 

memórias à medida que as apresenta como uma negociação, algo que pode ser 

construído intencionalmente, pelas escolhas dos sujeitos, que determinam o apagamento 

de um passado e a construção de um futuro.  Percebe-se que, assim como há a 

impossibilidade de resgatar o passado, há a possibilidade de criá-lo discursivamente. 

Essas memórias, a do esquecimento e a da representação, paradoxalmente fazem parte 

de um mesmo lócus, pois o apagamento do passado é uma idealização, visto que ele está 

sempre em vigília, podendo se manifestar ainda que não seja reconhecido na memória 

inventada.  

Félix Ventura, o vendedor de passados, é um exímio leitor e colecionador de 

histórias oficiais e de tudo que pode ser protegido do esquecimento. Para tanto, arquiva 

diariamente recortes de jornais, revistas, discos, mantendo um acervo da realidade, para 

ter a segurança de utilizar as informações quando necessário: 

 

Termina de comer e então recorta-o com cuidado e guarda-o num 

arquivo. Numa das prateleiras da biblioteca há dezenas destes 

arquivos. Numa outra dormem centenas de cassetes e vídeo. Félix 
gosta de gravar noticiários, acontecimentos políticos importantes, tudo 

que lhe possa ser útil um dia [...] (AGUALUSA, 2009, p.15). 

 

Como exposto no fragmento, a materialização da memória tem no arquivo o 

lugar em que os fatos podem ser consolidados em documentos históricos ou pessoais, 

que denotam uma origem e a eternização do passado. Ricouer (2007) assevera que o 

arquivo advém da crise do testemunho oral que passou a ser selecionado e registrado 

para fins de consultas de cunho histórico e que precisou ser alocado pela escrita e por 

outras formas de registro, tornando-se documentos oficiais.  
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O arquivo apresenta-se assim como lugar físico que abriga o destino 

dessa espécie de rastro que cuidadosamente distinguimos do rastro 
cerebral e do rastro afetivo, a saber, o rastro documental. Mas o 

arquivo não é apenas um lugar físico, espacial, é também um lugar 

social (RICOUER, 2007, p.177). 
 

 

O arquivo, ao ser o lugar da memória, é também do esquecimento, já que 

memórias aguardam o momento de serem descobertas para eclodirem no plano social; o 

que demonstra ser o arquivo dependente de um motor gerado pela pesquisa, pelo 

questionamento, pela necessidade do passado. Nessa perspectiva, ao historiador é 

concedido o acesso ao passado de maneira que seja reproduzido para os sujeitos em 

determinadas circunstâncias, como datas comemorativas que retratam acontecimentos 

circunscritos didaticamente pela história.  

Por extensão os sujeitos representam o papel do historiador que de forma 

particular tem em seus lares verdadeiros compêndios de arquivos da memória familiar; 

essa parece ser uma das estratégias do vendedor de passados no seu labor de memórias.  

Destacam-se na narrativa os personagens, Félix Ventura, José Buchmann, a 

Osga, Ângela Lúcia, Edmundo Barata dos Reis e Pedro Gouveia, pois é por suas 

memórias que a trama se desenvolve num misto de realidade e ficção, na própria ficção.   

Apresenta-se inicialmente um estrangeiro, “branco”, que encomenda uma memória 

africana para Félix Ventura; este cria José Buchmann, mantendo-lhe a profissão de 

repórter fotográfico.  

Após receber toda sua genealogia comprovada por fotos e registros escritos, 

Buchmann é advertido para voltar a Chibia, lugar onde “nasceu”.  

 

Félix ergueu os olhos. Conseguira. Tinha ali um bilhete de identidade, 

um passaporte, uma carta de condução, documentos esses em nome de 

José Buchmann, natural da Chibia, 52 anos, fotógrafo 

profissional.[...]Havia também várias fotografias.[...]José Buchmann 
segurou a fotografia e levantou-se , colocando-se directamente sob a 

luz do candeeiro. A voz tremeu-lhe um pouco: 

_ São os meus pais? 
O albino confirmou.[...] Mateus Buchmann e Eva Miller[...] 

(AGUALUSA, 2009, p .41). 

 
 

Em busca da comprovação do passado inventado José Buchmann realiza uma 

viagem cheia de mistérios, reencontrando personagens que tiveram experiências com 

seus supostos pais e que comprovam, assim como Félix, sua existência com fotos e 

registros escritos. Esse, com fotos antigas, “em tons de sépia, bastante gasta” 
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(AGUALUSA, 2009, p.42); Buchmann, com imagens recentes, a cores, provas que 

gradativamente vão corroborando a veracidade da genealogia inventada: 

 

_Santo Deus o que fora fazer à Chibia? 

_ Fui visitar a campa do meu pai 

Como?! O outro esganou-se. Qual pai, o fictício Mateus Buchmann? 

_ O meu pai! Mateus Buchmann pode ser uma ficção sua, aliás urdida 
com muita classe. Mas a campa, juro!, essa é bem real. 

Abriu um envelope e tirou de lá de dentro uma dúzia de fotografias, a 

cores [...]  
Devo ser capaz de encontrar em Nova Iorque uma decoradora 

chamada Eva Miller_ a minha mãe, meu Deus!, a minha mãe! Em 

quinze dias, tenho a certeza que dou com ela (AGUALUSA, 2009, 
pp.60-107). 

 

  

Entretanto, a vontade de Buchmannn de ocultar seu passado antigo, não se 

consolida de forma plena, posto que são percebidas nesse apagamento, as marcas que 

permanecem em seu interior, nas suas sensações e evidenciam que o novo passado não 

preenche o vazio deixado pelo seu passado histórico: 

 
Uma ocasião levaram-me a uma festa. Um velho festejava o seu 

centésimo aniversário. Quis saber como é que ele se sentia. O pobre 

homem sorriu-me atônito, disse-me, não sei bem, aconteceu 
demasiado rápido. Referia-se a seus cem anos de vida e era como se 

estivesse a falar  de um desastre, algo que sobre ele tivesse desabado 

minutos antes. Às vezes sinto o mesmo. Dói-me na alma um excesso 
de passado e de vazio. [...] (AGUALUSA, 2009, p.40) 

 

 

 

Ao regressar de sua viagem Buchmann reencontra Félix e lhe apresenta as 

provas não somente testemunhais, mas documentadas da existência de Eva Miller. 

Nesse momento, instaura-se a dúvida e a perplexidade de Félix, por extensão, dos 

leitores, que passam a crer na veracidade dos dados apresentados e que, portanto, 

legitimavam a existência de Eva Miller: 

 

Ela foi buscar uma caixa com fotografias antigas, revistas, cassetes e 
ficamos os dois a vasculhar aquilo, durante horas, como duas crianças 

no sótão dos avós. Valeu a pena. Encontramos a fotografia dela com 

minha mãe. Mais importante do que isso encontramos uma carta que 

Eva lhe escreveu, a agradecer o envio da revista.[...]  
Agora repare na assinatura, aqui neste canto, consegue ler? Eva 

Miller. E por fim repare na data_ quinze de agosto de mil novecentos 

e noventa. Extraordinário não é? 
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Percebi que Felix estava assustado. Segurou a aquarela entre os dedos, 

com cuidado, como se temesse que a improbabilidade do objecto 
pudesse comprometer sua própria concretude.  

_ Isto não pode ser. Abanou a cabeça:_ Não sei o que pretende. Acho 

incrível que possa ter ido tão longe [...] _Veja. Este prédio 
corresponde ao endereço da carta que Eva Miller enviou a Maria 

Duncan [...] Todavia o senhorio nesta outra foto, um velhote bôer, 

quase centenário, esse sim, lembra-se perfeitamente da minha mãe [...] 

“Morreu Eva Miller_ Faleceu esta tarde, na sua residência em Sea 
Point, na cidade do Cabo, a artista plástica norte-americana Eva 

Miller. Tendo vivido no sul de Angola, e falado perfeitamente a nossa 

língua, a senhora Miller era uma figura respeitada entre a comunidade 
portuguesa na África do Sul. Nos últimos anos dividia-se entre a 

Cidade do Cabo e Nova Iorque. A causa da sua morte ainda não é 

conhecida”  (AGUALUSA, 2009, pp.110-148). 
 

 

Os argumentos apresentados por Buchmann são fundamentos na memória 

presente nos lugares geograficamente situados e nos objetos que representam a inclusão 

de um sujeito na sociedade. A assinatura de Eva no documento confere a ela uma 

identidade, além disso, é revelada uma profissão, nacionalidade, o seu reconhecimento 

na esfera pública e, por fim, o registro de sua morte, encerrando assim a confirmação 

das memórias ilustradas.  

Após apresentar as provas da existência de sua mãe fictícia/real, Buchmann 

declara que ele manipulou as informações com o intuito de que a mentira criada pelo 

vendedor fosse crível, inclusive por ele. Fica notório que os arquivos, para além do 

desejo de perpetuação de memórias, refletem o processo de seleção das informações e 

quem elas devem representar, como partes constituintes da manipulação histórica. 

 A legitimação ou o esquecimento do arquivo é conferido por quem tem o 

poder de interpretá-lo, tanto na esfera social quanto individual. 5 Na contemporaneidade 

esse desejo é mais latente, pois o medo do esquecimento faz com que não apenas se 

pesquisem arquivos, mas através das artes se utilizem outras formas de representação, 

pela necessidade de deixar inscritas memórias não perecíveis ao tempo.  

                                                             
5  ...estar com mal de arquivo, pode signifcar outra coisa que não  sofrer de um mal, de uma perturbação 
ou disso que o nome “mal” poderia nomear. É arder de paixão. É não ter sossego, é incessantemente, 
interminavelmente procurar o arquivo onde ele se esconde. É correr atrás dele ali onde, mesmo se há 
bastante, alguma coisa nele se anarquiva. É dirigir-se a ele com um desejo compulsivo, repetitivo e 
nostálgico, um desejo irreprimível de retorno à origem, uma dor da pátria, uma saudade de casa, uma 
nostalgia do retorno ao lugar mais arcaico do começo absoluto. Nenhum desejo, nenhuma paixão, 
nenhuma pulsão, nenhuma compulsão, nem compulsão de repetição, nenhum “mal-de”, nenhuma 
febre, surgirá para aquele que, de um modo ou outro, não está já com mal de arquivo.  (DERRIDA, 2001, 
p. 118-119). Ver: DERRIDA, Jacques. Mal de Arquivo: uma impressão freudiana. Rio de Janeiro: Relume 
Dumará, 2001. 
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Esta articulação entre o presente/passado é notada em outro cliente de Félix, o 

Ministro, que descobre ser descendente de um carioca que libertou Luanda do domínio 

holandês. Não satisfeito o ministro questiona tal origem e descobre que Salvador 

Correia era rico e que deu nome ao liceu; nome que foi substituído, pois o país carecia 

de um herói angolano em sua história. 

 

_ Porra! Quem teve a estúpida ideia de mudar o nome do liceu?! Um 

homem que expulsou os colonialistas holandeses um combatente 

internacionalista de um país irmão, um afro-descendente, que deu 
origem a uma das mais importantes famílias deste país, a minha. Não, 

cota, isso não vai ficar assim. Há que repor a justiça. Quero que o 

liceu volte a chamar-se Salvador Correia e lutarei por isso com todas 

as minhas forças. Vou mandar fazer uma estátua do meu avô para 
colocar à entrada do edifício. Uma estátua bem grande, em bronze, 

sobre um bloco de mármore branco. Achas bem o mármore? Salvador 

Correia, a cavalo, pisando com desprezo os colonos holandeses. A 
espada é importante. Vou comprar uma espada autentica, ele usava 

espada, não usava?, sim uma espada de verdade maior do que  a do 

Afonso Henriques ( AGUALUSA, 2009, p.121). 

 

O discurso contemporâneo se faz presente na definição de Salvador como um 

afro-descendente; discurso “politicamente correto” que visa a silenciar as memórias do 

passado de negros que sofreram os abusos e preconceitos no contexto colonial. Por este 

motivo inicialmente o ministro não concordou com Félix Ventura, vindo a conferir 

magnitude a seu avô pelas representações associadas ao liceu e à luta contra os 

holandeses. 

 Após essa revelação, o ministro se mostra entusiasmado e resolve deixar 

marcado o nome de Salvador através de sua materialização em símbolos incorporados 

no cenário da cidade, por meio de monumentos e da publicação de um livro em que ele 

narra suas memórias, memórias estas também fabricadas por Félix: “O livro servirá de 

referência a futuras obras que se seguiram à independência, do amplo movimento de 

democratização do país” (AGUALUSA, 2009, p.140). Nesse jogo representacional, a 

memória histórica é criticada e revisitada a partir da ótica das minorias africanas. 

A narrativa como um todo é entrecortada em meio a sonhos de Félix, em que 

ele dialoga com a Osga, personificada na forma humana, e assim são feitas digressões e 

reflexões acerca dos acontecimentos da “realidade”, de forma que as oposições entre o 

real e o sonho sejam também exploradas:   

 

Excluindo o retrato, a história que te contei é autêntica. Enfim, pelo 
menos tanto quanto me recorde. Sei que tenho por vezes recordações 
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falsas- todos temos, não é assim?, os psicólogos estudaram isso_ mas 

penso que essa é verídica (AGUALUSA, 2009, p.126). 
 

Há verdade ainda que não haja verossimilhança em tudo que um 

homem sonha [...] A verdade é improvável (AGUALUSA,2009, 
pp.131-132). 

 

 

O leitor é levado a participar desse jogo em que a narrativa é o espaço de 

disputa e o elo entre as memórias discutidas. São estes o tema e o problema central da 

narrativa em que não há verdades, mas possibilidades.  

 Nessa conjuntura surge Ângela, uma jovem fotógrafa que cruza o caminho de 

Félix, despertando-lhe o amor. Ao contrário de Buchmann, fotógrafo de guerras, ela 

fotografa “luz”, formas de vida e da natureza que demonstram a essência que 

proporciona a felicidade pela observação e que, portanto, devem ser registradas para não 

se perderem na memória. As imagens capturadas indicam a necessidade de alocar o 

passado como um objeto observável e estático. Não obstante, as fotografias tornam-se 

as representações das personagens em relação ao contexto social em que vivem e suas 

histórias de vida.  

Posteriormente, é apresentado Edmundo Barata dos Reis, trazido por 

Buchmann de uma de suas viagens, o qual já estudara com o mesmo professor de Félix, 

com quem estabelece uma identificação. Neste preâmbulo reúnem-se as personagens em 

um mesmo núcleo, a casa de Félix, local onde a trama tem seus momentos de tensão. 

Por fim, é revelado que Barata dos Reis é um ex-segurança de estado que no passado 

prendia e torturava revolucionários que lutavam contra o governo português.  

Ao passo que a história é descrita por Edmundo, vai sendo revelada a outra 

identidade de Buchmann e a interação que há entre os personagens, visto que ele se 

chamava Pedro Gouveia, pai de Ângela que possuía em seu corpo a materialização de 

um passado de sofrimento, já que sua mãe, Marta, deu à luz no cativeiro, onde ambas 

foram friamente torturadas. 

 Neste quadro, o único que não sabia do envolvimento real entre os 

personagens era Félix, que detinha o poder de criar passados, mas que não podia 

controlar a dinamicidade da vida e do cotidiano que constrói memórias. A osga, por sua 

vez, embora fosse uma observadora de tudo que se passava na casa não detinha o 

pensamento das personagens. 

José Buchmann e Pedro Gouveia são tidos como personagens distintos que 

condensam o passado e o presente na revelação de que as provas da existência real dos 
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pais fictícios de Buchmann foram, na verdade, forjadas por ele. As fotos apresentadas a 

Félix foram elaboradas num cenário real, inserindo nele elementos fictícios, assim como 

os supostos jornais assinados por Eva Miller. 

 Estas ilustrações levam ao questionamento da memória histórica, repleta de 

comprovações e dados que corroboram sua perpetuação, bem como o de considerar a 

veracidade de um acontecimento, visto que “toda memória do passado é uma 

representação, algo dito no lugar de um fato” (SARLO, 2007, p.93) 

Novamente, em um de seus sonhos, Félix conta para a Osga (Eulálio), que 

assistiu a um programa de televisão em que um escritor da diáspora, que fazia sucesso 

expondo a situação de miséria de seu país, é interrogado pela sua forma de expor a 

realidade. O debate é instaurado e outro escritor, este famoso por um passado 

revolucionário, questiona: 

 

_Nos seus romances você mente propositadamente ou por ignorância? 
_Sou mentiroso por vocação_, bradou:_Minto com a alegria. A 

literatura é a maneira que um verdadeiro mentiroso tem para se fazer 

aceitar socialmente. 
Acrescentou a seguir, já mais sóbrio, baixando a voz, que a grande 

diferença entre as ditaduras e a democracia está em que no primeiro 

sistema existe apenas uma verdade, a verdade imposta pelo poder, ao 
passo que nos países livres cada pessoa tem o direito de defender sua 

própria versão dos acontecimentos. A verdade, disse, é uma 

superstição. A ele, Félix impressionou-o esta ideia (AGUALUSA, 

2009, p. 75). 

 

Logo, Félix reflete sobre sua arte de criar e vender passados e revela: 

 

_Acho que aquilo que faço é uma forma avançada de literatura, 

confidenciou-me._Também eu crio enredos, invento personagens, mas 
em vez de os deixar presos dentro de um livro dou-lhes vida, atiro-os 

para a realidade ( AGUALUSA, 2009, p.75). 

 

A proposição de Félix demonstra a capacidade da arte literária em representar 

vidas através da realidade presente na ficção e o poder que a linguagem e representação 

têm de alcançar o leitor e torná-lo, pelo reconhecimento, personagem e autor das 

histórias. 

Considera-se, pois, que na narrativa literária O vendedor de passados (2009), 

problematiza-se o estatuto mnemônico, em que a memória histórica, aqui proposta na 

história de vida das personagens, é negada por conflitos próprios da contemporaneidade, 
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através do embate permanente entre o passado e o presente, em que “novas memórias” 

são criadas e negociadas pelos sujeitos.  

 

2.2 A memória da narrativa 

 

A memória enquanto arte de decorar e memorizar textos e imagens traduziu 

durante séculos os estudos mnemônicos em uma tradição refletida em textos orais e 

escritos, cujo reconhecimento se dava pela utilização de estratégias para absorver 

informações e transmiti-las com propriedade e sabedoria. Neste contexto, Frances Yates 

(2007) descreve as mnemotécnicas clássicas como uma arte advinda da Grécia e 

consequentemente incorporada na tradição europeia, demonstrando como a memória é 

fundamental para a construção histórica da cultura. 

No percurso apresentado pela autora, nota-se que uma memória arquitetada não 

excluía a atuação do sujeito como o artista que lapida e desenvolve um dom. Para além 

do caráter mítico das musas da memória, ou sua artificialidade, o treinamento da 

memória é desenvolvido por meio de impressões de imagens de lugares associados às 

coisas e acoplados em uma ordem específica na memória. Este recurso fez da memória 

uma parte da retórica (cuja oratória está diretamente ligada à poesia) essencial para se 

construir um discurso e elucidá-lo.  

A arte da memória é invisível, diz Yates (2007), mas encontra nas outras artes 

um elo de expressão, pois é através dos fatores externos que a memória artificial é 

construída. Aqui ganham destaque os afrescos da Idade Média que traziam as 

representações do céu e do inferno, assim como os sermões, que deveriam ser refletidos 

no imaginário dos fiéis e em sua conduta. Nesse ínterim, “a arte da memória era um 

criador de sistemas de imagens que, certamente, devem ter brotado e desaguado em 

obras criativas de arte e literatura” (YATES, 2007, p.121).  

Havia, sobretudo, leitores dessas artes que dos textos orais aos escritos foram 

incorporando em suas práticas os ensinamentos e as memórias. Na Idade Média, a 

doutrina cristã foi a principal propagadora de memórias, as quais serviam para 

pedagogizar e manter a ordem através do domínio e ampliação do conhecimento. O 

latim, como língua oficial do clero, limitava o acesso direto aos textos, dos quais a 

Bíblia pode ser considerada hoje como registro maior desse período. Na literatura, 

podem-se citar o poema O inferno e o livro A divina comédia, de Dante.  
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No século XVI, a arte da memória não tem o mesmo enfoque dado na arte 

medieval e escolástica, pois, 

 

O livro impresso destrói os velhos hábitos da memória. A 
transformação medieval que esta arte sofreu, apesar de ainda 

sobreviver e ser requerida, como atestam os tratados, podem ter 

comprometido sua antiga força e tê-la feito degenerar em curiosos 
jogos de memória. Tendências modernas da cultura e da educação 

humanistas são reservadas ou mesmo hostis em relação a essa arte 

clássica. Apesar de na época serem populares livros do tipo “Como 

aprimorar sua memória”- como ainda hoje o são-, a arte da memória 
pode estar saindo dos grandes centros nervosos da tradição europeia 

para se tornar marginal (YATES, 2007, p.169). 

 
 

Verdadeiros tratados foram elaborados como um manual para treinar a 

memória. As mnemotécnicas variaram de acordo com as modificações na história e das 

tendências artísticas, de todo modo, a memória era tida como objeto de representação 

que tinha relação direta com os costumes e com os ideais de cada época; cujo objetivo 

era guardar e fixar os registros almejados.  

 A memória, nestas perspectivas, não possui um dinamismo próprio, é um 

recurso, um instrumento, ainda que metaforizado em imagens e personagens. Conhecer 

estes preceitos é fundamental para entender como a arte da memória se relaciona com a 

arte literária.  

As narrativas de memórias prestavam-se ao clero, à realeza, ao poder 

instituído. Assim, deter o imaginário através das artes era fundamental para se perpetuar 

uma tradição. Portugal, por exemplo, tem em sua literatura um legado de veneração, 

sendo Os lusíadas, publicado em 1572, um importante exemplo de como a memória da 

literatura realça o aspecto saudosista de um período de glória. Sente-se orgulho, nas 

memórias lidas, de uma nação triunfante, como observado na segunda estrofe de Os 

lusíadas: 

 

E também as memórias gloriosas 

Daqueles Reis que foram dilatando 

A Fé, o Império, e as terras viciosas 
De África e de Ásia andaram devastando, 

E aqueles que por obras valerosas 

Se vão da lei da Morte libertando: 
Cantando espalharei por toda parte, 

Se há tanto me ajudar o engenho e a arte 

(CAMÕES, 2010, p.11). 

 



55 
 

Nessa apresentação é notória a relação da arte como labor para se registrar as 

memórias do período de colonização portuguesa. O todo da obra permite relacioná-la 

com narrativas gregas como Ilíada e Odisséia, tratando, assim, os reis, como deuses. A 

intertextualidade marcada leva ao entendimento da memória da literatura como fator 

cultural, aqui representada pelo romance histórico.  

 Assim, do “descobrimento” do Brasil sempre se teve a certeza de que os 

portugueses seriam os donos das terras férteis encontradas, tornando legítimas as ações 

entre dominador e dominado. Da pedagogia do descobrimento, na atualidade, se 

constata uma série de conflitos pela posse de terras em que os índios, pela memória, se 

julgam donos de territórios antes habitados pelo seu povo.  

A Carta de Pero Vaz de Caminha se presta como exemplo de um registro 

oficial e literário que historicamente reforça o descobrimento, tendo a figura do índio 

como uma das descrições mais contundentes de sua presença original face à chegada do 

dominador, por meio do testemunho de Caminha. 

As memórias em questão demonstram que, em verdade, memória e história são 

interdependentes, mas não fidedignas entre si. Esse movimento conflituoso entre 

presente e passado esteve aparentemente apaziguado num momento em que a 

historiografia orientava o imaginário de sociedades, comandando o seu destino. Uma 

memória inquestionável e dominadora confundia-se com a própria história da qual não 

se podia extrair senão uma narrativa sistêmica e alienada. Neste viés, memória e história 

se embaraçam com certezas e verdades às quais se lia e transmitia através de textos 

oficiais, didáticos e literários propagados em todas as esferas sociais. 

As discussões em tela corroboram que a memória da narrativa abriu caminho 

para a construção de textos reconhecidos pela legitimidade proveniente do discurso 

histórico. Por seu turno, o legado de dominação de memórias foi constituindo o cânone, 

inclusive porque a leitura era privilégio de poucos, motivo pelo qual a oralidade foi 

rechaçada em nome de uma hierarquia excludente.  

 

As narrações históricas de grande circulação, um fechado 

hermenêutico, une a reconstituição dos fatos à interpretação de seus 

sentidos e garante visões globais, aquelas que, na ambição dos grandes 
historiadores do século XIX, foram as sínteses hoje consideradas ora 

impossíveis, ora indesejáveis e, em geral, conceitualmente errôneas 

(SARLO, 2007,pp.12-13). 
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As narrativas tinham o poder de unificar os discursos sobre a história, 

construindo uma ideia de nação. As grandes narrativas (Lyotard) foram constituindo a 

tradição literária que adentrou os lares abastados e consequentemente as universidades; 

verdadeiros best sellers que suscitaram biografias e memórias de escritores e 

personalidades históricas estudadas afinco como sinônimo de intelectualidade e 

conhecimento. Obras inquestionáveis que literalmente pretendiam representar a 

construção de uma narrativa histórica, em que apenas a classe dominante se via 

representada. Novamente, a memória é colocada a serviço de um memorialismo, como 

forma de perpetuar uma visão de passado. 

 Embora tenha se percebido uma nova configuração da memória da narrativa 

quanto às metanarrativas, evidencia-se que ela ainda se faz presente, em uma 

abordagem diferenciada. No cerne dos estudos contemporâneos observa-se que o 

aspecto memorialista atende a uma necessidade de expressão subjetiva que visa a 

iluminar os discursos de minorias que priorizam narrativas testemunhais e revisionárias 

quanto a construção de suas histórias. 

Trata-se de uma automusealização proveniente da necessidade de 

passados/presentes que aflige a sociedade após a década de 70 e que vai além das 

discussões do fin de siécle suscitando, 

 

A literatura memorialista e confessional, o crescimento dos romances 
autobiográficos e históricos pós-modernos (com as difíceis 

negociações entre fato e ficção), a difusão das práticas memorialistas 

nas artes visuais, geralmente usando a fotografia como suporte, e o 
aumento do número de documentários na televisão (HUYSSEN, 2000, 

p.14). 

 

Não obstante, a memória revisitada adentra as universidades trazendo à tona 

expressões literárias de manifestação oral e escrita que não fazem parte da tradição 

canônica. Forçosamente, as expressões não acadêmicas correspondem às expectativas 

de grupos exigentes que querem se reconhecer nas representações literárias em 

consonância com as demandas políticas e sociais. Logo, “tomando-se em conjunto essas 

inovações, a atual tendência acadêmica e do mercado de bens simbólicos que se propõe 

a reconstruir a textura da vida e a verdade abrigadas na rememoração da experiência”        

(SARLO, 2007, p.18).  

 Uma vez que se pensa na arte literária como um fator cultural, é preciso 

explicitar como no momento marcado pela abrupta lógica do “pós” como um marco de 
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teorias, pode-se tentar manter a memória em uma redoma alocada na modernidade, 

posto que no bojo da relação entre experiência e subjetividade a memória também se 

torna sujeito imerso num cenário de contradições e estilhaços.  

 
O que precisa ser mais amplamente esclarecido é se essa 

transformação tem gerado verdadeiramente novas formas estéticas nas 

várias artes ou se ela predominantemente recicla técnicas e estratégias 
do próprio modernismo, reinscrevendo-as num contexto cultural 

modificado (HUYSSEN, 1991, p.20). 

 

Diante da inquietação provocada por Huyssen (1991), menciona-se o termo 

“pós-memória” como uma abordagem ambígua que se relaciona diretamente ao 

posicionamento teórico adotado para tal explicação. Para uns, o pós é uma ruptura entre 

a modernidade e a pós-modernidade, com paradigmas bem situados na história. Para 

outros, a pós-modernidade seria a continuação orgânica de um processo cultural cujas 

transformações são inerentes e incontroláveis.  

Partindo da proposta de Marianne Hirsch, em que a memória de uma geração 

seria mediada e transmitida à geração seguinte, instaurando-se um memorialismo, Sarlo 

(2007) assume o ponto de vista relacionado ao contínuo desenvolvimento discursivo da 

memória em suas instâncias de representação, visto que a subjetividade torna escusa 

qualquer tentativa de uma transmissão unívoca dos fatos de geração a geração. 

A memória dos filhos não é, necessariamente, uma reprodução da memória dos 

pais, já que os posicionamentos e interpretações os permitem fazer releituras dos fatos e 

evidencias materiais que lhes são apresentados, como documentos e fotos; suas atitudes 

tornam-se consequência de um processo6.  

 
Não há, então, uma “pós-memória”, e sim formas da memória que não 

podem ser atribuídas diretamente a uma divisão simples entre 

memória dos que viveram os fatos e memória dos que são seus filhos. 

É claro que ter vivido um acontecimento e reconstituí-lo através de 
informações não é a mesma coisa. Mas todo passado seria inabordável 

somente pelo exercício de pós-memória, a não ser que se reserve esse 

termo exclusivamente para o relato (seja ele qual for) da primeira 
geração depois dos fatos (SARLO, 2007, p.113). 

 

A discussão apresentada por Sarlo é o indício de que a memória é fraturada, 

surgindo dessas rasuras a confluência entre presente, passado e futuro. A narrativa 

                                                             
6 Um dos exemplos sugeridos por Sarlo refere-se à geração posterior aos conflitos da ditadura peronista, 
pois os “herdeiros” das memórias dos pais questionaram o posicionamento do regime ditatorial, agindo 
diretamente nas discussões políticas, indo, portanto, de encontro ao que seria a “pós-memória” 
conformista de seus pais. 
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literária, nesse processo, se torna uma arena, retomando o título desta dissertação, por 

ser o espaço em que se instaura o antigo e novo em disputa e concessão de 

representações da memória. 

As problemáticas em questão podem ser observadas em Milagrário pessoal 

(2010), em que se apresenta a releitura da história de Portugal, tal qual representada na 

literatura canônica em face de outras versões que na voz dos personagens elucidam 

críticas ferrenhas a esse processo de representação da história. Uma narrativa imersa nas 

questões culturais, bem como à reflexão dos discursos instituídos quanto à língua, à 

nação, à história, ao povo. Seria contraditório considerá-los de forma isolada, diremos 

então que a figuração da língua portuguesa expressa no romance expõe a condição do(s) 

problema(s) da representação mnemônica discutidos na sociedade contemporânea.   

Nota-se ainda que em Milagrário pessoal são feitas críticas a outras narrativas 

que representam o processo de consagração de Portugal,  em um enfrentamento que 

certamente transpôs a ficção e chocou leitores pela clareza e coragem de quem desafia a 

própria crítica literária e o mercado. Embora seja uma narrativa embalada pelo amor, 

pelo lirismo e pelo encantamento causado pelas histórias lendárias, possui vida e 

demonstra a fragilidade do ser humano em suas práticas sociais. Os portugueses são 

humanizados e o heroísmo de outrora abre espaço para a seguinte representação: 

 

Muito medo. Os portugueses são medrosos. 

Não seja racista, professor. Fica-lhe mal. 
Eu disse medrosos. Os portugueses com coragem e ambição foram-se 

embora nas caravelas, a construir outros mundos. Ficaram os velhos 

do Restelo, coitados, sempre a queixarem-se da crise e do reumatismo, 

e a transmitirem muito a custo os fracos genes, além do medo, às 
gerações vindouras (AGUALUSA, 2010, p.156). 

 

 

A citação expõe não somente a suposta covardia dos portugueses, mas o fato de 

que a herança da colonização gerou nações que hoje se mostram fortes e independentes. 

Portugal, todavia, continua a viver o passado e mantém o status de colonizador, um 

saudosismo que, segundo a narrativa é o responsável por sua estagnação. Inverte-se 

nessa lógica o poder, pois os colonizados são representados, sem que predomine sua 

idealização. A fim de estabelecer um contraste com Portugal é posto que: 

 

Já a famosa arrogância e optimismo dos angolanos poderia dever-se à 

insistência em termos como bué (“Angola Kuia bué!”), futuro, 
esperança ou vitória. No que respeita à alegria dos brasileiros, 

poderíamos talvez imputá-la a duas ou três palavras fortes que 
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acompanham desde há muito a construção e o crescimento do país: 

mulato/mulata, bunda, carnaval (AGUALUSA, 2010, p.59-60).  
 

 

Embora o período colonial esteja circunscrito no passado, ainda se percebem 

resquícios que atualizam o imaginário criado e instituído. Nas palavras do narrador: “A 

África libertou-se do domínio colonial europeu, embora não da miséria, da ignorância, 

da violência. Tão-pouco do colonialismo inteiro. Foi uma meia vitória” (AGUALUSA, 

2010, p.127). 

 O Brasil, por sua vez, ainda convive com estereótipos relativos à alegria, 

passividade, sensualidade/ sexualidade. O anseio por uma narrativa própria o levou 

desde o Romantismo a uma aversão ao passado português e à procura de bases que 

fundamentassem outra versão para a origem da nação. Ao almejar uma identidade 

própria “no século XIX, movidas por sentimentos nacionalistas, muitas famílias da 

aristocracia brasileira trocaram os apelidos portugueses por outros de origem tupi” 

(AGUALUSA, 2010, p. 46). 

Como marco da crítica à narrativa literária portuguesa, bem como à memória 

que ela representa, formam-se diálogos que questionam o direcionamento dado a Os 

lusíadas, já mencionado nas discussões presentes nesse capítulo, como símbolo maior 

do memorialismo português. As universidades e a sociedade sacralizam a narrativa 

canônica e se mostram cautelosas no que concerne à narrativa marginal, impondo uma 

leitura que se torna enfadonha e encerra-se no texto. Em contrapartida, uma leitura 

prazerosa viabiliza um trânsito entre o que se propõe na narrativa e os aspectos culturais 

que a envolvem e reconfiguram.  

Apresenta-se o personagem Domingos da Paixão Neto, um tradutor de Os 

lusíadas, para um idioma falado no século XVI, na Inglaterra, ao invés de traduzi-lo 

para o inglês moderno, o que já denota que a narrativa deve estar alocada no passado. 

Eis o diálogo entre Domingos e o professor: 

 

Em Portugal ainda lêem Os Lusíadas? 
Sim, confirmei. Os jovens portugueses são forçados a ler Os Lusíadas 

no liceu. Isso explica porque muitos nunca o leram. 

Domingos da Paixão Neto suspirou, resignado: 
Deviam proibi-lo disse. Deviam retirar de circulação todos os 

exemplares existentes. Talvez mesmo queimá-los. Se o proibissem 

seria um enorme sucesso. Imagine então se o queimassem em praça 

pública com as televisões a filmarem. Seria um sucesso internacional 
(AGUALUSA, 2010, p.117). 
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Em seguida, cita-se outro fragmento em que o professor opina sobre como o 

poema de Camões seria lido na(s) Língua(s) Portuguesa(s) desenvolvidas ao longo dos 

tempos: 

 

Este parece-me um pormenor curioso, pois, de facto, alguns dos 

versos não funcionam como decassílabos perfeitos se lidos com o 
sotaque português actual. Um português dos nossos dias lê esperança 

como esprança. Assim, um verso como o primeiro do soneto que 

declamei há pouco “Se quando vos perdi, minha esperança”, fica meio 

estropiado ao ser dito por um português. Comigo resulta melhor, sou 
angolano. E também resulta se for dito com um leve sotaque 

brasileiro, que era, segundo parece, o sotaque de Camões e dos 

portugueses de seu tempo (AGUALUSA, 2010, pp.73-74). 
 

 

Deve-se ter cautela, para não estender a crítica feita a Portugal para a Língua 

Portuguesa, por este motivo, surge na narrativa um lendário professor de português, 

timorense, que ensinava no Liceu, e cuja profissão herdara do pai. Embora fosse um 

revolucionário que denunciava e guerrilhava contra o regime colonialista e, por 

conseguinte, de Salazar, amava tanto a Língua Portuguesa, que declamava versos de 

Camões, clandestinamente, ao ser aprisionado pelas tropas indonésias quando estas 

invadiram o Timor, em 1975. 

 A Língua revela o pertencimento à Pátria, assim como o reconhecimento entre 

seus falantes que se comunicam pelo signo, cujo significado antecede o código que o 

representa. A Língua é a memória compartilhada em versos e experiências que, para 

além do texto, exprimem a saudade e a força para que o tempo não apague a esperança: 

 

As actuações de Fadário foram atraindo um número crescente de 
espectadores. Havia cada vez mais jovens. Poucos compreendiam o 

que o professor declamava, e quase nenhum ouvira falar em Camões. 

Ainda assim escutaram-no, fascinados, estarrecidos. Naqueles anos de 

isolamento, com as rádios a transmitirem discursos e bahasa [...] 
declamar em português exigia coragem, era um acto de resistência e 

insubmissão [...] Aqueles que sabiam ler acompanhavam os versos 

num murmúrio, como se rezassem, e alguns ficavam a sabê-los de cor, 
que é como quem diz, através do coração. No término das sessões, as 

pessoas abraçavam-se a chorar. (AGUALUSA, 2010, p. 74). 

 

 

O que une os jovens portugueses e os jovens exilados, por contraste, é a forma 

como eles percebem os textos de Camões. Os primeiros vêm unicamente o cânone 

literário que retratam um país do passado, os timorenses vivenciam as palavras pelo que 
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elas representam no seu contexto atual, pelo país das sensações e do pertencimento. 

Assim, as narrativas canônicas marcadas didaticamente em períodos específicos tornam-

se atemporais e hão de conviver com diversas outras obras contemporâneas e futuras. 

A metaficção historiográfica, assim como em O vendedor de passados, 

também é utilizada em Milagrário pessoal. Este dado pode passar despercebido por um 

leitor que não conheça o contexto externo à narrativa, ou pode causar identificação ou 

estranhamento por quem lera nos livros didáticos, filmes e romances históricos, 

personalidades que são caricaturadas e inseridas na vida dos personagens fictícios.  

De todo modo, fica notório que a ficcionalização da história propõe apresentar 

outras possíveis memórias e deslocar a literatura de um lugar comum, em que as 

narrativas não provocam efeitos significativos nem atuam na reconstrução de fatos e 

registros oficiais. 

Ao trazer à tona outras memórias de um passado histórico, constata-se nas 

narrativas que não há uma ingenuidade voltada para a repetição. As críticas não são 

apenas direcionadas a Portugal, mas também àqueles que teriam traído a pátria ao se 

aliar aos portugueses.  

O professor, ao contar as memórias sobre o tempo em que lutava pela 

libertação de Portugal e de Angola, reconhece que o posicionamento diante de um fato 

muda com o tempo. Este sentimento é nutrido pela forma como ele foi julgado pelo seu 

país e como esse quadro permanece marcado pelo seu gesto de denúncia e subversão. 

 

Quando a manhã de 25 de Abril de 1974 trouxe para as ruas 

de Lisboa soldados agitando cravos vermelhos e multidões alegres e 
atônitas, já eu voltara a acreditar em coisas impossíveis [...] A 

revolução aconteceu para mim cedo demais, ou talvez não, depende da 

perspectiva. Se tivesse ocorrido em 1977, por exemplo, o mais 

provável seria encontrar-me de novo no exílio, ou numa prisão 
qualquer, combatendo o colonialismo. Regressaria a Luanda como um 

herói. Logo a seguir teria sido de novo preso [...] 

Nenhuma guerra liberta, insurgiu-me.[...] No caso de Angola, aquilo a 
que nós chamamos guerra da libertação, e os portugueses guerra 

colonial, começou por ser um massacre, organizado pela União dos 

Povos de Angola, UPA, um movimento bacongo, que nada tinha de 
progressista, contra os fazendeiros portugueses, as respectivas famílias 

e os trabalhadores ovibundos. A bem dizer, já era uma guerra civil. 

Durante catorze anos, até a Revolução dos Cravos,os guerrilheiros do 

MPLA combateram tanto os da UPA e os da UNITA quanto os 
soldados portugueses. Por outro lado, a partir de uma certa altura, a 

tropa colonial começou a incorporar angolanos. Milhares de 

angolanos. Quem está hoje à frente do exercito governamental? 
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Generais que combateram na época colonial ao lado dos portugueses 

(AGUALUSA, 2010, pp. 151-152). 

 

O texto confunde-se com uma narrativa histórica, tendo como protagonista um 

sujeito que é capaz de denunciar as fragilidades de sua pátria, através de discursos 

hipócritas de libertação que geram guerras para favorecer grupos específicos. O 

personagem é acusado de trair sua pátria por ter a coragem de criticá-la. Para ele, a 

pátria é mais do que discursos, é a representação de sua memória, seja ela de forma 

sinestésica ou concreta. 

Assim, a narrativa contemporânea vai se consolidando em um quadro de 

denúncia social, que pela arte literária revela ser o texto mais que um compêndio de 

manuscritos esquecidos. Os textos clamam por visualização e suas impressões estão em 

constante diálogo com os discursos pós-modernos ao atualizar e reescrever fatos que 

marcaram a sociedade pela e na memória.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3: ARENA DAS MEMÓRIAS 

 

Pode-se dizer que a representação possui atualmente o foco da atenção de 

pesquisadores que buscam investigar como as transformações econômico-sociais estão 

inseridas nas artes, sobretudo na Literatura. Isto se dá, entre outros fatores, pelos 
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questionamentos provocados pelos estudos ligados ao pós-modernismo que acabam por 

fragmentar a perspectiva binária e centralizada que prevalecia nos estudos 

desenvolvidos até então.  

A noção em relação à realidade, seguindo a lógica platônica, era vista de 

maneira distante, inatingível, pois ao viver em um mundo paralelo os indivíduos só têm 

acesso a cópias de algo maior e transcendente e, portanto, verdadeiro. Neste sentido, 

Gagnebin aponta que Platão distingue vários tipos de mimèsis: “uma filosófica, que 

representa autenticamente as essências, e as outras produtoras de simulacros e devem 

ser combatidas e rejeitadas” (GAGNEBIN,2005,p.82). O real não pode ser 

materializado, permanecendo inatingível em outro plano, assim, a representação se 

estabelece enquanto imagem, reflexo. 

Aristóteles, por sua vez, amplia os estudos à medida que percebe a 

representação não unicamente como cópia distante da realidade, mas como elemento 

que promove o conhecimento. O real inspira o sujeito que a partir de uma “imitação” 

consegue transpor para o outro, o “re-apresentado”, características verossímeis.  

Neste processo, a mímesis se torna o meio pelo qual o artista consegue 

ultrapassar as fronteiras da realidade, causando no leitor um efeito purgatório, 

“catártico”, em que, através da semelhança, o sentimento é vivenciado de maneira 

intensa. Cabe ressaltar, que tal efeito é momentâneo, por ocorrer no instante de leitura 

de um livro, de uma novela, ou de um filme, por exemplo. Segundo Gagnebin, “este 

momento de prazer não é interpretado como um desvio perigoso da essência, como em 

Platão, mas, pelo contrário, como um fator favorável, que estimula e encoraja o 

processo de conhecimento” (GAGNEBIN, 2005, p.83). 

Nessa perspectiva, a dicotomia “Realidade X Ficção” é bem definida, pois o 

leitor tem consciência do caráter “ficcional” do texto. Entretanto, essa noção 

predominante no século XIX vem sendo deslocada, sobretudo por meio das narrativas 

contemporâneas com a metaficção historiográfica, em que a “verdade” é questionada, 

sendo lançadas outras possibilidades de leituras de um mesmo fato.  

História (real) e ficção se entrelaçam a fim de deslocar o foco das “grandes 

narrativas”, que unificavam e mostravam a história construída de forma verticalizada. 

Neste ínterim Hutcheon aponta que  

 

A “realidade” a que se refere a linguagem da metaficção 

historiográfica é sempre basicamente, a realidade do próprio ato 
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discursivo ( daí sua designação como metaficção), mas também a 

realidade de outros atos discursivos do passado (historiografia) 
(HUTCHEON,1991, p.194). 

 

A autora propõe, a partir de tais discussões, que tanto a história oficial, ora 

instituída enquanto verdade, e os textos considerados ficcionais são construções 

discursivas que passam pela interpretação e pelo olhar dos sujeitos que se apropriam 

desse poder de narrar. Institui-se, assim, o problema que caracteriza a representação, 

tendo em vista que, mediante o deslocamento da referência do real, a representação em 

si é a própria representação7.      

Pensa-se em uma crise da representação entendendo que ela se constitui em si e 

independe de uma referência ao “real” para existir e ser compreendida. Busca-se, então, 

analisar os processos pelos quais a representação é configurada compreendendo a 

realidade enquanto construção discursiva permeada pelo poder. Neste contexto Silva 

assevera que, 

 A representação não é um campo passivo de mero registro ou 
expressão de significados existentes. A representação tampouco é 

simplesmente o efeito de estruturas que lhes são exteriores: O 

capitalismo, o sexismo, o racismo... Os diferentes grupos sociais 

utilizam a representação para forjar a sua identidade e as identidades 
dos outros grupos sociais. Ela não é, entretanto, um campo 

equilibrado de jogo. Por meio da representação travam-se batalhas 

decisivas de criação e de imposição de significados particulares: esse 
é um campo atravessado por relações de poder. A identidade é, pois, 

ativamente produzida na e por meio da representação: é precisamente 

o poder que lhe confere seu caráter ativo, produtivo (SILVA, 2006, 
p.47). 

Evidencia-se que há uma prática política em relação aos critérios de verdade 

atribuídos à representação, visto que as relações até então estabelecidas partiam de um 

controle que delegava vozes e discursos os quais deveriam representar o outro ou a que 

lugar ele pertencia.  Indo de encontro a tais premissas na contemporaneidade tem-se a 

reivindicação das minorias e das classes subjugadas socialmente, a fim de questionar a 

representação a partir do “outro”. No entanto, deve-se salientar que essa possibilidade 

                                                             
7  Derrida propõe quebrar a ideia linear da representação cuja referência era única e intransponível. Não 
cabe neste texto tecer uma discussão acerca de tal questionamento, mas de antemão, sinaliza-se que a 
desconstrução e suas implicações no âmbito da representação é “condição de possibilidade” e 
circunstâncias. Os discursos se contradizem e se completam. Eis o jogo da significação cuja palavra, a 
língua, não é um conceito pronto e isso se estende para os fenômenos sociais. “O sentido do fora 
sempre foi no dentro, prisioneiro fora do fora, e reciprocamente” (DERRIDA, 2008, p.43). 
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de “autorrepresentação” não anula os conflitos, a guerra de identidades, pois a todo 

instante os sujeitos estão construindo-as por meio das diferenças.  

A arte literária nesse momento acaba por refletir de maneira crítica essas 

problemáticas, evidenciando uma intrínseca relação entre a representação e a 

linguagem, a fim de constituir-se enquanto a própria realidade materializada por meio 

das palavras. A literatura contemporânea se mostra provocadora e subversiva, minando 

os padrões e as classificações a ela designadas. 

 

A historiografia perdeu a sua antiga confiança em narrativas 

teleológicas magistrais e tornou-se mais cética quanto a uso de marcos 
de referencias nacionais para o desenvolvimento e seu conteúdo, as 

atuais culturas críticas de memória, com sua ênfase nos direitos 

humanos, em questões de minorias e gêneros e na reavaliação dos 
vários passados nacionais e internacionais, percorrem um longo 

caminho para proporcionar um impulso favorável que ajude a escrever 

a história de um modo novo e, portanto, para garantir um futuro de 
memória (HUYSSEN, 2006, p.34). 

 

Este embate se consolida através de uma referência ao passado, pois se busca 

encontrar nele uma veracidade, uma fundamentação, um mapeamento de situações 

vivenciadas e que seriam incontestáveis. Assim, o palco das representações passa de uma 

concepção eminentemente mimética proposta por Aristóteles, em que há uma recriação 

verossímel do real, para uma nova perspectiva que problematiza tais noções de referência. 

Do romance que inicialmente reproduzia o modo de vida burguês, chega-se ao 

texto contemporâneo, em que se evidenciam várias modificações no modo de conceber a 

literatura e sua relação com a sociedade, tendo em vista que a referência com o real tem 

sido reelaborada na perspectiva que visualiza o texto como dotado de significação, voltado 

para o discurso e não para um referente totalmente externo pois, 

 

A referência na literatura não passa de uma referência de texto para 

texto e que, assim sendo, jamais poderia se referir a nenhum mundo 
empírico real, mas apenas a outro texto. Na melhor das hipóteses as 

palavras se referem não a coisas, mas a sistemas de signos que são 

“unidades textuais pré-fabricadas” (RIFFATERRE, apud Hutcheon, 
1991, p.159) 

 

No trecho em destaque, Hutcheon, ao abordar o problema da referência, aponta 

que o texto não é um mero retrato do real, mas sim uma interpretação do que foi 
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observado, enfatizando que há um diálogo entre textos, entre leituras. O autor 

instrumentaliza as palavras e insere nelas todas as suas expectativas e desejos que são 

“fabricados” a partir das intertextualidades. Para Baudrillard,  

Num cenário pós-moderno de proliferação incontrolável de signos e 

imagens, a representação teria chegado ao fim. Não há mais 

referentes na extremidade da cadeia de significação: apenas signos e 
imagens que simulam o “real”. Perdida qualquer conexão de signos 

com seus referentes, a paisagem contemporânea está povoada por 
simulacros (BAUDRILLARD op. Cit. SILVA, 2006, p.32). 

 

A memória, então, não pode ser vista como um resgate do passado, não é um 

mero instrumento de recordação, posto que o “passado foi real, mas está perdido ou, ao 

menos, deslocado, apenas para ser restabelecido como referente da linguagem, o resíduo 

ou vestígio do real” (HUTCHEON, 1991, p.188). A memória não é fiel ao que é 

rememorado, pois assume várias faces, várias máscaras que atenderão a determinados 

momentos e intenções. A contestação não gira em torno de ter havido um passado. Ele 

existiu, mas permanecerá ainda que no esquecimento de maneira inacessível. 

Não obstante, a literatura contemporânea entra em cena como elemento 

fundamental para rever o aspecto linear em que o passado e o presente estavam bem 

situados e determinados como um meio de transmitir uma face da história como sendo 

única vertente. Assim, a leitura prazerosa que causa identificação por um passado 

glorioso é deslocada de um lugar canônico para ser palco de questionamentos e 

reflexões causando impactos e críticas.  

Mais que um texto elaborado para reproduzir fatos, a narrativa contemporânea 

subverte padrões de escrita, de modo que não seja passível de classificações. Tal qual a 

sociedade que passa por constantes transformações, a literatura está sempre se 

renovando e incorporando os fragmentos de um tempo “atemporal”.  

A literatura africana de língua portuguesa serve como exemplo para discutir 

como a memória apreende as tensões entre o passado/presente, por ser marcada por uma 

história colonial cuja representação literária estava alheia à realidade vivenciada. 

“Instrumento de afirmação da nacionalidade, a literatura será também um meio de 

conhecer o país, de mergulhar num mundo de histórias não contadas, ou mal contadas” 

(CHAVES, 2005, p.54). 

 



67 
 

Em confronto muito direto com a ruptura imposta por esse complicado 

processo histórico, conhecendo e formando-se numa sociedade em 
que a fragmentação é um dado do cotidiano, o gesto de refletir 

incisivamente sobre a formação da realidade que o rodeia e as formas 

que ela vai ganhando é ato de resistência quase natural ao escritor 
angolano. Vivendo a experiência de um passado hostil, 

experimentando o breve alívio de uma conquista a ser celebrada, ou 

vivenciando um tempo de futuro tão incerto, o escritor de Angola tem 

seu imaginário povoado por dimensões do passado e, quase sempre, o 
regresso a esse tempo anterior conduz o seu exercício de pensar a sua 

contemporaneidade e vislumbrar hipóteses para um mundo que, por 

razões diversas e em variados níveis, lhe surge como um universo à 
revelia (CHAVES, 2005, pp. 61-62). 

 

Chaves (2005) afirma que carentes da representação de um passado próprio, a 

literatura africana busca um retorno ao passado, contrastando-o com o presente, 

possibilitando, assim, leituras críticas sobre sua história. 

No bojo dessas discussões verifica-se que a memória está no foco das 

narrativas literárias contemporâneas nas quais a memória é não somente instrumento, 

mas cerne de histórias, por vezes polêmicas, cujas tramas refletem sobre a condição do 

sujeito diante de uma sociedade plural e fluida. Trata-se de memória(s), representações 

que se estabelecem por meio da linguagem e a partir da linguagem, para pôr em 

evidência os processos de construção histórica, em que não se fundam vínculos e bases, 

sendo o tempo relativizado pela constante mutação da sociedade. 

  

3.1 O vendedor de passados : a negociação da memória 

A reinvenção da memória em O vendedor de passados (2009) traz à tona 

reflexões que aguçam a curiosidade do leitor, a começar pelo título, pois o ato de 

“vender passado” torna a memória uma mercadoria e questiona sua legitimidade no ato 

da narrativa.  Por esse motivo, desperta no interlocutor a curiosidade e a angústia em 

buscar uma fundamentação para a história, uma base, uma coerência com o que ele 

percebe no mundo, em sua realidade.  

Busca-se perceber o foco da trama, em torno de qual assunto e quais 

personagem ela está ligada. No entanto, assim como um flash, passa-se de capítulo para 

inúmeras páginas em branco, bem como capítulos intercalados a sonhos que, na 

verdade, vão fazendo parte da história. Esse divagar dos sonhos é a revelação de que o 

livro foi feito para se “perder”, se deixar levar. 
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Um dado relevante encontra-se logo no sumário do livro, porque o autor o 

organiza de forma aleatória, através de sonhos intercalados a títulos desconexos, 

demonstrando a fragmentação da obra e a possibilidade de ela ser lida em sua 

totalidade, sem necessariamente ser lida na “ordem” estabelecida. Assim, a ligação entre 

capítulos é totalmente deslocada e o leitor sente-se perdido, desconfiado das 

proposições, pois não há segurança de que as informações sejam de fato reais ou 

imaginárias.  

Além disso, não há uma indicação explicita e demarcada de quem esteja 

narrando, fazendo com que o leitor estabeleça associações e investigações para 

descobrir de quem é a fala. Embora se relacionem, as histórias não são contínuas 

entrelaçando-se, por fim, nos últimos momentos do livro.  

Outro fator refere-se à constatação de que as personagens não têm uma 

identidade fixa, não são reconhecidas de imediato por uma característica, étnica de 

nacionalidade ou profissão, sendo eles personagens transitórios e mutáveis, o que por si 

só já se traduz na narrativa pós-moderna.  

Félix Ventura, por exemplo, é albino; ou seja, embora sua aparência seja de um 

homem branco, sabe-se que um albino não tem uma cor de pele estabelecida. Tudo é 

questionável, mutável, inclusive o seu próprio nome, que na da narrativa simboliza sua 

particularidade como sujeito. Na verdade, a construção de um nome, profissão, passado 

e outros, se dá pela imposição social como um ato de poder em que o sujeito acredita 

que tem autonomia e liberdade para decidir.  

Outro dado que merece destaque é o fato de que uma osga se torna o 

personagem principal dentro da narrativa, uma vez que ela mesma narra os fatos, se 

tornando a própria voz do narrador. Em uma “troca simbólica” narrador/observador, 

José Agualusa problematiza as convicções impostas socialmente, a fim de tornar visível 

essa problemática social conforme abaixo:  

 

_ Desculpe a pergunta, mas posso saber o seu nome? 

_ Não tenho nome- respondi, e estava a ser sincero_sou a osga. 

_ Isso é ridículo. Ninguém é uma osga! 
_Tem razão. Ninguém é uma osga. E você_ Chama-se de facto Félix 

Ventura?  (AGUALUSA, 2009, p. 86) 

 

 

O diálogo salienta o fato de uma osga ser a testemunha principal de tudo que 

ocorre dentro da residência do Ventura. Ela é vista como a representação de que não se 
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pode voltar ao passado, mas que esse passado permanece em forma de vestígios, como 

se de fato nunca tivesse se ausentado. 

Pela narrativa, a osga teria sido um humano em outra encarnação/vida e, 

mesmo estando em outro contexto, suas memórias permanecem associadas e ligadas ao 

que acontece neste tempo em que ela se configura um anfíbio.  

Destaca-se, contudo, que o passado na figura da osga não se caracteriza mais 

como um dado; um fato isolado, mas sim como um construto discursivo que em si só já 

demonstra este jogo de temporalidade. Tal característica pode ser evidenciada nos 

seguintes fragmentos: 

A única coisa que em mim não muda é o meu passado: a memória do 

meu passado humano. O passado costuma ser estável, está sempre lá, 
belo ou terrível, e lá ficará para sempre (AGUALUSA, 2009, p. 59). 

 

O passado é 

um rio que dorme 

e a memória uma mentira 
multiforme 

 

Nada passa, nada expira 
O passado é um rio adormecido 

parece morto, mal respira 

Acorda-o e saltará 
Num alarido 

 (AGUALUSA, 2009, p.4). 

 

 

Assim, sendo a memória colocada como uma mentira multiforme pode-se 

perceber que a mesma não é fiel ao que é rememorado, pois assume várias faces, várias 

máscaras que atenderão a determinados momentos e intenções. A contestação não gira 

em torno de ter havido um passado, o mesmo existiu, mas permanecerá, ainda que no 

esquecimento, de maneira inacessível. 

Dentre os clientes de Félix Ventura, personagem do livro O vendedor de 

passados, estão políticos, empresários, generais, cargos associados com uma 

estabilidade econômica; pessoas que transitam, viajam, estão sempre sendo relacionadas 

com o progresso e que teoricamente não deveriam estar preocupados com um passado, 

mas como o futuro promissor.  

Essa contramão é resultado do aumento do fluxo de informações e da 

diminuição de espaço/tempo, em que não há uma consolidação de fatos, de costumes, 

que se tornam cada vez mais efêmeros e transitórios. Dessa maneira, há uma dificuldade 
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em analisar a estrutura das mudanças culturais, motivo pelo qual se busca de alguma 

maneira reconstruir um passado que garanta em parte um alicerce, uma origem. 

A proposição acima descrita pode ser exemplificada quando um personagem 

inominado procura Félix Ventura em busca de uma identidade cuja origem seja 

humilde, uma genealogia sem grandes nomes e visibilidades. Na verdade, o cliente 

afirma ter se submetido arbitrariamente a uma cirurgia plástica, perdendo seu rosto, 

aquilo que o identificava e que, passado o momento de crise, percebe que suas 

memórias convivem com a aparência atual.  

Diante disso, simbolicamente o personagem usa uma máscara que o 

possibilitou encontrar a liberdade, uma vida nova que vai de encontro à correria de seu 

cotidiano em busca do reconhecimento e do sucesso, sem minimizar a importância de 

ter uma boa condição financeira que atenda aos anseios de uma sociedade de consumo. 

 Há, então, uma inusitada relação entre o ser e o ter em que os hábitos estão 

sendo constantemente produzidos e reproduzidos pelos sujeitos. De todo modo, sem 

garantias de um futuro, o personagem busca um passado que o possibilite construir 

novamente sua história. 

 

Roubaram-me o rosto. Aliás como explicar-te roubaram-me de mim. 

Um dia acordei e descobri que me tinham feito uma operação plástica 
[...] Enfim o que pretendo é que me consiga o contrário daquilo para 

que habitualmente o contratam. Quero que me dê um passado 

humilde. Um nome sem brilho. Uma genealogia obscura e irrefutável. 

Deve haver tipos ricos, sem família e sem glórias não? Gostaria de 
ser um deles...(AGUALUSA, 2009, pp. 185-186). 

 

Em busca de reconhecimento social, outro personagem, o Ministro 

(mencionado no capítulo anterior), procura Félix e encomenda-lhe um livro biográfico 

cujo título A Vida Verdadeira de Um Combatente pressupõe a veracidade de suas 

memórias. Para tanto, Félix entrelaça personagens reais da sociedade angolana com a 

história criada por ele. 

No livro, o ministro teria sua vida repleta de glórias almejando ser referência 

para as gerações futuras, através da história afirmada enquanto tal por meio das 

intervenções realizadas para construir outra possibilidade de memória histórica.  

Corrobora-se o fato de que a memória que o sujeito traz é a memória 

construída pelos outros na sociedade; escolhas que são feitas e perpetuadas por quem 

detém o poder de registrar memórias. A problemática abordada na narrativa estende-se 
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ao caráter legitimador da “História Oficial”, sendo esta considerada também um 

discurso repleto de interpretações e escolhas: 

 

A nossa memória alimenta-se em grande medida, daquilo que os 
outros recordam de nós. Tendemos a recordar como sendo nossas as 

recordações alheias-inclusive as fictícias. [...] 

Assim, que A Vida Verdadeira de Um Combatente for publicada, a 
história de Angola ganhará outra consistência, será mais História 

(AGUALUSA, 2009, pp.139-140). 

 

Na narrativa destaca-se, ainda, outro encontro entre Félix e um estrangeiro 

inicialmente não identificado pelo nome. O vendedor deixa evidente que não é um 

falsário; um charlatão inconsequente que vende identidades. Afirma que apenas cria 

toda uma geração, país de origem, profissão, e histórias sobre o sujeito que o procura, a 

fim de “criar sonhos”.  

Ao forjar uma genealogia que atendesse às expectativas do seu cliente, agora 

conhecido por José Buchmann, Felix Ventura desperta nele o desejo de encontrar esse 

passado, como se de fato ele tivesse existido. O homem então viaja em busca desse 

passado inventado e de maneira surpreendente começa a encontrar os indícios que 

comprovariam a veracidade sobre a memória comprada, através de fotografias e recortes 

de jornal.  

Desse modo, os meios dos quais ele se utiliza para comprovar esse passado 

representam sua materialização, tanto por meio da imagem quanto da escrita. Assim, a 

narrativa tende a provocar o leitor, que vai sendo surpreendido por vários 

acontecimentos simultâneos, fictícios e imaginados, que completam o desfecho dessa 

narrativa elaborada em ideias.  

Em um primeiro momento o passado está sendo produzido no presente, há uma 

inversão e uma quebra de paradigma em relação à temporalidade. A personagem José 

Buchmann vai incorporando as características do passado inventado e perde 

aparentemente sua antiga identidade, se é que de fato a tinha. 

 

José Buchmann, será que você não percebe?, apoderou-se do corpo 
do estrangeiro. Ele torna-se mais verídico a cada dia que passa. O 

outro, o que havia antes, aquele sujeito nocturno que entrou pela 

nossa casa há oito meses, como se viesse, nem digo de um outro país, 
mas outra época, onde está ele? 

_ É um jogo. Sei que é um jogo. Sabemos todos (AGUALUSA, p. 

73). 
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O fragmento exposto reafirma que as condições de memória serão sempre 

antecedidas por um contexto, sendo construídas mediante as impressões do sujeito em 

relação ao “tempo de agora”. Essa nova perspectiva em relação a temporalidade  

demonstra de maneira evidente que a memória parte do presente para o passado e que 

essa interação determina de alguma maneira o modo como ele será reconstruído.  

Para Halbwachs (2006) a lembrança é uma imagem construída pelos materiais 

que estão, agora, à nossa disposição e que podem ser usados no conjunto de 

representações que povoam nossa consciência atual; como observado na seguinte 

citação: 

Olhando para o passado, contemplando-o daqui, como contemplaria 

uma larga tela colocada à minha frente, vejo José Buchmann. Porém, 

se fechar os olhos para o passado, se o vir agora, como se nunca 

tivesse visto antes, não há como não acreditar nele_aquele homem foi 

José Buchmann a vida inteira (AGUALUSA, 2009, p.65). 

 

No fragmento evidenciam-se duas considerações em relação à personagem 

José Buchmann na perspectiva da osga. Na primeira, há uma leitura situada no presente 

para o passado e nesta avaliação a imagem do personagem é associada a uma tela, uma 

representação; na segunda, por sua vez, retirada a referência ao passado real da 

personagem, não há contestação de que José Buchmann sempre existiu, constatando que 

a partir do presente outra leitura do passado pode ser instituída e criada. 

_Você inventou-o, a esse estranho José Buchmann, e ele agora 
começou a inventar-se a si próprio. A mim parece-me uma 

metamorfose...Uma reencarnação. Ou antes: uma possessão 
(AGUALUSA, 2009, p.73). 

 

A releitura de José Buchmann e seu passado mostram a vulnerabilidade do 

personagem que não apenas incorpora um papel, mas quer, por meio dele, fugir de uma 

identidade que o oprimia, um passado que causava sofrimento. 

A narrativa termina com um capítulo intitulado: Félix Ventura começa a 

escrever um diário, o diário seria para ele uma forma de continuar sendo ouvido por 

alguém já que a Osga tinha amanhecido morta. Félix então questiona todas as histórias 

contadas ao longo da narrativa pondo em dúvida a sua veracidade; elas teriam sido 

sonho ou realidade?  
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Esta dúvida é intensificada pela saudade que sente pela personagem Ângela e o 

desejo de reencontrá-la, fazendo pela primeira vez, planos para o futuro ao invés de 

construir passados. Novamente intensifica-se a inconstância da memória e sua relação 

com a fluidez de um rio que se transforma continuamente; a memória como “uma 

paisagem contemplada de um comboio em movimento.” (AGUALUSA, 2009, p.15). 

Por fim, Félix Ventura assevera que, mais importante do que ter um sonho é fazer um 

sonho. 

Pode-se dizer que de maneira geral a narrativa não implica uma progressão dos 

acontecimentos para o futuro, não há uma expectativa, um planejamento a longo prazo, 

tudo ocorre numa sucessão quase imediata; fora dos parâmetros cronológicos.  

O retorno ao esquecimento vai revelando personagens, suas vidas, angústias e 

segredos. Ao passo que há uma anulação, há um novo descobrimento uma relação 

intrínseca entre as personagens, sendo a memória fundamental para o desenrolar da 

trama.   

A lembrança, então, não é um elemento de saudosismo, mas, acima de tudo, de 

discussões e reflexões em que o passado e o presente são configurados de maneira que o 

sujeito estabeleça parâmetros de avaliação, que perpassam por uma análise crítica dos 

acontecimentos e por uma constante reelaboração dos mesmos, como defende 

Hutcheon: 

 

 “O passado cuja presença defendemos não é uma idade de ouro que 
deva ser recuperada” afirma Portoghesi (1983,26) . Suas formas 

estéticas e suas formações sociais são problematizadas pela reflexão 

critica. (...) é sempre uma reelaboração crítica, nunca um retorno 

nostálgico. É ai que está o papel predominante da ironia no pós-
modernismo (HUTCHEON, 1991, pp. 20-21). 

 

Portanto, o passado constitui-se como elemento ambíguo e complexo pela 

impossibilidade de existir enquanto tal. Para Bosi (1994, p.14), “a lembrança é a 

sobrevivência do passado”, no entanto, o que é recuperado nunca corresponderá de 

maneira integral ao passado, tendo em vista que há uma reconstrução, uma releitura dos 

fatos. O ato de lembrar pressupõe o ato de esquecer, à medida que há uma seleção 

inconsciente, ou não, do que é rememorado. Essas escolhas estão relacionadas a 

questões identitárias, culturais, políticas, entre outros, que envolvem o sujeito e a 

sociedade.  
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Através de personagens conflituosas e atípicas como a Osga, por exemplo, a 

narrativa suscita algumas reflexões sobre o tradicionalismo sendo desconstruída a 

concepção da memória enquanto mero resgate, vindo a ser, então, um importante 

recurso de reinvenção. Por meio da narrativa conduz o leitor a questionar criticamente a 

maneira pela qual a história da sociedade é construída, bem como o próprio sujeito que, 

enquanto produtor incessante de ressignificações, atua neste processo. 

Dessa maneira, a narrativa O vendedor de passados evidencia algumas 

características dos deslocamentos do sujeito e sua fragmentação na sociedade pós-

moderna, assim como os questionamentos acerca dos padrões que visavam enquadrar 

esses mesmos sujeitos em conceitos pré-estabelecidos.  

O construto mnemônico apresentado na narrativa reflete sobre o duplo sentido 

em que a memória canônica passa a ser inserida em um campo de possibilidades.  Essas 

premissas estão diretamente relacionadas ao contexto político e cultural de sociedades 

cuja história é permeada por guerras, exclusões e preconceitos. A literatura representa o 

presente marcado por rupturas que se entrelaçam com o passado ao colocar em foco, de 

forma crítica, todo ideal de liberdade em detrimento da opressão, ora instituída na 

construção histórica.  

 

 

3.2 Milagrário pessoal: o mito da origem, uma linguagem revisitada 

 

Em Milagrário Pessoal, a Língua portuguesa torna-se elemento de discussão das 

questões socioculturais, sendo a memória representada na narrativa pelas memórias do 

narrador-personagem que é um professor universitário, com mais de 80 anos, 

anarquista, que participou ativamente dos protestos contra o regime salazarista, e que, 

por este motivo, foi exilado de Angola, indo morar em Lisboa.  

As memórias são motivadas por uma aluna, chamada Iara, uma jovem que 

pesquisa neologismos e que se mostra muito preocupada com o súbito aparecimento de 

palavras não dicionarizadas, que são incorporadas ao cotidiano, sem uma origem 

reconhecida. Inicia-se, assim, uma investigação que norteia toda a trama e a construção 

de memórias.  

O envolvimento profissional entre o professor e a aluna suscita um 

relacionamento amoroso que impulsiona o professor a desvelar seus milagrários, em 

um misto entre realidade e ficção que a todo o momento é posto à prova pela estudante. 
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Vale ressaltar que o romance entre um senhor e uma jovem simboliza o encontro entre 

as gerações e a problemática que envolve a tradição e o novo.  

Assim sendo, Iara assume a voz do tradicionalismo, cuja língua portuguesa se 

torna símbolo de padrões irrefutáveis que precisam ser preservados e transmitidos por 

registros que a formalizam.  Paradoxalmente, Iara utiliza recursos tecnológicos que 

caracterizam mudanças típicas da sociedade contemporânea. O professor, por sua vez, 

compreende a Língua em sua dinamicidade ao possuir um encantamento pelas “novas” 

palavras que em si, condensam o passado, o presente e o futuro na narrativa.  

A busca pela raiz dos neologismos é o que agita as memórias do narrador e da 

língua portuguesa como um objeto de investigação que revela uma mescla de culturas 

envolvendo Brasil, África e Portugal e as relações de poder provenientes da colonização 

portuguesa. 

A narrativa é dividida em 13 capítulos, com breves descrições dos conteúdos 

abordados, através das quais o leitor pode ser guiado e, ao mesmo tempo, tem a 

impressão de que os capítulos podem ser lidos aleatoriamente, como se fossem contos; 

por fim, há um texto intitulado uma Breve refutação da morte, que embora pareça 

independente da narrativa é um registro das memórias legítimas do professor. 

 Trata-se inegavelmente de um livro de memórias, mas estas não estão bem 

situadas, nem tampouco correspondem a uma narrativa tradicional, em que se pode 

visualizar uma linearidade no que tange à correspondência entre o passado e o presente. 

O narrador-personagem, o professor, conta uma história do passado, que ocorre no 

presente na narrativa, evidenciado nos diálogos estabelecidos com Iara e com outros 

personagens.  

Configura-se um passado/presente imbuído de outros passados igualmente 

conflitantes, pois vão de encontro à dicotomia entre realidade e ficção através da 

metaficção historiográfica e da caracterização de mitos. 

Desse modo, o leitor vai sendo envolvido, assim como Iara, numa 

representação mnemônica que tem nos lugares e nos “fatos” uma maneira de ludibriar e 

conduzir a história, de modo que seja feita uma crítica ao sistema de colonização que 

marcou os países colonizados com um rastro do passado, que se faz presente nos 

discursos e em bens simbólicos e materiais vigentes na contemporaneidade.  

Na representação dos lugares, dos sujeitos, da cultura, a Língua se torna 

instrumento para combater e elucidar questões voltadas para as reflexões típicas da 

contemporaneidade sejam elas: identidade, tradição, modernidade, historicismo, entre 
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outros, que fazem da narrativa um emblema que reconstrói a visão purista e 

inquestionável das memórias de um povo. 

 

Assim como nós criamos as línguas, também as línguas nos criam a 
nós. Mesmo que não o façamos de forma deliberada, todos tendemos a 

seleccionar palavras que utilizamos com maior frequência e esse uso 

forma-nos ou deforma-nos, no corpo e no espírito (AGUALUSA, 
2010,p.59). 

 

 

Ao selecionar palavras cria-se um campo não somente conceitual, mas 

simbólico que transcende os limites da fala e do registro escrito, pois está no imaginário 

e nas sensações de seus usuários que dela se apropriam para representar. Essas 

colocações contrastam com as discussões filosóficas no Ocidente que primaram por 

tratar a significação no domínio metafísico, influenciando toda uma teorização na 

perspectiva linguística.  

Neste âmbito, menciona-se o estruturalismo, situado por volta das décadas de 

50 e 60, tendo como marco o lançamento do livro Curso de Linguística Geral, de 

Ferdinand Saussure, em 1916; o que não significa dizer que não havia estudos neste 

sentido em períodos anteriores, visto que a obra foi publicada postumamente. 

Desta forma, vários pensadores acabaram por relacionar o modelo estruturalista 

em seus estudos, elevando o preceito ao campo dos fenômenos socioculturais: “O 

estruturalismo buscava analisar as estruturas que operam inconscientemente (as 

estruturas da linguagem, da psique, da sociedade)” (CULLER, 1999, p.120). Este 

modelo encerrava os estudos em categorias pré-determinadas e alheias à possibilidade 

de ressignificação exterior ao sistema.  

Nota-se que os estudos estavam baseados em análises sincrônicas, pois ainda 

que a Língua fosse percebida de modo arbitrário, continuava sendo gerada no interior de 

um modelo estrutural permanente. Dentre alguns autores considerados estruturalistas 

podem-se citar: Lévi-Strauss (Antropologia); Jakobson e Bhartes (Literatura e Cultura); 

Lacan (Psicanálise); Foucoault (História Intelectual) e Althusser (Teoria Marxista). 

Saussure tornou-se referência em tal campo por elaborar um modelo de 

representação fundamentado no “signo”. O modelo em questão fundamenta-se em 

relações de dependência, uma vez que o signo seria composto por duas unidades quais 

sejam: Significado e Significante. Assim, a palavra seria constituída por essa unidade 
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indivisível, mas arbitrária, uma vez que cada língua atribui códigos diferentes para o 

mesmo significado.  

 Quando se diz que os valores correspondem a conceitos, subentende-se que 

são puramente diferenciais [...].Sua característica mais exata é ser o que os outros não 

são.(SAUSSURE, 2006,p.136).Vale salientar que o significante somente atua enquanto 

instrumento para a referência a algo maior, que não pode ser compreendido de maneira 

genuína, original. Este primado é exclusividade da phoné, uma vez que a fala estaria 

mais próxima do pensamento, sendo, portanto, fiel, verdadeira. Caracteriza-se, dessa 

forma, o logofonocentrismo evidenciando toda a herança da tradição que é o núcleo do 

pensamento de Saussure. Ora, a representação na tradição nada mais é do que cópia, 

remetendo à lógica platônica, vista de maneira distante, inatingível. 

Assim, verifica-se como a estrutura está imbricada na teoria Saussuriana visto 

que as formas de representar podem variar por meio da Língua, sem prejuízo do 

significado que permanece intacto exercendo seu poder. 

A Língua, na visão estruturalista regeu e continua a comandar o ensino de 

língua portuguesa, através do qual se estabelecem padrões de escrita que são 

sistematizados e sacralizados na gramática e encerrada nos dicionários. O percurso 

acima descrito não tem como objetivo elucidar questões de ordem linguística para a 

análise da narrativa, mas é fundamental para entender como o pensamento de Iara está 

impregnado de uma concepção estruturalista, pelo medo que sente ao imaginar que 

alguém (sujeito) pode conduzir e “manipular” a língua portuguesa. 

 

Veja. São mais de cem palavras originais. Palavras como as 

anteriores, tão perfeitas, tão ajustadas, tão actuais, que ninguém as 
acha novas. A gente julga que são da família, que crescemos com elas. 

A estas descobri ontem. Isto não pode continuar! (AGUALUSA, 

2010, p.19) 

 
 

É notório no fragmento, que os “criminosos” estão por toda parte e fogem ao 

controle, inclusive dos aparatos tecnológicos utilizados por Iara, representados por um 

programa de computador, o neotrack, para identificar neologismos. Este programa, 

todavia, só é capaz de pesquisar em textos escritos publicados na internet, o que já 

denota a impossibilidade de alcançar plenamente o desejo de controlar a Língua através 

da identificação e dicionarização das “novas palavras”. 

Seguindo essa reflexão, mencionam-se alguns autores brasileiros e africanos, 

ditos “logótetas”, que representam a autonomia do sujeito, aqui visto pela face do 
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artista, que desautomatiza a língua para expressar linguagens que em suas (de) 

formações devolvem a vivacidade através das narrativas. Como representantes citam-se 

Luandino Vieira, Mia Couto, Guimarães Rosa, Manoel de Barros, entre outros.  

Na narrativa é apresentado, através da memória do professor, o personagem 

Júlio Branquinho, como sendo o autor de um livro chamado “Manual do sonhador”, 

escrito após a descoberta de que tudo que se passa na realidade influencia o mundo dos 

sonhos. Alucinado pelos sonhos e pelo vício que tinha em morfina ele começa a sonhar 

palavras e não somente, com palavras o que fazia muita diferença já que os signos 

linguísticos reconhecidos socialmente assumiam outro significado:  

 
Júlio Branquinho assumiu nesse tempo uma língua que, sendo 

formalmente idêntica à nossa, com a mesma gramática e o mesmo 

léxico, expressava um mundo ao avesso. Ele dizia, vamos supor: 

Vi um corvo planando lúgubre por sobre o milheiral. 
E aquilo significava: 

Encontrei um nefelibata hermafrodita escondido dentro do 

relógio cuco.  

Sonhar palavras representou para Júlio Branquinho um estádio 
superior de domínio do material onírico (AGUALUSA, 2010, p.97). 

 

 

Logo depois o leitor é surpreendido com a revelação do personagem Alexandre 

Anhanguera, que diz ter inventado esse artifício de sonhar palavras. A surpresa, tanto do 

leitor quanto do professor, se estabelece pelo todo da narrativa cujos mitos e fantasias 

são elementos frequentes. Questiona-se o binarismo entre real e ficcional, sendo Iara a 

voz do cientificismo, enquanto o professor a voz da tradição, que exalta a cultura 

africana:  

 

O professor disse numa aula que foi criado numa sociedade afeiçoada 

ao absurdo_ lembra-se? Disse-nos que em África, onde nasceu a 
realidade não se distingue do sonho, e que isso lhe parecia um 

princípio sábio. 

Sem dúvida. O difuso território de fronteira que separa o sonho da 
realidade é um chão muito fértil. Aprendi isso em Luanda. A minha 

avó gostava de me contar a história da família. (AGUALUSA, 2010, 

p.20). 
 

 

O absurdo percebido por Iara é a riqueza da cultura africana, que através da 

oralidade mantém firme a transmissão dos conhecimentos e ensinamentos de seu povo; 

a sabedoria de reconhecer e levar consigo uma tradição que resiste ao tempo, por não 

haver critério de dúvida ou comprovação e por estar inserida nas práticas cotidianas. O 
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mito africano existe e resiste para além da cultura letrada, inclusive porque para o seu 

entendimento é necessário reconhecer o contexto da comunidade. 

 Desse modo, um leitor que busca o entendimento de forma literal, sem 

estabelecer uma interação com o falante, certamente fará uma tradução equivocada, e 

colocará em dúvida as histórias contadas, pois, “na tradição oral, tudo que é transmitido 

é transmitido de memória, não há como afirmei registros” (APPIAH, 1997, p.187).8  

Por este motivo, é evidente na narrativa literária de Agualusa, a presença do 

mais velho, como símbolo de uma resistência ao racionalismo dos grupos ditos 

intelectuais e da mercantilização da cultura. O testemunho e o pertencimento é o que 

legitima o relato; como identificado em duas histórias inusitadas, dentre tantas outras, 

presentes em Milagrário pessoal, ambas contadas pelo professor: 

                       

O meu avô paterno foi um extraordinário caçador. Uma tarde, 

enquanto caçava, escutou gritos que saiam do interior de um 
embondeiro. Ordenou aos seus auxiliares que escavassem o tronco da 

árvore, e lá dentro, flutuando numa água espessa e nocturna, 

encontraram um menino dos seus quatro anos. O meu avô levou o 
menino para casa, deu-lhe o nome de Esaú, e criou-o como a um filho. 

Conheci-o muito bem, a este meu tio Esaú.[...] 

Para aqueles a quem surpreenda tal sucesso, e o achem improvável, 
recordo uma história acontecida não há muitos anos a um homem 

mercante desta cidade de Luanda [...] Explicou-lhe a escrava ser o 

menino cria de um negro daquele reino, entretanto falecido, o qual 

dela se enamorara, e que para a alcançar e possuir se transformara 
num lagarto. Dito isto, mostrou-lhe as marcas dos monstruosos dentes 

como prova do que afirmava (AGUALUSA, 2010, pp.20 -31). 

 
 

Durante as colocações do professor Iara sempre se mostra uma questionadora 

das memórias ao buscar dados plausíveis de análise. Neste ínterim, inicia-se uma 

viagem para o Brasil, como uma possibilidade de encontrar a origem e o responsável 

pela proliferação dos neologismos encontrados por ela. 

 É apresentado, assim, um cenário de memórias na narrativa criadas pelo 

professor a fim de corroborar a ideia de que a língua portuguesa foi originada da língua 

dos pássaros falada por um comerciante angolano. Isto estaria em um documento do 

século XVII e caracterizaria não somente uma origem, mas uma possibilidade de 

origem que não se pode mensurar. 

                                                             
8 O autor explora s provérbios africanos como tradições orais, cujas mensagens devem estar inseridas na 
cultura para que o sentido e os ensinamentos neles propostos não sejam deturpados. 
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Faz-se uma breve reflexão acerca de termos que são aparentemente próprios da 

língua portuguesa, mas que foram incorporados a partir do encontro entre vários povos 

e que naturalmente foram assumindo significados e formas diferentes ao longo do 

tempo. Ao contrário da jovem, o professor se mostra entusiasmado com as descobertas 

reafirmando que todas as palavras faladas nos países de língua portuguesa, 

independentemente das influências que sofreram antes e depois da colonização são, de 

fato, portuguesas.  

Logo, é pela memória que essas palavras se tornam familiares e reconhecidas; 

os rastros do passado indicam que ela não é uma propriedade de Portugal, mas dos 

falantes: 

 

Li-as em voz alta, comovido, num arrebatamento que foi crescendo à 
medida que a perfeição delas se desenhava, se afirmava, iluminando o 

passado e o futuro de nossa língua [...] 

Ora essa!, foi a minha vez de protestar. São palavras portuguesas! [...] 
todos eles preservam termos da nossa língua. Alguns que esquecemos. 

Outros que nunca utilizamos, mas que partilham o espírito do idioma. 

Também eles nos pertencem.[...] 

Outros neologismos trazidos por Iara exsudam um vigor verde, um 
cheiro a terra molhada, como se tivessem acabado de irromper de uma 

floresta tropical. Em qualquer caso todos se encontram enraizados 

numa ou noutra das principais tradições em que se assenta o nosso 
idioma, e é isso, creio, que os torna tão familiares e verossímeis. 

(AGUALUSA, 2010, pp. 56-60). 

 
 

Talvez as línguas guardem a memória de palavras ou de sons com os 

quais conviveram, ainda que tais palavras ou sons se tenham 

extinguido (AGUALUSA, 2010 p.156).  
 

 

 

No último texto da narrativa, Breve refutação da morte, o professor narra as 

memórias de sua vida e revela ser descendente de Domingos Ferreira da Assumpção, o 

Quitubia, um dos guardiões da língua dos pássaros, cujo documento está protegido por 

sua família ha várias gerações. A origem das palavras permanece desconhecida, 

cabendo a ele criar algumas hipóteses que na verdade resumem capítulos do livro.  

As revelações estão presentes em uma carta escrita para Iara quando ele estava 

a realizar uma viagem, que implicitamente seria a última de sua vida. Referindo-se às 

suposições acerca da origem da língua dos pássaros e, por conseguinte, da língua 

portuguesa ele deixa claro que nenhuma irá satisfazer às expectativas de sua aluna 

devido ao seu “espírito prático e céptico” (AGUALUSA, 2010, p.170). 



81 
 

A viagem real torna-se metáfora da viagem pelos sentimentos de saudade da 

infância, da família, dos lugares; de ausência e solidão do personagem, que teme que 

sua vida se transforme em esquecimento. Impulsionado pelo amor à jovem linguista, ele 

agiu intencionalmente ao lançar palavras dos pássaros doutores em um ambiente em que 

havia jornalistas, para atrair Iara através de sua pesquisa. Assim, ocorreu que os ditos 

neologismos alcançaram proporções internacionais e suscitaram todo o enredo dessas 

memórias que incorporaram personagens criadas pelo professor e que deram, para Iara e 

para o leitor, um caráter de realidade durante a narrativa. 

De todo modo, inscreve-se a importância das memórias de uma tradição que 

foi transmitida e que agora se vê ameaçada por uma geração que possivelmente se 

encerraria na figura de um “velho” que não constituiu uma família, símbolo da 

transmissão de uma tradição. Ele não teme a morte, mas em suas palavras revela: 

“Horroriza-me, sim, sentir que vou ficando sem passado a cada instante que passa 

(quantas lembranças perdemos por segundo?)” (AGUALUSA, 2010, p.180).  

O professor, para além de sua idade cronológica que se finda com o tempo, 

marca a presença do passado do presente e do futuro. O amor pela língua portuguesa e 

por Iara fez reacender-lhe a vida e a necessidade de deixar inscrita essa história, para 

que ela não se perca totalmente. 

A necessidade de contar toda a verdade para Iara através do registro em uma 

carta torna-se a revelação de que findada a vida ele será verbo, palavra; assim como o 

Diário Invisível de sua infância que, embora esquecido e oculto, espera que algo ou 

alguém o ilumine e lhe dê vida: 

 

Em criança, após a morte de meu pai, escrevi durante muitos meses 

um diário invisível [...] Perdi o caderno. Reencontrei-o já adolescente, 

pouco antes de ir para Roma em busca da santidade. Eu sabia que 

aquelas páginas estavam cheias de memória, entretanto esquecidas, 
mas folheava-as e não via nada. Um dia, deixei o caderno abandonado 

ao sol. Quando reabri, surpreendi-me ao verificar que o calor revelara 

as palavras. O tempo, que ainda tem mais força do que o sol,voltou a 
apagá-las. Guardei comigo, ao longo de tantos anos, esse diário 

invisível. Tenho-o aqui, nas mãos, o meu Diário Invisível. Folhei-o, 

com o mesmo tipo de arcaica e obscura fé com que um pitonista 

consulta as cartas ou os búzios. (AGUALUSA, 2010, p. 182). 
 

 

O milagrário pessoal do professor pode simbolizar as histórias não canônicas; 

o lugar onde ele enquanto sujeito seleciona memórias que serão perpetuadas como 
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verdadeiros prodígios da vida cotidiana. A Língua, por seu turno, não deve ser 

previsível e determinada, nem passível de ser definida. 

 Trata-se da impossibilidade aprisionar o sentido, pois se reveste de um 

indecifrável campo de interpretação e referências. Assim, como a escrita não está a 

serviço da fala, o leitor também não está a serviço do texto, como mero reprodutor de 

conceitos e ideias. Ambos estão inseridos na permanente construção de significados que 

continuam fundamentados na diferença.  

Logo, a pluralidade linguística torna a língua portuguesa singular, unindo 

personagens que transcendem os limites impostos pela história ao ser estabelecida a 

comunicação e a interação entre nações, que tem a Língua como símbolo da valorização 

da cultura dos “quintais” que estão (re) apresentados na literatura contemporânea.  

Ressalta-se, portanto, que a literatura refuta o percurso legado à representação 

enquanto cópia ao estar inserida nos deslocamentos que vão de encontro à lógica 

metafísica, ao referente absoluto e real cuja racionalidade está a serviço da natureza.  

As narrativas literárias O vendedor de passados e Milagrário pessoal, são, 

portanto, questionadoras da memória à medida que a apresentam em conformidade com 

as representações contemporâneas. Elas se prestam ao entendimento desta “arena de 

memórias” por se tratar de narrativas que encerram em si mesmas um comportamento 

linguístico e interpretativo da multiplicidade contemporânea.  

Diante disso, observa-se que as realidades e possibilidades dessas narrativas 

são apresentadas de maneira clara e objetiva na memória, para a memória e através de 

memórias.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O jogo representacional presente na narrativa literária de José Eduardo 

Agualusa é resultado da inserção da memória nas discussões contemporâneas, em que 

ela é deslocada da história e passa a sofrer as intempéries de uma sociedade 

eminentemente fragmentada pelos discursos pós-modernos. 

A memória, assim como os sujeitos, é (de)formada pelas possibilidades de 

identificação e representação , assim como por constantes mutações que visam a atender 

à velocidade das inovações tecnológicas, cujo tempo é relativizado por inviabilizar a 

consolidação das informações na era digital. Outrossim, o padrão vigente até a 
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modernidade é entrecortado por processos de descentralização e efemeridade que 

contrastam com o desejo de retorno a um passado tradicional e solidificado.  

A literatura, por sua vez, também é deslocada de uma concepção puramente 

mimética tal qual propunham os estudos de Platão e Aristóteles, por ser um espaço não 

de reflexo, mas de reflexão do contexto sociocultural dos sujeitos, desarticulando as 

bases tradicionais de representação para ser a própria realidade através da linguagem.  

Em Platão a memória está associada ao processo de representação das coisas 

das quais se pode apenas extrair cópias do real, imagens que se afastam continuamente 

do que lhes originou. Aristóteles, por sua vez, instaura a distinção entre real e ficcional, 

em que a mimeses é reconhecida pelos sujeitos que entram, por um determinado 

momento, no jogo da representação, satisfazendo suas expectativas. O artista é, 

portanto, o mentor das memórias fictícias, cabendo aos demais sujeitos a absorção dos 

ensinamentos suscitados a partir da encenação histórica apresentada. 

Essa lógica binária corresponde à padronização imposta pela história em que 

em nome de um centro se instituíam as memórias sociais, visto que o passado era 

recuperado como um dado histórico e incontestável transmitido de geração a geração. O 

sujeito apenas reproduz o passado, não atua nem reflete sobre ele, seja de maneira 

individual ou coletiva.  

Assim foram situados os estudos mnêmicos voltados para a tradição em que a 

memória seria o reflexo do passado. Para tanto, verificou-se a construção do estatuto 

mnemônico ao longo da história e como ele está relacionado com o pensamento 

instaurado nas artes em consonância com o perfil sociocultural vigente.  

Em contrapartida, as discussões entre modernidade e pós-modernidade 

permitiram a compreensão de que a memória em si não se sustenta como um todo 

indivisível, visto que a sociedade e os sujeitos se modificam e, nesse processo, surgem 

possibilidades de representação do passado. Desse modo, as proposições de Le Goff 

(2006) foram fundamentais para delinear o percurso dos usos da memória como 

instrumento de poder desde as sociedades ágrafas até as memórias artificiais.  

Logo, constata-se a apreensão das tensões entre as representações do 

presente/passado, pois elas convivem paradoxalmente na memória, através dos 

discursos que estabelecem os embates entre as memórias. A proposição em tela 

corrobora o presente como o gerador das representações do passado, sendo que este 

assume várias faces para ao atender ao poder dos grupos (dominantes ou subjulgados 

pela história) que a manipulam.  
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A relação entre essas possibilidades é visualizada nas artes, das quais a 

literatura contemporânea é um importante recurso de representação por ser espaço de 

subversão do cânone, sobretudo por suas temáticas, estruturas e linguagens. Diante 

disso, a memória do passado como veículo de divulgação e perpetuação da história é o 

estopim que fratura a possibilidade de uma origem histórica e inalterável. A narrativa 

literária, por seu turno, exibe os processos de descentralização e efemeridade, próprios 

da sociedade contemporânea, ao expor criticamente a maneira pela qual a história da 

sociedade é construída.   

Nesse contexto, a narrativa literária de José Eduardo Agualusa confronta 

memórias indo de encontro ao que se reproduz nos livros de história e dos documentos 

manuseados como tesouros da memória nacional e mundial. Isso ocorre porque a 

narrativa incorpora elementos do cotidiano, bem como ilustra através das personagens e 

dos assuntos abordados a fragilidade da memória no que concerne às suas múltiplas 

vertentes e alternativas de passado. 

O Vendedor de passados ilustra de forma consistente a manipulação da 

memória pelo ato de forjar memórias e torna-las reais pela prática de criar histórias com 

comprovação material, através de fotografias, relatos pessoais, cartas, etc, já que estes 

são instrumentos e estratégias para o convencimento da maioria dos clientes que 

procuram os serviços da personagem Félix Ventura.  

Em Milagrário pessoal é notório o embate entre as memórias do passado e do 

presente na metáfora do mito de origem da língua portuguesa, assim como a constatação 

de que ela é continuamente modificada pela atuação dos falantes e do trânsito entre 

culturas, o que também se evidencia nas representações dos personagens Iara e o 

professor, pois eles contrariam a lógica temporal entre idade e percepção de mundo. A 

jovem estudante mantém um foco purista ao longo do discurso narrativo enquanto que o 

professor, mais avançado na idade e na maturidade adquirida pelas experiências de vida, 

simboliza a junção dos tempos aliando a tradição e as constantes transformações sociais. 

Assim, realidade e ficção são discutidas estilhaçando a existência de uma 

memória única e transcendente ao apresentar memórias que carregam em si a 

fragilidade e o esquecimento em um movimento que configura sua própria existência.  

No bojo dessas exposições a narrativa literária é uma arena por ser o lugar em 

que se debate e se apresentam as múltiplas memórias e que se configura como um teatro 

metafórico das problemáticas contemporâneas. 
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Sendo assim, esse jogo é conduzido pelo sujeito que não se limita à condição 

de espectador, pois deliberadamente seleciona, coleciona e escreve as memórias, 

gerando outras possibilidades de memórias cujo embate fortalece o ciclo de 

representação social. 
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