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FIM: uma cartografia afetiva da memória 

 

 

 

 

RESUMO 

 

 

A presente dissertação tem como objeto de estudo a narrativa Fim, publicada em 2013, da 

escritora Fernanda Torres. A investigação se assenta na análise da cartografia afetiva da 

memória através da relação entre os cinco personagens principais e os lugares mencionados 

na obra. Para isso, o estudo pauta-se nas categorias conceituais de lugares e memória, 

buscando, nas relações e performances dos personagens, uma discussão que possibilite o 

entendimento do tema, um dos mais caros à cultura contemporânea. A memória enquanto 

faculdade psíquica de reter ou lembrar experiências do passado necessita de suportes para que 

essas imagens sejam acionadas mentalmente, por isso, os lugares servem como meio de 

concretizá-la. Desse modo, o estudo aqui apresentado possibilita uma reflexão sobre essas 

categorias na literatura brasileira contemporânea. 

 

Palavras-chave: Memória. Lugares. Cartografia afetiva. Fim. 
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FIM: una cartografía afectiva de la memoria 

 

 

 

RESUMÉN 

 

 

 

 

Este trabajo tiene como objeto el libro Fim, publicado en 2013, de la escritora Fernanda 

Torres. La investigación se basa en el análisis de la cartografía de la memoria afectiva a través 

de la relación entre los cinco personajes principales y lugares mencionados en la obra. El 

estudio se guía en las categorías conceptuales de los lugares y la búsqueda de la memoria, en 

las relaciones y actuaciones de los personajes, una discusión que permita la comprensión del 

tema, uno de los más caros de la cultura contemporánea. La memoria como la capacidad 

psíquica para retener o recordar experiencias pasadas necesita apoyos para que estas imágenes 

sean procesadas mentalmente, por lo que los lugares sirven como un medio para que esto 

ocurra. Por lo tanto, el estudio que aquí se presenta ofrece una reflexión sobre esas categorías 

en la literatura contemporánea. 

 

Palabras clave: Memoria. Lugares. Cartografía afectiva. Fim. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Investigar as relações entre lugar e memória em uma narrativa significa entender 

inicialmente as experiências individuais e coletivas e de que forma estas são estabelecidas e 

vinculadas nos lugares. A literatura, enquanto representação social traz em seu enredo as 

vivências no tempo e espaço, elucidando a relação do homem contemporâneo com essas 

categorias. Na presente dissertação, intitulada “FIM: uma cartografia afetiva da memória”, 

propomo-nos a analisar a relação entre lugares e memória na narrativa Fim, da escritora 

Fernanda Torres, mapeando esses lugares com o intuito de traçar uma cartografia afetiva da 

memória. Para isso, nos baseamos nos conceitos de lugares e memórias, buscando nas 

relações e performances dos personagens da trama uma discussão que possibilita o 

entendimento do tema.   

A análise do relato dos personagens permite caracterizar esse sujeito que transita da 

modernidade para contemporaneidade, acompanhando todo o processo de transformação da 

cidade, tornando evidente o descontentamento com o tempo presente. Como exemplo, temos 

Álvaro e sua rotina enfadonha da velhice ou o desejo de fuga de Ciro, o qual vê na morfina 

uma forma para entrar num estado de sonolência e, desse modo, pelas memórias reencontrar 

com seu eu jovem e saudável, realidade bem diferente da que se encontra num leito de 

hospital, definhando em razão de um câncer. Esses dois exemplos evidenciam sujeitos 

desorientados e deslocados no tempo e no espaço, donos de um humor ácido, melancólicos, 

além de manifestarem inconformidade e não identificação com a cidade do presente. Ao 

mesmo tempo, trazem à luz a ruptura com as relações interpessoais que existiam no passado, 

sejam as de amizade ou familiares.  

O romance conta a história de cinco personagens: Álvaro, Sílvio, Ribeiro, Neto e Ciro. 

Cada um deles compõe sua própria história, trazendo para o tempo presente as imagens das 

experiências compartilhadas na juventude. Cada capítulo é narrado sob o ponto de vista de um 

desses personagens, o que possibilita ao leitor colher o produto final: o enredo.  O passado é 

único ponto de contato entre eles, devido à amizade estabelecida na juventude, o que permite 

a inter-relação de fatos e personagens nas tramas narradas. 

 Álvaro, Sílvio, Ribeiro, Neto e Ciro são cariocas e rememoram passagens de suas 

vidas no convívio entre amigos e familiares na cidade do Rio de Janeiro, em especial no 

bairro de Copacabana. Álvaro, o último a falecer, vive só, ranzinza, não suporta os netos, a 
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ex-mulher e a velhice; Sílvio é viciado em drogas e sexo, mantendo esse estilo de vida até a 

sua morte numa sarjeta; Ribeiro dá aula para velhinhas na praia e, para não perder a 

virilidade, recorre ao Viagra – fato que o levara à morte; Neto se manteve fiel à esposa e Ciro, 

o primeiro a morrer do grupo dos cinco, vítima de um câncer, era invejado pelo grupo pelo 

sucesso que fazia com as mulheres. No enredo da narrativa são apresentados 

concomitantemente dois Rios de Janeiro: o de 1960, ano em que os cinco personagens 

principais se conheceram, e o contemporâneo.  

 Assim, a partir de Fim, objetivamos entender de que forma os lugares adquiriram 

sentido para os personagens na medida em que eles evocam tais espaços através da memória, 

transformando-os em lugares de vivência ou lugares de memória. A intenção é observar na 

cartografia afetiva o percurso cartográfico das personagens no Rio de Janeiro do presente e do 

passado, levando em consideração os significados atribuídos a estes conforme experiências de 

cada um, partindo da memória individual ou coletiva. 

O discurso das personagens principais do romance possibilita a percepção da memória 

como conservadora de um passado concretizado nos espaços urbanos. Os lugares apontados 

em Fim (2013) são constituídos de recordações das personagens e reconstruídos mentalmente 

através de significados simbólicos, transcendendo a temporalidade individual. Desse modo, os 

espaços físicos e os eventos vivenciados neles são percebidos distintamente, conforme a 

memória e a experiência de cada sujeito.  

Os lugares apresentados na obra não são palco de eventos reais, embora existam na 

cidade do Rio de Janeiro. A própria autora esclarece, na contracapa, que tanto os personagens 

quanto as situações são reais apenas no universo da ficção. Dessa forma, é importante 

salientar que a cartografia percebida é a ficcional, a traçada nas páginas do livro em diálogo 

com a da cidade real. 

Fernanda Torres busca uma estrutura narrativa apresentada em terceira e em primeira 

pessoa, o que já incorpora uma marca da narrativa ficcional contemporânea. Com base nisto, 

identificamos o modo dos personagens utilizarem-se da memória para narrar as histórias, 

tanto as particulares quanto as dos outros e como os lugares contribuíram para a construção da 

cartografia afetiva. No âmbito dessa discussão, levamos em consideração a cidade do Rio de 

Janeiro, especificamente em locais citados na obra, como elementos significativos ou não para 

a memória.   

Sendo assim, questionamos qual a função da memória e sua relação com os lugares em 

Fim e de que forma traçou-se a cartografia afetiva da memória? Como resposta para essas 

interrogativas, comprovamos que as memórias da cidade evocadas através das experiências 
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individuais e do grupo são realmente as da juventude, mas estas não são evocadas a fim de 

fortalecer a identidade do grupo ou local. Os lugares serviram como suporte para o traçado de 

uma cartografia de lugares que não são e de memórias que não parecem ser. Na velhice, os 

espaços são transitórios e estes possuem funções específicas. Sendo assim, o livro Fim de 

Fernanda Torres é entendido como um enredo feito de memória, relacionado a lugares que 

não fazem mais sentido. Esse fato rompe o conceito tradicional de memória e lugar. 

Desse modo, partimos da premissa de que o enredo narrativo é atravessado por 

espaços que configuram lugares e são fundamentais na ambientação, no desenrolar da trama. 

Objetivamos, destarte, analisar a existência de uma cartografia afetiva da memória 

identificada em Fim (TORRES, 2013), assim como marcar os espaços físicos sugeridos pela 

memória dos personagens, analisando elementos/situações do cotidiano, identificando os 

lugares e suas dimensões cartográficas no texto. 

O estudo de caráter qualitativo tem como aporte teórico referências especializadas que 

servem de base para a análise e interpretação do romance com o intuito de problematizar a 

reconfiguração da memória na tessitura do texto, pois esta se apresenta na obra com uma 

função distante de mantenedora de um sentimento nostálgico ou de fortalecedora de uma 

identidade. Na tessitura do estudo, pautados na metodologia de abordagem qualitativa, a fim 

de atingirmos os objetivos previamente estabelecidos e anteriormente aqui delineados, 

dividimos o corpo do texto dissertativo em três capítulos, ademais da Introdução e das 

Considerações finais.  

No primeiro capítulo, intitulado “Sobre memórias e lugares”, abordamos os conceitos 

de memória, do lugar enquanto constituição identitária e também da categoria não-lugar, 

analisada na obra Fim à luz dos estudos desenvolvidos por Marc Augé (1994). Nesse sentido, 

defendemos, com base em Sternberg (2012) a conceituação de memória como faculdade 

humana que codifica, armazena e recupera as informações retidas no passado e a ideia de Bosi 

(1994) de que a memória é trabalho e por meio dela trazemos à consciência o que foi 

vivenciado no passado, atualizando no presente. E, igualmente, apresentamos os lugares 

enquanto cenários configuradores de construções identitárias, a partir dos estudos de Candau 

(2014).  

Por sua vez, em “Memória: uma relação mítica fundamental” – segundo capítulo – 

discutimos memória e lugares sob a égide da mitologia grega. Para tanto, apresentamos o 

estudo de Francis Yates (2007) sobre a contribuição do poeta grego Simônides de Céos com 

sua Arte da memória ou Mnemotécnica. Em seguida, apresentamos uma discussão sobre os 

lugares de memória segundo a ótica de Pierre Nora (1981), apontando para uma reflexão 
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sobre os lugares que são apreendidos pela memória e as imagens eleitas para lembrar. Nesse 

capítulo há também uma análise acerca da suspensão do tempo e do local do presente através 

da memória, a partir do personagem Ciro.  

Idoso, preso a um leito de hospital, submetido ao tratamento de um câncer em estágio 

bem avançado, Ciro encontra nas memórias um meio para fugir da sua condição atual. 

Através desse processo rememorativo, retorna à juventude, época em que fazia sucesso com 

as mulheres, se divertia com os amigos e não tinha essa enfermidade. Pelas memórias, o 

personagem suspende o tempo e o espaço (leito do hospital) do presente e desloca-se para 

outrora. No entanto, ao retornar, percebe a impossibilidade de resgatar o vivido e a 

impossibilidade física de se transportar para a sua outra vida. Diante disso, vê na antecipação 

da morte a solução para por um fim àquela sobrevida.  

No tocante ao terceiro capítulo, com o título de “Fim: em direção a uma cartografia 

afetiva da memória”, há um direcionamento relativo a uma cartografia afetiva da memória, 

aplicado ao romance Fim. Desse modo, fazemos uma relação entre a memória das 

personagens principais e os lugares do Rio de Janeiro mencionados na obra, seguido da 

análise desses lugares a fim de averiguar se são ou não portadores de significados, bem como 

se apontam para uma reconfiguração dos conceitos memória e lugar na contemporaneidade. 

Para tanto, contextualizamos o período contemporâneo e, a partir dele, apresentamos 

possíveis leituras que elucidam os motivos pelos quais ocorrem as mudanças enunciadas em 

Fim.   

O mundo contemporâneo é caracterizado pelo encurtamento das distâncias, pelo 

individualismo e pelo enfraquecimento de um ideal coletivo. Todas essas características são 

percebidas em Fim por meio das ações dos personagens, visto que, pelas memórias, eles 

trazem à tona o Rio de Janeiro com as transformações ocorridas a partir da passagem da 

modernidade para a contemporaneidade. Ao mesmo tempo, os cinco amigos apresentam a 

cidade no tempo presente com todas as suas complexidades: trânsito, barulhos, sujeiras, mau 

cheiro, espaços transitórios e o confronto com o real por meio de uma hiperrealidade 

construída devido à perda da referência. Como referencial teórico nesse capítulo, utilizamos 

as ideias desenvolvidas por Fredric Jameson (2007) e Claudio do Carmo (2016).    

A obra Fim, aqui apresentada, traz em seu enredo a vida na sociedade contemporânea, 

deixando à luz dos holofotes personagens que viveram a transição de dois períodos temporais 

e a transformação dos costumes carioca. Esse movimento dá-se pelo uso da memória e de 

imagens de experiências cristalizadas num pano de fundo que surge e traz à tona todo um 
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desenho cartográfico de uma cidade em plena efervescência: o Rio da década de sessenta e 

percussor da cidade contemporânea.  

Compreender qual o papel da memória numa narrativa que trata de assuntos tão 

corriqueiros serviu como estímulo para essa pesquisa. Por fim, acreditamos que essa análise 

contribuirá para a ampliação dos estudos de memória e lugares em uma narrativa 

contemporânea, com base nas discussões histórico-culturais numa perspectiva literária. 

Igualmente, pode contribuir também para entender algumas das principais características do 

romance contemporâneo e a sua relação com a memória.  
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1      SOBRE MEMÓRIAS E LUGARES 

 

 

 A relação entre memória e lugares é estreita, pois não há como evocar eventos 

passados sem que venham junto com eles os lugares a partir dos quais essas memórias foram 

construídas e vivenciadas. No presente estudo, o liame entre essas categorias é exemplificado 

com base na análise do romance Fim (TORRES, 2013), pois as experiências dos personagens 

foram gravadas e arquivadas em suas memórias em consonância com os lugares que 

proporcionaram a vivência delas, tendo como cenário a cidade do Rio de Janeiro.  

 Os espaços transitados na obra servem como base para as imagens depositadas neles. 

Estas são evocadas por meio do processo memorativo (codificação, armazenamento e 

recuperação), o que possibilita trazer para o presente o passado, atualizando-o. Portanto, as 

discussões empreendidas nesse primeiro capítulo trazem como tema central a memória e a sua 

relação com os lugares.  

 

 

1.1 Essas memórias                                     

 

 

O tema memória é recorrente nas pesquisas acadêmicas, pois faz parte da vida humana 

desde o convívio individual ao coletivo. O estudo aqui apresentado se assenta, sobretudo, nas 

discussões empreendidas por Jacques Le Goff (1996), Ecléa Bosi (1994), Sternberg (2012), 

Halbwachs (2006) Joël Candau (2014) e Pollak (1992). A partir delas, visamos apresentar um 

amplo panorama do fenômeno memorialístico.  

Le Goff (1996) oferece muitas contribuições em seu texto Memória e História, no qual 

apresenta de forma sintética aspectos e teorias sobre a memória. Em especial, citamos aqui a 

distinção entre a memória humana e a eletrônica. Sobre a primeira, ele afirma que, além de ser 

instável, é também flexível. Por sua vez, a segunda é estável e facilmente acessada. No 

entanto, esta necessita do homem para agir, enquanto auxiliar da memória humana, por 

possuir a capacidade de armazenar maior número de dados em equipamentos cada vez 

menores. Embora tenhamos apresentado a distinção entre ambas as memórias, a presente 

dissertação focará apenas na humana.  

Para tanto, é necessário entendermos, em linhas gerais, de que modo uma memória 

funciona. Sternberg (2012) observa que a psicologia cognitiva identificou três tipos de 
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operações usuais da memória: codificação, armazenamento e recuperação. O processo de 

codificação é a forma pela qual transformamos os dados sensoriais e físicos numa 

representação mental. Já o armazenamento é o meio de retenção do que foi codificado e, no 

tocante à recuperação, é o modo em que acessamos as informações armazenadas. Quando 

recuperamos essas informações, elas se atualizam no momento presente, conforme as 

experiências individuais. Dessa maneira, armazenamos apenas parte do que vivemos, porque 

nem tudo o que foi vivenciado é significativo ou, então, porque houve algum problema no 

processo de codificação. Assim, a codificação é o momento em que escolhemos e adquirimos 

informações. Em seguida essas informações são armazenadas numa espécie de arquivo para 

que possam ser recuperadas sempre que houver necessidade.  

O ato de lembrar implica atualizar ou reconstruir as informações que foram adquiridas 

e interpretadas através da nossa capacidade perceptiva. Desse modo, representamos 

internamente o que foi recebido. Por isso, lembrar significa recordar o que está guardado na 

memória por toda a nossa vida. Segundo Pollak (1992), o que a memória individual grava, 

recalca, exclui, relembra, é evidentemente o resultado de um verdadeiro trabalho de 

organização de construção das informações recebidas e selecionadas. 

A lembrança nos permite acessar fatos passados, unindo como um fio condutor o que 

foi com o que é, pois vem à tona sempre no tempo presente. Ela serve para comprovar o que 

foi vivido, possibilitando-nos construir nossa história e a passagem do tempo, dando-nos a 

percepção de que envelhecemos. 

 

A escova de dentes dela me olha do copo sobre a prateleira de louça. Abro o armário 

atrás do espelho e me atenho com a porta entreaberta. É o mesmo espelho do dia em 

que entramos aqui pela primeira vez. Está trincado. Procuro o antigo rosto, sou eu, 

ali, e não sou.
1
 

 

 

A imagem refletida no espelho é a do personagem Neto, que entra no banheiro e vê a 

escova de dentes como um vestígio deixado por Célia, sua esposa, morta por aneurisma 

enquanto dormia. Conquanto a escova comprove que um dia Célia fez parte da vida de Neto, 

em razão das lembranças que evoca, é no espelho que surge a imagem cuja feição lhe causara 

estranhamento. Ainda que o artefato seja o mesmo há anos, o rosto já não era. As lembranças 

evocadas diante desses objetos o fazem perceber a passagem do tempo. 

                                                           
1
 TORRES, Fernanda. Fim. São Paulo: Companhia das Letras, 2013, p. 137. Todas as demais citações foram 

retiradas dessa edição, passando-se apenas a indicar FIM em referência ao título, com o número das respectivas 

páginas. 
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O episódio vivenciado por Neto nos indica que as memórias surgem de modos 

múltiplos, pois a forma de lembrarmos é tanto coletiva quanto individual. Ainda que um 

grupo retenha e transmita, as lembranças são trabalhadas individualmente. Isso porque o 

processo de codificar, armazenar no passado e recuperar essas informações no tempo presente 

é um trabalho solitário. Sendo assim, cabe-nos selecionar episódios significativos do que foi 

vivenciado e trazê-los à consciência. Nesse processo, o ser humano é capaz de atualizar 

informações passadas ou que se entendem como passadas. Isso se torna notório quando um 

cheiro, um objeto ou um lugar nos faz voltar ao passado e buscarmos nas nossas lembranças 

essas experiências de vida.  

O movimento de voltar ao passado através desse trabalho mental faz surgir fragmentos 

de imagens de algo que foi vivido e trazido para outro tempo graças ao estímulo externo. 

Quando acessamos a memória, trazemos à superfície as imagens dessas experiências. Esse 

movimento marcado pelo retorno ao que foi vivido e o seu transporte para o tempo presente 

nos permite reconstruir as experiências passadas atualizando-as da seguinte forma: 

 

Na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, repensar, 

com imagens e ideias de hoje, as experiências do passado. A memória não é sonho, é 

trabalho. Se assim é, deve-se duvidar da sobrevivência do passado, ‘tal como foi’, e 

que se daria no inconsciente de cada sujeito. A lembrança é uma imagem construída 

pelos materiais que estão, agora, à nossa disposição, no conjunto de representações 

que povoam nossa consciência atual. Por mais nítida que nos pareça a lembrança de 

um fato antigo, ela não é a mesma imagem que experimentamos na infância, porque 

nós não somos os mesmos de então e porque nossa percepção alterou-se e, com ela, 

nossas ideias, nossos juízos de realidade e de valor. O simples fato de lembrar o 

passado, no presente, exclui a identidade entre as imagens de um e de outro, e 

propõe a sua diferença em termos de ponto de vista (BOSI, 1994, p. 55). 

 

Em consonância com o pensamento de Bosi, salientamos que as imagens evocadas do 

passado jamais serão as mesmas, pois a ação de lembrar os fatos antigos é mediada pelo 

momento atual. Assim, se os evocarmos em momentos distintos da nossa vida, os 

conceberemos de forma diferenciada. Isso acontece em virtude de já termos envelhecido e, 

junto com o envelhecer, somamos novas experiências às situações anteriormente vivenciadas, 

conquanto as olhemos com uma visão ampliada pelas experiências que ocorreram 

posteriormente à lembrança que retomamos do passado.  

A partir da afirmativa de Bosi, cuja análise compreende que, ao lembrar o passado, 

excluímos a identidade entre o que foi e o que é, podemos estabelecer um paralelo com a 

citação de Fim anteriormente utilizada. Quando o personagem Neto diz que procura o antigo 

rosto: “sou eu, ali, e não sou” (FIM, 137), observamos a imagem do rosto presente em 

confronto com a imagem da face jovem da memória. Há deste modo, a exclusão da identidade 
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anterior em função da imagem mediada no presente. Ele não é mais o Neto jovem porque o 

tempo passou e ele envelhecera. Ainda que o espelho continuasse sendo o mesmo, a imagem 

refletida gerou estranhamento.  

As lembranças nos acompanham durante toda a nossa vida e imprimem marcas que 

ficam gravadas em nosso subconsciente, esperando apenas o momento em que algo ou um 

lugar nos faça percorrer o caminho de volta ao passado a fim de trazê-la à consciência. A 

visita a esse baú, chamado memória, nos permite encontrar traços da nossa personalidade e 

marcas da nossa existência que estarão sempre permeadas de emoções e medos. Enfim, nele 

encontram-se as imagens das experiências selecionadas por nós, as quais nos guiarão pelo 

resto dos nossos dias ou apenas por um período da nossa vida. 

Ao trazer o passado para o presente, o corpo atua de forma automática ou 

independente. Isso ocorre porque há duas manifestações da memória. A primeira delas, 

denominada de protomemória, por Candau (2014), teria uma função prática em que o 

indivíduo reproduz formas de comportamentos compartilhadas em sociedade. Também 

chamada de memória-hábito por Bergson (1999), essa função caracteriza-se pelo reforço do 

que foi aprendido, constituindo-se, dessa maneira, um fazer rotineiro. É a ação automática 

sobre as coisas, pois a memória armazena as experiências e saberes que resistem ao tempo. É 

o fazer sem pensar e a ação sobre o indivíduo é voluntária.  

Desse modo, o passado vai agir através do corpo sem que tenha a necessidade de um 

esforço pré-elaborado maior. Isso ocorre porque guardamos o que aprendemos na infância e 

no convívio social. Destarte, os aprendizados infantojuvenis são incorporados pela repetição, 

por isso são duráveis. Assim, o passado age sobre o corpo de forma prática transformando-se 

em hábito, a exemplo do caminhar, falar, dirigir, costurar. Para Bosi (1994), a memória-hábito 

faz parte do nosso adestramento cultural.  

Muitos são os exemplos encontrados da memória-hábito na narrativa Fim, contudo, 

optamos aqui pelo fragmento que segue em virtude do personagem fazer uma reflexão do seu 

ato de andar no momento presente e compará-lo ao modo como andava no passado. Dessa 

forma, nos apresenta a memória-hábito em confluência com a imagem-lembrança. 

 

Não faz muito tempo, ir da minha casa até o consultório do Mattos, Mattos é o meu 

clínico geral, me custava dez minutos a pé. Hoje, levo quarenta. Andar deixou de ser 

um ato inconsciente. Vigio os passos, os joelhos, mantenho a atenção na rota. Tudo 

dói, pelas razões mais diversas, todas condizentes com a velhice (FIM, p. 15). 
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Nesse trecho, não obstante Álvaro sinta dores ao caminhar, notamos que ele não se 

esqueceu de como é andar. A memória dessa ação continua conservada, ainda que o 

personagem diga que esse deixou de ser um ato inconsciente. Sente dores, claro, e isso traz à 

tona lembranças do tempo em que gastava apenas dez minutos até clínica médica. A 

atualização dessa imagem torna consciente outro momento da sua vida: a juventude, a 

capacidade de andar de forma mais rápida e indolor. Diferente da memória usada para andar, 

a memória de alto nível, assim nomeada por Candau (2014), não se caracteriza pelas ações 

mecânicas. Essa segunda manifestação da memória permite a relação do presente com o 

passado e, ao mesmo tempo, interfere no processo atual das representações.  

Pautados no trecho apresentado de Fim, comprovamos que essas formas se relacionam 

de modo coordenado e dificilmente são desprendidas uma da outra. Dito isto, a memória-

hábito dará conta dos afazeres cotidianos, pois faz parte do nosso exercício cultural. É algo 

convencionado socialmente e repetido tantas vezes que é internalizado e efetivado de modo 

natural, sem nos darmos conta do processo de incorporação dos hábitos.  Em contrapartida, as 

lembranças evocadas são independentes da rotina por trazerem à consciência algo vivido no 

passado e que jamais se repetirá. Entretanto, embora não haja repetição idêntica à situação já 

experienciada, o que ocorreu ficará representado na mente, arquivado e poderá ser acessado 

pela memória.  

Essa segunda manifestação mnemônica é involuntária, pois independe do nosso desejo 

e é resultante de sensações – característica que faz jus à nomenclatura dada por Candau 

(2014) de memória de alto nível e ao que Bergson (1999) nomeia de imagem-lembrança. 

Ressaltamos que o que é trazido à consciência em forma de imagem-lembrança são os 

elementos colhidos da matéria guardada em nosso inconsciente. Assim, nessa zona psíquica 

estaria guardada a lembrança pura, antes de ser selecionada pela consciência e trazida à 

superfície. Isso porque toda imagem selecionada e trazida à consciência não é criada nesse 

exato momento, mas já estava lá, armazenada, ainda que não tivéssemos consciência disso. 

Em Fim, por exemplo, quando os personagens falam sobre Copacabana, os bares que 

frequentaram e os apartamentos pelos quais já transitaram, eles não elaboraram suas 

lembranças no presente, mas sim no passado, pois as imagens desses lugares já estavam 

armazenadas. Conforme a necessidade apresentada em virtude das recordações dos 

personagens, elas foram eleitas e apresentadas nas interlocuções narradas. 

Esse ponto de vista confere à memória o lugar daquela que conserva o passado, sendo 

levada para a consciência sob a forma de lembrança. Para Bosi (1994), a lembrança é o que 

assegura a sobrevivência do passado, pois cada indivíduo conserva em seu espírito o pretérito. 
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Entretanto, quando esse tempo é chamado à consciência, é sempre na forma de imagem-

lembrança, a qual não seria mais pura. Isso em virtude da representação do que passou ocorrer 

sob um novo olhar, de acordo com vivência em sociedade, pois a consciência é o momento 

presente. Logo, as experiências de antanho são interpretadas com base no agora. 

Em consequência disso, a forma de interpretar e representar essas imagens mentais já 

estaria envolvida numa nova experiência de vida individual ou coletiva. A imagem que 

lembramos no presente nunca será igual à do passado. Isso ocorre porque guardamos a 

imagem aproximada do que realmente aconteceu já que o armazenamento de informações está 

intimamente ligado à dinâmica de seleção e descarte. A memória é concreta, pois se realizou 

no passado e foi transportada para o tempo presente, daí seu caráter inacabado e flexível, 

constantemente reconstruído.  Esse reconstruir exemplifica a comparação de Bosi (1994) com 

o termo trabalho, pois se refere a um esforço feito pelo indivíduo para que a memória se 

estabilize, haja vista que a sua atualização e efetivação ocorre no tempo presente.  

Ao partirmos do princípio da memória como faculdade humana de armazenar 

informações, podemos classificá-la como memória individual. Nesse caso, o ato de lembrar-se 

de algo sempre necessitará de um acontecimento e de um indivíduo. Esse pode ser apenas 

ouvinte ou sujeito ativo, mas será testemunha e a perpetuará, transformando essa memória 

inicialmente individual em coletiva. Com o intuito de perceber a realidade, o indivíduo 

recorre à sua experiência anterior e ao testemunho de outros. Desse modo, vive-se o presente 

mediante o movimento dialógico das experiências individuais e coletivas. Portanto, é função 

memorialística presentificar os testemunhos pretéritos.  

O convívio em sociedade e as relações entre as pessoas evocam lembranças que jamais 

serão trazidas ao tempo presente para serem revividas exatamente como outrora, uma vez que 

serão reconstruídas pela experiência atual. Nessa linha de pensamento, toda memória se 

estruturará na identidade do grupo, pois nossa história de vida se baseia nas nossas interações 

sociais. As lembranças podem agrupar-se tanto em torno de uma pessoa ou dentro de uma 

sociedade, cuja consequência será o desenvolvimento de memórias individuais e coletivas. No 

entanto, embora o sujeito possua sempre um grupo de referência, e a memória seja constituída 

em um grupo, esse é também um trabalho individual.  

Sendo assim, as lembranças de uma pessoa estarão relacionadas ao grupo ao qual 

pertence. Ainda que a memória individual esteja em confluência com o meio social, é também 

percebida e articulada isoladamente, pois, como foi dito, o processo de seleção e 

arquivamento é sempre um trabalho pautado na percepção, logo é particular. Em 

contrapartida, a memória coletiva é resultado das experiências de determinado grupo. Quando 
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há um sistema organizado de lembranças que tem como suporte esses grupos sociais, 

localizados em espaço e tempo definidos, essa se trata de uma memória coletiva, segundo 

Halbwachs (2006). Para o sociólogo francês, 

 

O indivíduo participaria de dois tipos de memória. Não obstante, conforme participa 

de uma ou de outra, ele adotaria duas atitudes muito diferentes e até opostas. Por 

outro lado, suas lembranças teriam lugar no contexto de sua personalidade ou de sua 

vida pessoal – as mesmas que lhes são comuns com outras só seriam vistas por ele 

apenas no aspecto que o interessa enquanto se distingue dos outros. Por outro lado, 

em certos momentos, ele seria capaz de se comportar simplesmente como membro 

de um grupo que contribui para evocar e manter lembranças impessoais, na medida 

em que estas interessam ao grupo. Se essas duas memórias se interpenetram com 

frequência, especialmente se a memória individual, para confirmar algumas de suas 

lembranças, para torná-las mais exatas, e até mesmo para preencher algumas de suas 

lacunas, pode se apoiar na memória coletiva, nela se deslocar e se confundir com ela 

em alguns momentos, nem por isso deixará de seguir seu próprio caminho, e toda 

essa contribuição de fora é assimilada e progressivamente incorporada à sua 

substância (HALBWACHS, 2006, p. 71-72). 

 

 

No entanto, uma memória está contida na outra, mas não se enleiam. A memória 

individual não acontece isoladamente, pois quando se evoca o passado recorremos às 

lembranças que também podem ser de outras pessoas. Como exemplo disso, imaginemos que, 

ao encontrarmos alguém conhecido e começarmos a evocar fatos ocorridos com ambos no 

passado, as nossas lembranças se juntarão às lembranças do outro e, assim, passaremos a ter 

um olhar diferente para o que foi vivenciado. Nesse caso, o que ocorre é uma reconstrução do 

passado mediante imagens que não são mais puras, e sim simuladas, em virtude dos vários 

pontos de vista para o mesmo acontecimento. Desse modo, a releitura do acontecimento é 

determinada pela visão de mundo do presente.   

Segundo Halbwachs (2006, p. 30), “os fatos passados assumem importância maior e 

acreditamos revivê-los com maior intensidade, porque não estamos mais sós ao representá-los 

para nós”. Por conseguinte, entendemos que a memória de um indivíduo é fruto do meio 

social no qual ele está inserido: escola, igreja, associações, dentre outras instituições sociais, 

possibilitando-o participar tanto de uma memória individual quanto de uma coletiva. Ambas 

as memórias se relacionam, pois guardam informações do indivíduo, fazendo com que este se 

perceba como parte do grupo ao qual pertence.  

Bosi (2003, p. 18) corrobora com a noção do inter-relacionar das memórias ao analisar 

que “há, portanto uma memória coletiva produzida no interior de uma classe, mas com poder 

de difusão que se alimenta de imagens, sentimento, ideias e valores que dão identidade àquela 

classe”. Logo, o fato de fazermos parte de um grupo social permite que nossas lembranças 

sejam compartilhadas pelas demais pessoas, visto que não estamos sozinhos. Por outro lado, 
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Halbwachs (2006, p. 30-31) levanta uma problemática acerca do que é vivido em grupo e não 

conseguimos nos lembrar posteriormente. De acordo com esse autor, o fato de alguém que 

conviveu conosco lembrar-se de algo e nós não conseguirmos fazer uma imagem mental do 

ocorrido, não poderá ser uma lembrança.  

Em contrapartida, o episódio de não recordar não nos exclui a possibilidade de 

continuarmos fazendo parte e nos identificarmos com o grupo, pois a lembrança pode ser 

reconstruída nesse mesmo alicerce. Em relação a isto, o sociólogo explica: 

 

Para que a nossa memória se aproveite da memória dos outros, não basta que estes 

nos apresentem seus testemunhos: também é preciso que ela não tenha deixado de 

concordar com as memórias deles e que existam muitos pontos de contato entre uma 

e outras para que a lembrança que nos fazem recordar venha a ser reconstruída sobre 

uma base comum. Não basta reconstituir pedaço a pedaço a imagem de um 

acontecimento passado para obter uma lembrança. É preciso que essa reconstrução 

funcione a partir de dados ou de noções comuns que estejam em nosso espírito e 

também no dos outros, porque elas estão sempre passando destes para aquele e vice-

versa, o que será possível somente se tiverem feito parte e continuarem fazendo 

parte de uma mesma sociedade, de um mesmo grupo. Somente assim podemos 

compreender que uma lembrança seja ao mesmo tempo reconhecida e reconstruída 

(HALBWACHS, 2006, p. 39). 

 

Para que seja evocada essa memória coletiva, é necessário ainda que esse grupo 

mantenha um vínculo quanto às experiências vividas, pois de nada adiantariam as 

testemunhas e os relatos se, para o indivíduo, fosse difícil reter o que ocupava o pensamento 

durante esse período. No entanto, não é necessário que esse grupo esteja presente fisicamente 

para que essas experiências sejam retomadas através das lembranças. O retomar refere-se à 

condição de pensar como um membro do grupo, envolvido no laço socioafetivo que solidifica 

a lembrança. Quando há o rompimento do vínculo, não há lembrança e sim o esquecimento 

ocasionado pela perda do contato.  

Halbwachs (2006, p. 69) sugere, ainda, que, “se a memória coletiva tira sua força e sua 

duração por ter como base um conjunto de pessoas, são os indivíduos que se lembram, 

enquanto integrantes do grupo.” Dessa maneira, cada um imprime sua percepção para a 

mesma memória coletiva e, desse modo, vários pontos de vista são formados para e em 

relação a um mesmo evento. 

Referente ao que é retido ou não pela memória coletiva e individual, salientamos que 

há fatos que não se propagam coletivamente e são impressos apenas em nossa subjetividade. 

Isso acontece porque há eventos que repercutem apenas em um indivíduo ou numa parcela do 

grupo, os quais ficam guardados apenas para aqueles que foram marcados pelo que ocorreu a 
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fim de que, no futuro, os eventos possam ser rememorados por outros. Sobre o indivíduo, o 

grupo e a memória existem um elo desenvolvido da seguinte forma: 

 

Uma memória coletiva se desenvolve a partir de laços de convivência familiares, 

escolares, profissionais. Ela entretém a memória de seus membros, que acrescenta, 

unifica, diferencia, corrige e passa a limpo. Vivendo no interior de um grupo, sofre 

as vicissitudes da evolução de seus membros e depende de sua interação. Quando 

sentimos necessidade de guardar os traços de um amigo desaparecido, recolhemos 

seus vestígios a partir do que guardamos dele e dos depoimentos dos que o 

conheceram. [...] Por muito que deva à memória coletiva é o indivíduo que recorda. 

Ele é o memorizador e das camadas do passado a que tem acesso pode reter objetos 

que são, para ele, e só para ele, significativos dentro de um tesouro comum (BOSI, 

1994, p. 408-411). 

  

 

 Embora todos compartilhem do mesmo fato vivenciado no passado, cada indivíduo do 

grupo guardará em sua memória aquilo que lhe é mais significativo. Contudo, na hora em que 

esses fatos são evocados através do discurso, há a tessitura dessa colcha de retalhos compondo 

a memória coletiva. Em meio a esse relembrar, a linguagem surge como condutora primordial 

para que esses relatos se efetivem, pois é através das convenções verbais que a memória 

coletiva é constituída. Assim, a matéria bruta da memória pode ficar arquivada por muitos 

anos, mas é através da relação dialógica que ela é rememorada e socialmente apreendida.  

 Ainda que a memória inicialmente seja percebida por muitos como um fenômeno 

individual e de caráter intimista, é importante que esta seja entendida também como uma 

construção coletiva, portanto, sujeita a frequentes transformações. É preciso compreender que 

ninguém constrói uma identidade isenta da interferência de outros. Por outro lado, a memória 

é o que torna o ser humano pleno, pois não vive do imediatismo, mas da sua capacidade de 

cognição, firmando-se nas experiências do passado, armazenadas e evocadas no tempo 

presente sempre que necessário. Desse modo, ela nos confere identidade, pois nos torna 

conscientes do que somos e de qual meio social pertencemos. Logo, é através da memória que 

o indivíduo interpreta o mundo, age sobre ele, confere-lhe sentido e estrutura-o no tempo e no 

espaço.  

 Nos espaços, as memórias se efetivam, pois são neles que as relações familiares e 

profissionais se estabelecem. Do mesmo modo, e conseguintemente, é também neles que se 

cristaliza a memória dos indivíduos. Daí resulta a inter-relação que se estabelece entre a 

memória e os espaços, cujas configurações e desdobramentos serão objeto de nossa análise no 

próximo tópico.  
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1.2.  O lugar como constituição identitária da memória  

 

 

A memória é uma representação seletiva do passado de um indivíduo, inserido em um 

grupo social, cujo acontecimento se dá por meio de imagens mentais das experiências 

compartilhadas em um determinado espaço físico. Este, ocupado pelo corpo, passa a fazer 

sentido para o sujeito, pois é nele que as relações são estabelecidas e, consequentemente, 

fortalecem o sentimento de pertença tanto individual quanto coletiva. 

Inicialmente partiremos da definição de lugar e espaço. Ainda que ambos sejam 

entendidos como sinônimos, por pertencerem ao mesmo campo semântico, apresentam 

significados distintos, mas sem se oporem. As diferenças nas definições dessas palavras não 

os desvinculam, ao contrário, só os aproximam. 

 Para Tuan (1983), os lugares são centros que atribuímos valor e nos quais são 

satisfeitas nossas necessidades biológicas. Já o espaço, por ser aberto, não apresenta padrões 

estabelecidos que revelem algo, mas neles podem ser impressos significados. Quando isso 

acontece, o tornamos fechado e humanizado, passando assim a adquirir a categoria de lugar. 

Dito de outro modo, um espaço torna-se lugar quando o ocupamos corporalmente, quando nos 

apropriamos dele afetivamente através das relações humanas e da experiência.  

 

A experiência é constituída de sentimento e pensamento. O sentimento humano não 

é uma sucessão de sensações distintas; mas precisamente a memória e a intuição são 

capazes de produzir impactos sensoriais no cambiante fluxo da experiência, de modo 

que poderíamos falar de uma vida do sentimento como falamos de uma vida do 

pensamento. É uma tendência comum referir-se ao sentimento e pensamento como 

opostos, um registrando estados subjetivos, o outro reportando-se à realidade 

objetiva. De fato, estão próximos às duas extremidades de um continuum 

experimental, e ambos são maneiras de conhecer (TUAN, 1983, p. 17 – grifo do 

autor). 

  

A experiência é aprendizado e significa que aprendemos a partir da própria vivência e 

da nossa atuação sobre os objetos que nos rodeiam, como no caso dos espaços. Isso porque o 

homem pode relacionar-se afetivamente com eles, ocupando-os e movimentando-se neles. 

Desse modo, os espaços, centrados nesse sujeito que se locomove, assumem então uma 

organização coordenada, ainda que seja sem analisar muito essa ação por meio da memória-

hábito. A partir das experiências sensório-motoras, os homens criam não só a noção de espaço 

físico, geométrico, como também mapas mentais, o que torna esse espaço familiar num lugar. 
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 Ao usarmos um espaço, atribuímos o sentimento de pertença através de ações do 

passado em consonância com o presente. Assim, nesse espaço geográfico são enraizadas as 

memórias e firmada a identidade local ou regional. Segundo Carlos (2007), o lugar abre 

perspectiva para se pensar o viver e o habitat, o uso e o consumo, os processos de apropriação 

do espaço quando as relações desenvolvidas subsidiam a construção de uma ou mais 

identidades. Dessa maneira, o lugar conserva o seu significado e as vivências cotidianas 

apreendidas pela memória através da percepção e do próprio corpo.  

 As inter-relações estabelecidas entre o indivíduo e os espaços habitados são 

fortalecidas diariamente, pois o lugar é a parcela do espaço apropriada corporalmente para a 

vida. Nesse pensamento inclui-se a rua, o bairro, uma praça ou cidades muito pequenas. 

Destarte, um lugar que é ocupado por um indivíduo ou um grupo registra nele marcas e 

reforça a convicção de que são nos ditos lugares de memória que buscamos indícios da nossa 

identidade. Por isso, toda memória coletiva se conserva no espaço e torna-se o marco da 

memória.  

 O ato de recordar requer, além da lembrança e da criação de imagens mnemônicas, a 

organização destas nos lugares de memória. Isto é, as imagens mentais preenchem esses 

lugares como se fosse um papel em branco, pronto para ser registrado nele as marcas da 

memória. Uma rua ou bairro é alcançado pela memória, mas as imagens desses lugares 

formam uma representação aproximada do real e permanecem nessa espécie de arquivo 

podendo ser acessados sempre que preciso. O lugar serve como estímulo para a rememoração 

do que foi. No entanto, a rememoração dependerá apenas da forma como esse indivíduo 

interpreta essa vivência, pois está atrelada à percepção.  

 Os espaços são habitados e neles são estabelecidas relações humanas que se 

transformam em lugares, conforme dito anteriormente. Em seguida, esses lugares são 

representados através de imagens mentais, elevando-os à categoria de lugares de memória. 

Essa expressão é conceituada por Pierre Nora (1981, p. 21) da seguinte forma: 

 

São lugares, com efeito nos três sentidos da palavra, material, simbólico e funcional, 

simultaneamente, somente em graus diversos. Mesmo um lugar de aparência 

puramente material, como um depósito de arquivos, só é lugar de memória se a 

imaginação o investe de uma aura simbólica.  

 

Lugares de memória, então, seriam os locais materiais e imateriais, nos quais são 

enraizadas as memórias e, conforme assevera Nora (1981), revestidos de uma aura simbólica. 

Em consonância a esse conceito, é importante elucidar que, na presente pesquisa, aplicamos a 
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teoria lugares de memória aos espaços urbanos e sua inscrição na memória, servindo como 

suporte para a conformação de imagens do Rio de Janeiro no livro Fim, de autoria de 

Fernanda Torres. 

A relação desses lugares com a memória é muito próxima, visto que este serve como 

suporte da primeira, pois tem a função de deflagrar imagens, sentimentos e as experiências 

vivenciadas individualmente ou em grupo. O reviver de tais lembranças gera um sentimento 

de pertença e de identidade local. Seria uma tomada de consciência e representação de si e do 

grupo que faz parte. Para o teórico Pierre Nora (1981, p. 7) são nos lugares que “a memória se 

cristaliza e se refugia”, cujos interstícios refratam simbolicamente um povo ou grupo, pois se 

reconhecem e se identificam enquanto coletividade que mantém um elo também afetivo com 

o entorno geográfico. Isso porque os indivíduos não criam identidades de forma independente, 

posto que fazem parte duma sociedade e, por isso, se inter-relacionam e, assim, compõem um 

conjunto de lembranças comuns ao grupo, as quais retomam as relações estabelecidas no 

passado e localizam-se no tempo e espaço. O primeiro transmite a imagem da mudança 

enquanto o segundo, por sua vez, a da constância.   

Quando evocamos as lembranças do passado evocam-se também os lugares em que 

foram vivenciadas essas experiências, pois ao rememorarmos promovemos a narração dos 

espaços. Disso decorre a visão da memória como canal condutor das experiências do passado 

para o tempo presente. Do mesmo modo, junto à condução das experiências, vêm à tona os 

lugares em que essas vivências se estabeleceram, traçando assim um mapa, ainda que mental, 

desse espaço físico outrora transitado/vivido. 

 Os lugares transitados tornam-se um caminho para as lembranças do passado, pois 

ficam presas neles. Dessa maneira, lembrar desses lugares é refazer o percurso cartográfico 

por uma espécie de mapa afetivo da experiência individual ou coletiva, ou seja, quando a 

memória se relaciona a lugares, temos a imagem mental deles. Essa cartografia mental é 

definida por Horta (2008, p. 113) da seguinte forma: 

 

A cartografia mental, que corresponde aos mapas mentais existentes no pensamento, 

pode explicar o processo operacional de estabelecer conexões entre as diferentes 

vivências, imagens e memórias gravadas no cérebro, de forma desorganizada (como 

nos aparecem nos sonhos, por exemplo), de acordo com a intenção e a emoção do 

momento em que o processo se inicia. Cartografia que funciona, metaforicamente, 

como um mapa em que se indicam os caminhos, estradas, vias aéreas, pontes, 

atalhos, pontos de referências. 

 

Quando seguimos para algum lugar, seja de forma física ou mental, chegamos ao 

destino porque temos um mapa mental que nos direciona. Esse mapa é resultado da 
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construção da vivência do indivíduo, através da leitura dos lugares e das paisagens. Para um 

profissional da área, esses elementos, aliados à técnica, permitem a criação de mapas, os quais 

auxiliam, por exemplo, na compreensão do lugar de experiências individuais ou coletivas. De 

modo simplificado, podemos dizer que, para um leigo na área, um mapa mental é a 

representação ativa de um lugar. Desse modo, quando é feito um esboço no papel, isso 

permite, além de perceber esse vínculo com o lugar, observar também a capacidade de 

organização espacial.  

No caso da análise de Fim é possível traçarmos um mapa mental com base nos dados 

apresentados pelo discurso do personagem Neto no trecho a seguir. Entretanto, salientamos 

que não há a possibilidade de representarmos os sentimentos dele em relação ao lugar, pois o 

esboço desse mapa foi elaborado por um terceiro e, portanto, norteado pelos dados oferecidos 

pelo personagem. 

 

Caminho pelo longo corredor de portas fechadas. Não gosto desse funil estreito, ele 

me lembra a bagunça, as toalhas pelo chão, as calcinhas dependuradas na torneira e 

a ausência deles, e dela. Dobro à direita no banheiro próximo ao quarto. Quando nos 

mudamos para esse apartamento, não se falava em suíte, varanda, play ou vaga de 

garagem. Os cômodos eram amplos e isso bastava. Vivíamos uns com os cheiros dos 

outros, os vapores, os restos de cabelo e as poças d’água [...]. Esqueço o mal-estar, a 

azia, a queimação, e saio pelo corredor. Escancaro as portas fechadas do quarto do 

Murilo, da Dalva, do escritório, entro na cozinha, na área de serviço, reviro a sala 

toda, nenhum sinal dela. Desabo na poltrona (FIM, p. 137-138). 

 

Neto nos situa no espaço físico, nos direciona pelos cômodos da sua casa: corredor, 

quartos, banheiro, cozinha e área de serviço. Isso nos possibilita criar também um mapa 

mental desse espaço ou até mesmo traçá-lo com lápis e papel, mesmo que de forma indireta.  
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Figura 1 – Representação gráfica a partir de imagem mental elaborada com base na descrição  

 do apartamento do personagem Neto (TORRES, 2013, p. 137-138). 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Os mapas mentais são imagens espaciais criadas a partir de lugares conhecidos de 

forma direta ou indireta. Portanto, um mapa mental é resultante da consciência de um espaço 

gerado na mente humana, consequente das experiências no presente ou no passado. Em 

contrapartida, a criação dessas imagens não é apenas produto da vivência no espaço físico, 

mas também elaborada a partir do diálogo com outrem ou ainda pela leitura. Seria então uma 

imagem construída por um terceiro, a exemplo da representação gráfica com base no trecho 

de Fim, mencionado anteriormente.  

Um mapa mental tem como funções comunicar informações do espaço, como meio de 

armazenar conhecimento sobre determinado lugar e grupo, conhecer lugares acessíveis com a 

reprodução de lugares reais e ainda serve como dispositivo de memória. Muito usado na 

técnica de memória utilizada pelas sociedades orais, pois servia como ponto de referência 

para colocar o que seria lembrado: eventos e pessoas, localizados em um determinado espaço. 

No presente trabalho, a mnemotécnica será tratada no segundo capítulo. 

Retornando ao trecho apresentado acima de Fim, nele há uma descrição da intimidade: 

calcinhas dependuradas na torneira, toalhas pelo chão, restos de cabelos e cheiros. É o interior 

da casa, o lugar íntimo onde eram satisfeitas as necessidades desses moradores. Segundo Tuan 
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(1983), o lugar é uma pausa no movimento, pois permite gerar a afeição pelo lugar através das 

experiências internas e, sendo íntimos, os lugares são pessoais, os quais ficam gravados na 

memória. 

O referido espaço descrito na citação de Fim está carregado de marcas individuais e do 

grupo familiar. Para Halbwachs (2006, p. 157), “nossa casa, nossos móveis e a maneira como 

são arrumados, todo o arranjo das peças em que vivemos nos lembram nossa família e os 

amigos que vemos com frequência nesse contexto”. Dessa maneira, todos os objetos de 

decoração, móveis, cômodos de uma casa, rua e até um bairro nos recordam costumes e 

revelam o hábito e a classe de um grupo, sendo portadores de significados para os indivíduos 

que os possuem. A forma como escolhem e disponibilizam os objetos no espaço deixa claro o 

estilo e os hábitos de seus donos.  

 Os espaços vividos não são como uma tábua rasa que serve apenas de suporte às 

coisas ou para o desenvolvimento das atividades sociais, mas sim um espaço de afirmação, 

identificação no qual constam as histórias dos sujeitos. Logo, o espaço estrutura-se nas 

relações e nas experiências, firmado pelo valor afetivo que o sujeito atribui à rua, ao bairro ou 

à casa. Nos lugares são firmados a identidade de determinado local e o enraizamento das 

lembranças. Desse modo, os lugares e os objetos carregam marcas do que foi vivido no 

passado e, ao acessá-los, há a possibilidade de evocarmos episódios outrora vivenciados. Os 

lugares nos permitem, então, lembrarmo-nos de situações experienciadas nele, solidificarmos 

hábitos e, assim, se tornam fonte inesgotável de testemunhos vividos por grupos sociais. 

Segundo Bosi (2003, p.16), “A memória se enraíza no concreto, no espaço, gesto, imagem 

e objeto”. Destarte, os espaços ocupados e por onde temos o hábito de transitar ficam 

registrados em nossa memória, sendo possível reconstruí-los mentalmente sempre que 

necessário. É através desses lugares que evocamos as lembranças. Candau (2014, p.16), por 

sua vez, nos diz que “a memória ao mesmo tempo em que nos modela, é também por nós 

modelada”. Nessa relação há também o encontro simultâneo entre memória e identidade, pois 

uma apoia-se na outra e constroem a trajetória de um indivíduo. Quando acessamos nossas 

lembranças, há um momento de negociação e reapropriação desse arquivo para, assim, 

entendermos a sua individualidade, ainda que esteja inserido no coletivo. Dito de outro modo, 

a identidade se enraíza na memória.  

As práticas e as relações sociais são fixadas no lugar criando, assim, a identidade. Isso 

porque servem de ancoragem para a manutenção de uma memória coletiva que, ao ser 

compartilhada nesses espaços, solidifica o grupo social e, por consequência, a identidade 

desse grupo. Sendo assim, não há separação entre lugar e identidade. Essas vivências 
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originam as diversas imagens mnemônicas que, mesmo sendo diferentes, trazem como ponto 

comum a referência de lugar, o qual   é constituído pela identidade dos indivíduos. Entretanto, 

por sua vez, o não-lugar, tema tratado a seguir, não cria uma identidade, mas sim a solidão, 

pois diferentemente dos lugares, é mensageiro do presente, caracterizado pelos contatos 

efêmeros. 

 

 

1.3.  Aspectos conceituais da categoria não-lugar 

 

 

A pós-modernidade tem ocasionado a perda das relações interpessoais e de identidade 

dos grupos em um determinado espaço, em razão de, cada vez mais, os lugares destinados à 

interação entre pessoas estarem tornando-se não-lugares. Esses espaços são caracterizados 

pela ausência de identidade, porque não os atribuímos sentido, pois não há neles experiências 

compartilhadas entre pessoas. Dito de outro modo, não há mais (ou diminui-se muito) a 

relação de afetividade criada a partir da interação nos espaços geofísicos, a qual, para além da 

experiência vivida, engloba também a construção de uma ligação emocional com o ambiente 

físico. 

Os não-lugares surgem da necessidade do comércio e sua relação de compra e venda; 

do incentivo ao consumo exagerado de produtos; do aumento do número de pessoas 

circulando; e, também, do avanço dos meios de comunicação. Todos esses elementos, aliados 

ao crescimento urbano, têm resultado cada vez mais na criação de espaços que atendam às 

demandas de forma eficaz e impessoal. Neles, as pessoas negociam mercadorias, usufruem 

dos serviços oferecidos ou apenas transitam rapidamente, com o objetivo de apenas, atender 

às necessidades, daí a sua funcionalidade, praticidade e economia de tempo. Provisórios e 

efêmeros, esses espaços físicos são projetados obedecendo a uma ordem quantitativa de 

superfície, volume e distância. É o caso das vias-aéreas, ferrovias, rodoviárias, aviões, trens, 

ônibus, elevadores, aeroportos, enfim, espaços que foram criados à medida da época.  

Segundo Augé (1994), há duas realidades para os não-lugares: uma relacionada aos 

fins que se destinam e outra referente à relação que os indivíduos mantém com esses espaços. 

Embora o autor apresente duas realidades distintas, elas estão inter-relacionadas, pois os não-

lugares são mediadores da relação entre suas finalidades e seus usuários. Esses espaços que 

usamos cotidianamente apresentam-se com todas as suas funcionalidades, indicações e modos 

de usar também no enredo da literatura contemporânea, tal qual o caso de Fim. 
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Irene recebeu com frieza a notícia da morte do homem com quem vivera quinze 

anos de sua juventude. A filha telefonou aflita de Uberaba, estava no aeroporto, o 

pai jazia numa geladeira no IML. Ela havia deixado as crianças com o marido e não 

conseguiria fazer a conexão em São Paulo, passar na delegacia e ainda tratar com a 

funerária a tempo de sepultá-lo à tarde. (FIM, p. 30) 

 

Nesse trecho de Fim, encontramos alguns exemplos de não-lugares: aeroporto, IML e 

funerária, os quais servem de meios para que Rita consiga cumprir com todo o ritual 

burocrático para sepultar seu pai, Álvaro. A conexão em São Paulo, feita pela personagem, só 

intensifica a noção de controle da mobilidade humana, cuja percepção é notória nos 

aeroportos pelas filas de embarque ou desembarque, pelo comando das aeronaves tanto no 

estacionamento, quanto na saída e chegada, quanto nas suas paradas para troca de passageiros 

ou abastecimento de combustível. Tudo segue numa quase perfeita contagem do tempo para 

que se cumpram os serviços. Comunicados por palavras ou textos imagéticos são fixados em 

muitos pontos, com a intenção de indicar o modo de usar, proibir ou informar. Por conta 

disso, é comum encontrarmos frases do tipo: “proibido fumar”, “embarque imediato” e tantas 

outras que deixam claras as condições para transitar nesse espaço.  

Em geral, qualquer aeroporto do mundo segue o mesmo modelo em que tempo e 

espaço são enquadrados num padrão no qual se obedece ao ritmo trabalhista, ao relógio e se 

configura num espaço dominado pelas transações comerciais. Ainda que se localizem em 

espaços geográficos distintos, os aeroportos não são revestidos de uma simbologia autóctone. 

Decorre disto a noção de que o automatismo e a uniformização do tempo e espaço implicam 

na impossibilidade de uma memória coletiva, pois se definem como não-identitários. De 

modo amplo, podemos falar que, em virtude das características apresentadas, não há nesses 

espaços automatizados um vínculo afetivo ou um enraizamento da memória justamente por 

conta da falta de permanência dos usuários.  

 

Se um lugar pode se definir como identitário, relacional e histórico, um espaço que 

não pode se definir nem como identitário, nem como relacional, nem como histórico 

definirá um não-lugar. A hipótese aqui defendida é a de que a supermodernidade é 

produtora de não-lugares, isto é, de espaços que não são em si lugares 

antropológicos e que, contrariamente à modernidade baudelairiana, não integram os 

lugares antigos: estes, repertoriados, classificados e promovidos a ‘lugares de 

memória’, ocupam aí um lugar circunscrito e específico. Um mundo onde se nasce 

numa clínica e se morre num hospital, onde se multiplicam em modalidades 

luxuosas ou desumanas, os pontos de trânsito e as ocupações provisórias (as cadeias 

de hotéis e os terrenos invadidos, os clubes de férias, os acampamentos de 

refugiados, as favelas destinadas aos desempregados ou à perenidade que apodrece), 

onde se desenvolve uma rede cerrada de meios de transporte que são também 

espaços habitados, onde o frequentador [sic] das grandes superfícies, das máquinas 

automáticas e dos cartões de crédito renovado com gestos do comércio em surdina, 

um mundo assim prometido à individualidade solitária (AUGÉ, 1994, p. 73-74). 
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Não sendo ambientes habitáveis, não há o contato frequente, pois a ida a esses espaços 

são planejadas com antecedência, posto que o indivíduo que necessita utilizá-lo só o faz 

provisoriamente e sempre no presente, portanto sem estabelecer relação. Muitos desses 

espaços destituídos de significado aparecem na narrativa Fim: clínica, clube, travessas, 

transportes, escadas, elevadores. Em todos os casos, os personagens que os utilizaram tinham 

uma tarefa a ser cumprida, como podemos observar nos trechos que seguem: “Por isso subia 

as escadas da administração agora, feliz de cumprir a tarefa, era mais uma razão para adiar a 

sua volta ao lar” (FIM, p. 51); E também em “subia as escadas logo que passava a roleta, 

pegava sua autorização com o Jairo e rumava para as raias” (FIM, p. 52).  

Um espaço que chama a atenção, em especial pela minúcia da descrição no referido 

romance, é o IML (Instituto Médico Legal). No enredo, aparece por conta da morte do 

personagem Álvaro, vítima de um atropelamento em frente ao prédio onde morava. Foi 

levado para o IML, ficando numa geladeira à espera de um parente para o reconhecimento do 

corpo. Como a filha morava em Minas Gerais e, por isso a conexão que teria que fazer no 

aeroporto de São Paulo a impediria de conseguir resolver todo o tramite burocrático para o 

reconhecimento e liberação do corpo paterno, ela incumbiu a mãe da tarefa de ir ao necrotério 

reconhecer o corpo. 

 

Às dez e meia desceu do táxi na Avenida Francisco Bicalho, em frente ao Instituto 

Médico Legal. O prédio exalava podridão. O cheiro ardia nas ventas, penetrando nos 

poros mesmo com as narinas tapadas. O bafo pútrido de fora piorou do lado de 

dentro. Não podia ter escolhido um dia mais fresco? Irene se dirigiu à recepção, 

pegou a senha e sentou-se para aguardar na cadeira de plástico. O assento rachado 

beliscou a coxa, obrigando-a a manter a perna sob vigília. Intermináveis minutos se 

sucederam. [...] Irene cogitou se servir de água, mas deu com os olhos numa barata 

escura que cruzou a tomada para se esconder no bebedouro; preferiu a sede. Leu os 

avisos nos quadros [...] Os funcionários continuaram seu serviço moroso e Irene 

compartilhou com eles a mesma apatia [...]. Cento e dezessete, chamaram. Era o seu 

número. 

Depois de se apresentar no guichê, foi conduzida por um rapaz de jaleco encardido 

até o elevador, subiram em silêncio evitando o olhar. Saltaram no terceiro andar. 

Uma comprida galeria de portas fechadas se estendia a perder de vista. Irene seguiu 

o guia até a penúltima da direita e esperou enquanto ele experimentava o molho de 

chaves. Entraram. A luz fria piscou na parede dividida em quadrados e, somente 

então, vendo o legista cumprir a rotina de comparar os números das etiquetas com os 

do protocolo [...]. Parado diante do segundo quadrado, no canto oposto à entrada, o 

rapaz fez sinal para que Irene se aproximasse. Protegidas por luvas, as mãos do 

perito puxaram a estreita cama de metal (FIM, p. 30-31). 
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Muitas passagens nesse fragmento do texto comprovam a classificação aqui desse 

espaço como um não-lugar, as quais serão aqui destacadas com o intuito de proporcionar ao 

leitor melhor visualização da análise que fazemos: 

 

a) uso de texto para informar como se deve circular no espaço: “Leu os avisos nos 

quadros”; 

b) automatismo, comandos para agir e se locomover: “Irene se dirigiu à recepção, pegou a 

senha e sentou-se para aguardar na cadeira de plástico”; “se apresentar no guichê”; 

c) descrição do espaço como frio e impossível de estabelecer uma identidade: “O prédio 

exalava podridão. O cheiro ardia nas ventas [...]. O bafo pútrido de fora piorou do lado 

de dentro”; 

d) a impessoalidade, visto que o ser humano era tratado como número: “Cento e 

dezessete, chamaram. Era o seu número”; 

e) circulação no espaço: subir no elevador, saltar no terceiro andar, seguir o guia, entrar 

na penúltima porta à direita; 

f) cumprimento da rotina trabalhista: “Os funcionários continuaram seu serviço moroso”; 

“foi conduzida por um rapaz de jaleco encardido até o elevador”; “o legista cumprir a 

rotina de comparar os números das etiquetas com os do protocolo”; “Protegidas por 

luvas, as mãos do perito puxaram a estreita cama de metal”. 

 

Destarte, a partir da análise, podemos observar que a soma dos aspectos supracitados 

caracterizam o IML como um não-lugar, tanto no espaço ficcional quanto no real.  

Ademais, outro ponto importante que só reforça a ideia desse espaço como um não-

lugar é a sua localização. O Instituto Médico Legal (IML) está situado na Avenida Francisco 

Bicalho, 300, no centro do Rio de Janeiro, esquina com a Avenida Francisco Eugênio, como 

observamos na Figura 02 (dois): 
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Figura 02 – Localização do IML no Rio de Janeiro. 
Fonte: Google Maps. Acesso em 02 de março de 2016.

2
 

 

Conforme visualização do mapa, o terreno é acessível por carro, ônibus ou trem. 

Situado numa avenida com fluxo intenso de veículos e amplas pistas, essa localização já torna 

o prédio do IML um espaço de difícil circulação, especialmente para os pedestres. Do mesmo 

modo, o fim a que se destina já causa na maioria das pessoas um estranhamento e, até mesmo, 

ojeriza.  

O prédio tem uma área de 4,8 mil metros quadrados, distribuídos em quatro andares. 

As instalações possuem necropsia, clínica médica e laboratórios. Cada um desses espaços se 

relaciona com os usuários de forma bem específica, setorizada, a fim de atender aos familiares 

que farão o reconhecimento dos corpos, os presos custodiados para consultas médicas, as 

pessoas que farão exame de corpo de delito ou, ainda, perícia médica. Independente do setor 

utilizado, todos serão atendidos de forma padronizada, obedecendo a uma ordem estabelecida 

pela entrega de senhas. Desse modo, as relações não são duráveis e o tempo é controlado 

mediante a jornada de trabalho com horários fixos de entrada e saída.  

 

                                                           
2
 Disponível em: 

https://www.google.com.br/maps/place/Instituto+M%C3%A9dico+Legal+Afr%C3%A2nio+Peixoto/@2.905931

8,43.2108297,399m/data=!3m1!1e3!4m3!3m2!1s0x997f1c5a7729e7:0x9e2b1abf603458ee!4b1. Acesso em 

02/03/2016. 

https://www.google.com.br/maps/place/Instituto+M%C3%A9dico+Legal+Afr%C3%A2nio+Peixoto/@2.9059318,43.2108297,399m/data=!3m1!1e3!4m3!3m2!1s0x997f1c5a7729e7:0x9e2b1abf603458ee!4b1
https://www.google.com.br/maps/place/Instituto+M%C3%A9dico+Legal+Afr%C3%A2nio+Peixoto/@2.9059318,43.2108297,399m/data=!3m1!1e3!4m3!3m2!1s0x997f1c5a7729e7:0x9e2b1abf603458ee!4b1
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Figura 03 – Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto, Rio de Janeiro – RJ. 
Fonte: Google Maps. Acesso em 02/03/2016.

3
 

 

 

Após a breve descrição sobre o IML real, passemos para o mencionado em Fim. Na 

ficção, o Instituto Médico Legal apresenta instalações desconfortáveis, com ventiladores que 

não funcionam, baratas transitando próximo ao bebedouro, cadeiras que beliscam as pernas de 

quem senta, sem falar na marcante putrefação fétida pairante no ar. Essa descrição 

apresentada na narrativa torna o espaço inóspito e, portanto, sem o mínimo de conforto para 

atender ao público. Contudo, quando comparamos o IML narrativo ao da realidade física, 

percebemos que há uma contradição, visto que o endereço do IML fictício é o mesmo do IML 

real, porém, as instalações descritas referem-se ao antigo prédio localizado na Rua dos 

Inválidos.  

A morte de Álvaro foi em 30 de abril de 2014, cuja data comprovaria que o espaço 

trata-se realmente do endereço do IML atual, contudo, as descrições sobre a estrutura físico-

espacial nos remetem ao outro prédio. Nesse caso, existe a junção entre o passado e o 

presente, permissível e possível apenas na ficção. É o jogo tempo e espaço num único enredo. 

                                                           
3
 Disponível em:  

<https://www.google.com.br/maps/uv?hl=ptBR&pb=!1s0x997f1c5a7729e7:0x9e2b1abf603458ee!2m5!2m2!1i8

0!2i80!3m1!2i100!3m1!7e1!4shttp://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/noticias/corpo-de-atirador-aguarda-

reconhecimento-da-familia-no-iml-do-rio 20110409.html! 5sinstituto+m%C3%A9d ico+legal+ri o+de+janeiro+ 

+Pesquisa+Google&sa=X&ved=0ahUKEwibqezvpqXLAhVJH5AKHdG2D-0QoioIcDAK>. Acesso em 02 de 

março de 2016. 

https://www.google.com.br/maps/uv?hl=ptBR&pb=!1s0x997f1c5a7729e7:0x9e2b1abf603458ee!2m5!2m2!1i80!2i80!3m1!2i100!3m1!7e1!4shttp://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/noticias/corpo-de-atirador-aguarda-reconhecimento-da-familia-no-iml-do-rio%2020110409.html!%205sinstituto+m%C3%A9d%20ico+legal+ri%20o+de+janeiro+%20+Pesquisa+Google&sa=X&ved=0ahUKEwibqezvpqXLAhVJH5AKHdG2D-0QoioIcDAK
https://www.google.com.br/maps/uv?hl=ptBR&pb=!1s0x997f1c5a7729e7:0x9e2b1abf603458ee!2m5!2m2!1i80!2i80!3m1!2i100!3m1!7e1!4shttp://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/noticias/corpo-de-atirador-aguarda-reconhecimento-da-familia-no-iml-do-rio%2020110409.html!%205sinstituto+m%C3%A9d%20ico+legal+ri%20o+de+janeiro+%20+Pesquisa+Google&sa=X&ved=0ahUKEwibqezvpqXLAhVJH5AKHdG2D-0QoioIcDAK
https://www.google.com.br/maps/uv?hl=ptBR&pb=!1s0x997f1c5a7729e7:0x9e2b1abf603458ee!2m5!2m2!1i80!2i80!3m1!2i100!3m1!7e1!4shttp://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/noticias/corpo-de-atirador-aguarda-reconhecimento-da-familia-no-iml-do-rio%2020110409.html!%205sinstituto+m%C3%A9d%20ico+legal+ri%20o+de+janeiro+%20+Pesquisa+Google&sa=X&ved=0ahUKEwibqezvpqXLAhVJH5AKHdG2D-0QoioIcDAK
https://www.google.com.br/maps/uv?hl=ptBR&pb=!1s0x997f1c5a7729e7:0x9e2b1abf603458ee!2m5!2m2!1i80!2i80!3m1!2i100!3m1!7e1!4shttp://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/noticias/corpo-de-atirador-aguarda-reconhecimento-da-familia-no-iml-do-rio%2020110409.html!%205sinstituto+m%C3%A9d%20ico+legal+ri%20o+de+janeiro+%20+Pesquisa+Google&sa=X&ved=0ahUKEwibqezvpqXLAhVJH5AKHdG2D-0QoioIcDAK
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O próprio texto localiza espacialmente o leitor, como no trecho em que diz: “As dez e meia 

desceu do táxi na Avenida Francisco Bicalho, em frente ao Instituto Médico Legal” (FIM, p. 

30), indicando, assim, alusão ao atual endereço do IML, ao tempo que é recente. 

 

Percebe-se que ao longo da narrativa são citados e situados vários acontecimentos que 

se explicam e dão sentido por que estão no Rio de Janeiro, numa clara alusão ao 

espaço narrativo e ao tempo da ação como componentes literários [...] De maneira um 

tanto sutil, o tempo está inscrito nesta narração ao relacionar o espaço, ‘Instituto 

Médico legal na Avenida Francisco Bicalho’, ao tempo, visto que sabe-se, sobretudo 

os cariocas, que esta construção neste local existe há cerca de cinco anos. Ou seja, o 

tempo da narração nos remete aos últimos anos (CARMO, 2016). 

 

Desse modo, há, então, uma confluência entre ficção e realidade. O comportamento 

das pessoas se adequa a esse espaço, da mesma maneira que o da personagem Irene. Assim, o 

IML não seria um lugar ocupado pelo corpo ou que possa ser estabelecida nele identidade de 

um grupo, porque não existe a possibilidade de um elo simbólico entre gerações, como ocorre, 

por exemplo, num cemitério. A forma de lidar com o corpo é diferente, pois os túmulos são 

uma maneira de conservar a memória do ente falecido. Já o IML da cidade real é um espaço 

em que os cadáveres estão ali transitoriamente. O contato é marcado pela efemeridade, 

igualmente como ocorre no espaço da ficção. 
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II.     MEMÓRIA: uma relação mítica fundamental 

 

Os estudos da memória dentro da mitologia grega trazem em seu expoente os aportes 

teórico-críticos de Vernant (1990). O autor apresenta a função da memória na aurora da 

civilização grega representada por Mnemosyne. Essa divindade do panteão grego tinha o 

poder de possuir os corpos dos poetas, conferindo-lhes a visão do tempo passado e libertando-

os dos males do presente. Para essa civilização, a memória era veículo não de reconstrução do 

tempo, mas de conhecimento do que passou e amadurecimento para o tempo vindouro. Esse 

passeio em direção às duas fontes – a do esquecimento (lethe) e a da Mnemosyne – será 

apresentado nesse capítulo através de Ciro, um dos personagens de Fim, o qual diante da sua 

condição física, desejou esquecer o seu presente e reencontrar o que viveu no passado.  

O que apresentaremos nesse capítulo não é um enquadramento do personagem em 

questão na mitologia grega, nem há aqui pretensão de afirmar que Ciro participou do ritual do 

oráculo de Lebadeia, de modo tão fidedigno e semelhante a um poeta grego, mas optamos por 

beber da sabedoria grega para assim refletir sobre a função da memória na contemporaneidade 

(função mais especificamente discutida no último texto do terceiro capítulo). Se para a 

civilização grega a memória conferia o poder de vidência, para Ciro, esta era a fonte que o 

faria vencer a própria morte, tal qual Scheerazade, que a “cada episódio gerava em sua alma 

uma história nova, era a memória épica vencendo a morte em mil e uma noites” (Bosi, 1994, 

p. 90). 

 

 

2.1 A memória e os lugares: diálogo entre representações na mitologia grega e a 

contemporaneidade 

 

 

 Ao retomarmos o conceito inicial de memória como faculdade humana de recuperar e 

atualizar informações passadas, bem como ao ampliarmos a concepção desse estudo sob a 

égide da mitologia grega, propomos aqui a análise da obra Fim (2013), de autoria de Fernanda 

Torres, à luz desses conceitos. 

Na filosofia grega, tanto Platão quanto Aristóteles entendiam a memória como 

componente da alma, manifestando-se não na parte intelectual, mas sim na sensível. Platão 

metaforiza a memória através da imagem do bloco de cera. 
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Numa passagem célebre do Teeteto [191c-d] de Platão, Sócrates fala do bloco de 

cera que existe na nossa alma e que é «uma dádiva de Mnemosyne, mãe da Musa» e 

que nos permite guardar as impressões nele feitas com um estilete. A memória 

platónica perdeu o seu aspecto mítico, mas não procura fazer do passado um 

conhecimento: quer subtrair-se à experiência temporal (LE GOFF, 1996, p.15). 

 

Já Aristóteles distingue a memória em mnemê, faculdade de conservar o passado e a 

mamnesi (reminiscência), faculdade de evocar esse passado voluntariamente. As concepções 

de Platão e Aristóteles foram um prenúncio para o entendimento da memória enquanto 

retenção e armazenamento do passado, colocando lado a lado lembrança e esquecimento. 

Embora muitos estudiosos tenham abordado a história da memória desde a transmissão oral à 

eletrônica, dentre eles Francis A. Yates, não há no presente estudo a pretensão de traçarmos 

uma linha do tempo, visto que objetivamos, nesse caso, tão somente analisarmos a memória 

como um construto da narrativa literária. 

A origem da memória sob a ótica da mitologia grega tem em seu panteão 

Mnemosyne
4
, cujo nome significa lembrar-se. É a personificação da memória. Segundo o 

mito, Mnemosyne era filha de Urano e Geia, irmã de Cronos e de Okeanós. Foi amada por 

Zeus e mãe de nove Musas. A concepção aconteceu quando, após derrotar os Titãs, os deuses 

pediram a Zeus que criasse divindades para cantar as vitórias dos Olímpicos. Desse modo, 

Zeus deitou-se com Mnemosyne durante nove noites consecutivas, gerando as nove Musas 

que tinham como função presidir ao Pensamento, inspirando os músicos e os poetas ou, ainda, 

a criação científica. 

Mnemosyne regia à capacidade de pensar dos seres humanos assegurando o domínio 

entre o visível e invisível, equilibrando-os. Ela presidia a função poética e, por isso, 

acreditava-se que o poeta era uma espécie de veículo para a ação divina – já que era possuído 

pelas musas. Intérprete de Mnemosyne, era conduzido do presente para os acontecimentos 

antigos. Desse modo, treinava, recitando trechos longos para que decorasse os versos. Como a 

memória é transitória, então havia necessidade da elaboração de técnicas, o que criava uma 

memória artificial. 

Segundo Vernant (1990) a memória aciona um conjunto de operações mentais 

complexas e o domínio destas exige esforço, treinamento e exercício, uma verdadeira 

conquista. Esse fato justifica a divinização da memória e o uso da mnemotécnica ao longo dos 

tempos. Os gregos inventaram a arte da memória baseados na mnemotécnica, a qual tinha 

como base a impressão de lugares e imagens na memória. Isto é, pela recordação de pontos de 

                                                           
4
Observamos que há uma variação quanto à escrita do nome da Deusa da memória (Mnemosyne/ 

Mnemósina/Mnemosye) nas obras consultadas, por isso optou-se aqui pela escrita segundo Yates (2007), 

Mnemosyne. 



40 
 

referência para o que se deseja memorizar, a exemplo do que foi feito pelo poeta grego 

Simônides de Ceos
5
 no final de uma festa oferecida por um rico mecenas, quando foi 

convidado a pronunciar um elogio a um atleta. 

 

Durante um banquete oferecido por um nobre da Tessália chamado Scopas, o poeta 

Simônides de Ceos entoou um poema lírico em honra de seu anfitrião, mas incluiu 

uma passagem em louvor a Castor e Pólux. De forma mesquinha, Scopas disse ao 

poeta que só pagaria a metade da soma combinada pelo panegírico e que ele 

cobrasse a diferença dos deuses gêmeos, a quem havia dedicado a metade do poema. 

Um pouco mais tarde, Simônides foi avisado de que dois jovens o aguardavam do 

lado de fora, para falar com ele. Retirou-se do banquete mas não encontrou 

ninguém. Durante sua ausência, o teto do salão desabou, matando Scopas e todos os 

convidados sob os escombros; os corpos estavam tão deformados que os parentes 

que vieram reconhecê-los para cumprir os funerais não conseguiram identificá-los. 

Mas Simônides recordava-se dos lugares dos convidados à mesa e assim pôde 

indicar aos parentes quais eram os seus mortos. Castor e Pólux, os jovens invisíveis 

que haviam chamado Simônides, haviam pagado generosamente sua parte do 

panegírico, tirando-o do banquete pouco antes do desabamento. E essa experiência 

sugeriu ao poeta os princípios da arte da memória, da qual se diz ser o inventor 

(YATES, 2007, p. 17-18). 

 

Simônides foi capaz de identificar os mortos conforme sua localização nos lugares em 

que estavam na festa. Ao perceber que a lembrança dos lugares onde os convidados estavam 

sentados contribuiu para a identificação dos corpos, ele entendeu que, para treinar a memória, 

tinha que escolher lugares e criar imagens mentais dos objetos a serem lembrados. As 

imagens desses objetos devem ser guardadas nesses lugares obedecendo a uma mesma 

sequência. Dessa forma, a impressão dos lugares na memória é, segundo Yates (2007), um 

dos princípios da mnemônica. A evocação dos rostos dessas pessoas feita por Simônides 

configura a arte da memória transmitida pelos gregos aos romanos, cuja base está em associar 

imagens e lugares. 

Conforme Yates (2007) há dois tipos de memória: a natural e a artificial. A primeira 

refere-se à memória que é inserida em nossa mente concomitante ao pensamento. Em 

contrapartida, a segunda é reforçada e consolidada através do treinamento, fundamentada em 

lugares e imagens. O lugar é facilmente apreendido pela memória e as imagens são uma 

espécie de simulacro daquilo que queremos lembrar. Assim, entendemos que, para 

lembrarmo-nos de algo, é necessário colocar as imagens em lugares definidos da seguinte 

forma: 

 

É essencial que esses lugares formem uma série e sejam lembrados em uma ordem 

determinada, de modo que se possa partir de qualquer lócus da série e avançar e 

                                                           
5
Há distinção entre Yates e Ricoeur quanto ao sobrenome do poeta Simônides. A primeira cita Ceos e o segundo 

Queos, no entanto, optamos nessa dissertação pela forma de Yates (2007). 
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retroceder a partir dele. Se virmos um certo número de nossos conhecidos em fila, 

não fará diferença para nós se dissermos seus nomes começando com o primeiro, o 

do meio ou o último da fila. Assim também o é com os loci da memória. ‘Se os 

colocarmos em ordem, o resultado será que, ao relembrarmos algo por meio das 

imagens, poderemos repetir oralmente o que registramos nos loci, partindo do lócus 

que quisermos para qualquer direção’ (YATES, 2007, p. 23 – grifo do autor). 

 

A imagem depositada em um lócus desaparece, mas este permanece, podendo ser 

reutilizado e impresso nele novas imagens. Yates (2007) faz referência a regras tanto para os 

lugares quanto para as imagens. As diretrizes, para os lugares, são as seguintes: imprimir um 

signo diferente a cada lócus para que não haja enganos; o lócus deve ser impresso em um 

lugar deserto e solitário, porque a imagem de muitas pessoas circulando enfraquece as 

impressões; Os loci da memória não devem ser parecidos para não confundir; devem ter 

tamanhos e iluminação adequados, distanciando-se aproximadamente uns nove metros.  

Esclarecido o método, analisaremos agora um trecho de Fim à luz dessa teoria:  

 

Vaguei pela Ouvidor, Cinelândia, e fiz sinal para um táxi quase chegando ao Aterro. 

Princesa Isabel, ordenei. Saltei no Frank’s Bar. Sentei no sofá do fundo, duas 

meninas nuas se contorciam no palco, pedi um uísque e me deixei estar. Era livre. 

Uma garota pediu licença para sentar, preferi ficar a sós, ela deu meia-volta e foi 

para mesa perto do palco, onde um barbudo bebia um campari. As strippers 

terminaram o número e um casal entrou em cena segurando um lençol desbotado. 

Deixei uma nota de mil na mesinha, levantei e saí da boate inquieto. Bendito fumacê 

dos carros. Corri até o orelhão e liguei para o Sílvio (FIM, p. 164). 

 

A imagem do Frank’s Bar evocada por Ciro obedece a uma ordem, na qual, a partir do 

momento em que guardou os lugares, pôde relacionar as imagens das pessoas que viu nesse 

dia. Por exemplo: no sofá dos fundos, sentou-se e de lá avistou as duas meninas que 

dançavam no palco, lembrou que uma moça pediu para sentar-se a seu lado e, como ele 

recusou, esta se sentou numa mesa próxima ao palco. 

Certamente, Ciro não utilizou a memória com mesma intenção de um poeta grego, 

mas essa evocação, ainda que desprovida do título de Arte da memória, nos permite 

comprovar que não há como trazer para o presente as imagens das experiências de outrora 

sem que venham junto os lugares ocupados pelo corpo. Desse modo, Ciro foi capaz de 

rememorar todo o trajeto desse dia com detalhes do lugar que transitou. Lembrou que, ao sair 

do bar, se dirigiu a um orelhão, ligou para Sílvio e marcaram de se encontrar no Antonio’s, 

para onde se dirigiu logo em seguida. Notamos que há uma sequência de lugares e, a partir 

destes, as imagens são lembradas.  

Repensar a arte da memória numa sociedade em que há a escrita e a imprensa, talvez 

não tenha tanta importância quanto havia para as sociedades orais, nas quais os guardadores 
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de memória tinham um papel fundamental. Na contemporaneidade, a mnemotécnica vem, de 

certo modo, perdendo espaço, haja vista o predomínio das memórias artificiais, armazenadas 

em objetos específicos para guardar arquivos, como os pendrives ou hds, e mesmo os tablets e 

smartphones. No entanto, a relação estabelecida entre imagem e lugar, ou melhor, a 

permanência do lugar como uma tábua de cera e das imagens como inscrições sobre elas, 

permitem aos personagens de Fim nos contar suas histórias, tecendo as linhas deste enredo e 

nos convidando a transitar ao mesmo tempo pelos lugares de memória e pelos lugares 

inscritos geograficamente (de modo físico).  

Os lugares percorridos têm como guia os cinco personagens principais – Álvaro, Neto, 

Ciro, Ribeiro e Sílvio – que nos apresentam não uma memória artificial, revestida de cuidados 

especiais e de técnicas, mas sim uma memória natural, em cujos lugares estão a seleção de 

imagens da vida destes personagens sem manipulação. Isso porque, neste caso, a memória é 

seletiva e, segundo Pollak (1992), nem tudo fica gravado e/ou nem registrado. 

A memória, dessa forma, é recurso para construção da narrativa, pois, ao trazer as 

imagens da juventude apresentadas pelo discurso dos cinco personagens, observamos que elas 

se delineiam como elemento fixo na memória deles. Ou seja, embora o grupo de amigos relate 

de maneira bem individual suas experiências juvenis, há um ponto em comum dessas 

memórias, o qual está relacionado à vivência do grupo. De acordo com Pollak (1992), na 

maioria das memórias, existem pontos relativamente imutáveis. 

Por outro lado, as experiências compartilhadas na juventude não podem mais ser 

apreendidas, visto que se trata de uma fase da vida que ficou no passado. Assim, a memória se 

apresenta em seu aspecto rígido e, ao mesmo tempo, fugidio. Isso ocorre devido à certeza de 

que as lembranças estão no passado e, portanto, é impossível que se realizem no presente do 

mesmo modo, haja vista que, quando pensamos no presente, este então já é passado.  

 Ademais, outro aspecto encontrado no romance de Torres, é que o passado é 

rememorado não através de diálogos entre personagens, mas por um processo enunciativo. 

Dessa forma, os personagens rememoram isoladamente os fatos passados e, assim, conduzem 

o leitor em meio às suas rememorações.  

 

A queda é a maior ameaça para o idoso. ‘Idoso’, palavra odienta. Pior, só ‘terceira 

idade’. A queda separa a velhice da senilidade extrema. O tombo destrói a cadeia 

que liga a cabeça aos pés. Adeus, corpo. Em casa, vou de corrimão em corrimão, 

tateio móveis e paredes, e tomo banho sentado. Da poltrona para a janela, da janela 

para a cama, da cama para a poltrona, da poltrona para a janela. Olha aí, outra vez, a 

pedrinha traiçoeira atrás de me pegar. Um dia eu caio, hoje não. [...]. Não tenho mais 

amigos vivos, o Ribeiro era o último. Eu tinha certeza de que ele iria me enterrar, 

corria, nadava, parou de fumar aos quarenta e se recusou a ficar brocha. A irmã acha 
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que foi o Viagra. Comeu muita gente o Ribeiro, ele dava muita importância para isso 

(FIM, p.13-14). 

 

Esse fragmento apresenta o perfil solitário do personagem Álvaro diante da descrição 

da sua rotina enfadonha. Enquanto caminha, situa o leitor no tempo presente ao reclamar das 

pedras soltas na calçada, ao mesmo tempo em que se lembra do seu amigo Ribeiro. Assim, há 

um trânsito entre passado e presente, no qual as lembranças são compartilhadas através da 

linguagem.  

Para Le Goff (1996), existe uma linguagem sob forma de armazenamento de 

informações na nossa memória: todo ser humano tem um texto guardado no arquivo da 

memória que, quando exposto pela fala ou pela escrita, transpõe os limites do corpo. A 

memória que retém as informações, percepções e os conhecimentos adquiridos, contudo, é 

através da linguagem que as imagens mentais saem da estrutura física humana e tornam-se 

presentes para outrem, pois é função da linguagem tornar presente eventos passados. Assim, é 

possível analisar que, antes que o personagem Álvaro compartilhasse suas experiências, estas 

já estavam guardadas na memória dele. O discurso mnemônico do referido personagem 

possibilita ao leitor entrar em contato com esse movimento que traz o passado para o presente, 

ainda que não seja em sua totalidade.  

Dessa forma, podemos inferir que o tempo em Fim é a todo instante deslocado do 

presente para o passado, e vice-versa. A memória conserva, assim, o seu papel de reter 

informações e, ao mesmo instante, dissolvê-las em virtude das rememorações evocadas na 

narrativa com o discurso dos personagens. Por isso, lembrar não é fazer uma reconstituição 

fiel de experiências vividas no passado e, nesse sentido, a ideia de que essas experiências de 

antanho são recuperadas na íntegra não se sustenta. Inclusive, alguns episódios do passado 

podem até gerar dúvidas de como realmente ocorreram, conforme observamos:  

 

Ele primeiro se engraçou com a Marta, ou foi a Cinira? Não lembro. Ele comeu uma 

das duas, ou as duas juntas, enfim, eu sei que, depois que a porteira abriu, o Ciro 

traçou metade do Rio de Janeiro em pouco menos de um ano. A Ruth definhou. As 

mulheres cultivam a fantasia de que o verdadeiro amor é capaz de transformar os 

homens. Quando isso não acontece, e isso nunca acontece, elas perdem o orgulho e 

viram esses farrapos que a gente vê por aí (FIM, p. 23). 

  

 Nesse fragmento, Álvaro nos conta o final do casamento de Ciro, mas ao tentar trazer 

à memória as aventuras extraconjugais do amigo, teve dúvidas de quem foi a primeira mulher. 

O fato de ele não conseguir lembrar nos indica, possivelmente, que a informação não era 

significativa para ele, o que nos é um exemplo de como a memória seleciona apenas o que é 
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significativo. Ao trazer para o tempo presente o relato do que observara das ações de Ciro na 

juventude, Álvaro expôs o fruto do que foi absorvido nesse convívio.  

 Nas sociedades orais, a memória era utilizada para explicar a organização familiar e a 

transmissão dos costumes. Em Fim, a tentativa do pai, de transferir para filha a coleção de 

livros de Monteiro Lobato, com a intenção de passar adiante o que um dia recebeu do seu pai, 

não produziu o mesmo efeito. Ainda que a recusa da filha seja por desejar ganhar uma Barbie, 

essa espécie de desencontro entre Álvaro e a garota indicia também que na 

contemporaneidade o papel da memória também vem sendo modificado. 

 No caso da narrativa, a coleção de livros, dotada de carga afetiva, portanto, lugar de 

memória, trazia as lembranças do natal, quando o pai tinha doze anos. No entanto, a recepção 

dada pela filha não permite que ele reviva, através dela, essa experiência passada, ainda que 

fosse de modo ilusório.  

 

A memória nos dá a ilusão que os momentos passados não estão definitivamente 

inacessíveis, pois é possível fazê-lo reviver por meio da lembrança, que por sua vez 

é a atualização do tempo fazendo o passado coincidir com o presente. Pela 

retrospecção o homem une os pedaços do que foi numa nova imagem, a qual talvez 

poderá ajudá-lo a encarar sua vida presente (CANDAU, 2014, p.15).  

 

 

No romance de Fernanda Torres, essa mudança na recepção dada por ambos ao 

mesmo objeto ocorre devido à percepção, pois a forma com que cada um o concebeu se difere 

conforme o tempo e o espaço.  O desejo de reviver esse passado é tragado pela mudança do 

tempo e dos costumes, pois, naquele instante, contraditoriamente, o que importava para a filha 

era ganhar uma Barbie. Essa distinção na forma de conceber o mesmo objeto, lugar das 

memórias de Álvaro, enfraquece a identidade desse grupo familiar na medida em que, com a 

morte do pai, essa memória individual desaparecerá, pois não haverá espaço de conservação 

desse patrimônio familiar, impedindo que essas lembranças se perpetuem. Segundo Candau 

(2014), sem lembranças o sujeito é aniquilado. Entendemos da mesma forma, que a ausência 

de lembranças leva ao aniquilamento da memória da família. 

O compartilhamento da lembrança familiar permite a conservação e, ao mesmo tempo, 

construção da identidade das pessoas que estão vinculadas a essa instituição social. Assim, no 

romance, a passagem da coleção de Monteiro Lobato permitiria a propagação dessa memória 

por mais de uma geração e o uso desse lugar de memória pela filha produziria novas 

lembranças relacionadas àquele lugar de memória. Conforme Candau (2014), a memória 

familiar é curta, não remontando mais que duas ou três gerações. Da mesma forma que essa 
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coleção de livros se deterioraria com o passar dos anos, possivelmente essa memória não 

transporia a sua geração e certamente cairia no esquecimento após a morte do pai. 

O conflito estabelecido entre Álvaro e a filha é de ordem geracional, pois a menina já 

pertence a um tempo em que os brinquedos industrializados motivam o consumismo. Marca 

presente da pós-modernidade, o consumo é induzido através das necessidades forjadas. Esse 

fator acarretou a ruptura de uma memória familiar em virtude de não transmitir essa herança 

material, o que ocasionou na quebra desse sentimento de pertença e dos laços entre o pai e 

filha, como podemos observar na narrativa: 

 

Ganhei do meu pai, de Natal, a coleção completa do Sítio do Picapau Amarelo. Eu 

tinha doze anos. Ela sobreviveu e eu dei para a Rita, achando que estava 

apresentando o céu para ela, mas a Rita amarrou a tromba porque queria uma 

Barbie. Tentei ensinar matemática com o Visconde, história com Dona Benta, 

gramática com a Emília, mas ela criou aversão ao Sítio, reclamando que não tinha 

figura. A Rita cresceu ignorante e fútil. [...] me visita no Rio duas vezes por ano, 

quer que eu mude para Uberaba, imagina. Como se eu fosse resistir a Uberaba, e ela 

a mim, e eu aos filhos dela. Melhor o asilo, muito melhor o asilo; em Maricá (FIM, 

p. 25-26). 

 

Posteriormente, no romance, o momento em que Álvaro e Irene embrulhavam juntos a 

velha coleção de Monteiro Lobato para dar de presente de aniversário à filha do casal é 

relembrado por Irene durante o velório de Álvaro. Nesse momento, ela se recorda da 

“expressão de menino, antecipando a alegria da filha, revivendo a infância através dela” 

(FIM, p. 36), entretanto, o que era alegria se transforma num sentimento de frustração por não 

poder reviver através da menina o episódio da sua infância. Assim, fica marcada no texto a 

impossibilidade de perpetuar um objeto que carregara tanta memória afetiva, bem como a 

própria transmissão de uma memória familiar. Essa herança material daria continuidade ao 

sentimento de identidade da família, pois a coleção de Monteiro Lobato constitui um ponto 

importante na vida de Álvaro e, do mesmo modo, em razão do choque geracional, se tornou 

fonte de conflito entre ele e a garota. 

Ademais, as lembranças desse episódio também permitem entrever algumas 

características pessoais de Álvaro, as quais ele, de certo modo, atribui às leituras lobatianas. 

Antes de evocar as lembranças da filha e sua tentativa de presenteá-la com um objeto portador 

de uma carga afetiva, ele estava voltando de uma consulta médica numa clínica em 

Copacabana quando avistou uns jovens que vinham em sua direção. Isso o fez recordar do 

último assalto que sofrera e desencadeou nele uma antecipação de juízo quanto aos garotos 

que se aproximavam: 
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Tem uns trombadinhas vindo na direção contrária. Já perdi a conta do número de 

vezes que fui assaltado. Foram tantas, que eu só saía de casa com a roupa do corpo. 

Aí, numa tarde besta, saindo da ressonância lá em Botafogo, dois pivetes me 

cercaram. Quando descobriram que eu não tinha dinheiro, nem celular, nem porcaria 

nenhuma, me deram uma surra. Agora, carrego sempre um trocado para o assalto. 

Passaram. Vai ver eram honestos. Pretos, de short, chinelo e sem camisa, mas 

honestos. Bota a culpa no Monteiro Lobato. Ganhei do meu pai, de Natal, a coleção 

completa do Sítio do Picapau Amarelo. Eu tinha doze anos (FIM, p. 25 – grifo 

nosso). 

 

Provavelmente, as expressões preconceituosas lidas nos livros de Lobato na sua 

infância foram usadas para justificar o julgamento racista de Álvaro em relação aos garotos 

que vinham em sua direção: “Pretos, de short, chinelo e sem camisa, mas honestos. Bota a 

culpa no Monteiro Lobato”, conforme observamos no trecho destacado. Essa imagem que ele 

relacionara ao escritor estava posicionada no arquivo da memória, no qual os registros sobre a 

obra mencionada. Ao buscar algo para justificar seu preconceito, por exemplo, depara-se com 

o conteúdo completo do objeto lembrado. Assim, sendo a imagem um símbolo do que se quer 

lembrar, há, nesse caso, a do objeto que o permitiu lembrar a ordem dos fatos.   

As imagens fixadas em nossa memória são transmitidas pelos órgãos dos sentidos, 

mas são os olhos os mais notáveis dentre eles, pois estas imagens são muito mais retidas 

quando vistas. De acordo com a teoria aristotélica sobre memória e reminiscência, revisitada 

por Yates (2007, p. 52), 

 

As percepções trazidas pelos cinco sentidos são, primeiro, tratadas ou trabalhadas 

pela faculdade da imaginação, e são as imagens assim formadas que se tornam o 

material da faculdade intelectual. A imaginação é a intermediária entre percepção e 

pensamento.  

 

Embora o conhecimento resulte das impressões sensoriais, não é a partir delas que o 

pensamento age em seu estado bruto, mas após terem sido assimiladas pela imaginação. Só 

aprendemos algo porque temos a percepção e com ela criamos imagens mentais para, em 

seguida, formulamos o pensamento. Desse modo, não podemos pensar sem imagens mentais. 
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2.2. Entre passado e presente: a suspensão do tempo em Fim 

 

 

No quinto capítulo de Fim, narrado por Ciro, há o relato das experiências desse 

personagem, quando este se encontra num leito de hospital. Acometido por um câncer em 

estágio avançado, ele evoca as suas memórias sob o efeito da morfina. O narrador-

personagem tem sua identidade fragmentada entre o que é e o que foi, se construindo nesse 

paradoxo entre o presente, o passado e as lacunas existentes em função do deslocamento 

temporal.  

Ciro é um dos personagens mais admirados pelo grupo de amigos, por ser o que fazia 

mais sucesso com as mulheres. Tal admiração despertou em Álvaro a inveja, confessada 

explicitamente no seu discurso: 

 

Invejei o Ciro a vida inteira. Ele era muito bonito, daqueles caras que sabem jogar 

sinuca, futebol, peteca, pôquer, e ganham todas sem se esforçar. E mesmo nas horas 

mais condenáveis, como a daquela quase bacanal na casa do Sílvio, o Ciro sabia ser 

cortês. Arrastou a argentina para o quarto e foi cavalheiro (FIM, p. 25). 

 

Ciro casou-se com Ruth que, segundo Álvaro, era bonita, inteligente e sexy. No 

entanto, o casamento caiu na rotina e, entre idas e vindas, o desgaste pôs fim à relação. As 

sucessivas traições de Ciro levaram Ruth a definhar e perder o gosto pela vida. Flagrado em 

uma das traições, fingiu que não era real o que a esposa vira, sugerindo que ela estivesse 

louca, sendo internada em menos de uma semana. Em seguida a abandonou na casa da irmã e 

foi morar sozinho numa cobertura no Santa Clara, onde continuou “riscando o nome das 

moças no caderninho” (FIM, 24). As atitudes de Ciro com a esposa geraram em Álvaro 

decepção e estarrecimento: “Jamais achei que o Ciro pudesse ser tão brutal, [...] a frieza do 

Ciro com a Ruth foi chocante” (FIM, p. 24). Entretanto, Ciro não ficou assim imune aos seus 

atos, muito menos à proposição de repensá-los. Embora em algumas passagens ficasse 

explícita a culpa, não fez nada para mudar enquanto poderia e só repensa seus atos no final da 

vida.  

Aos cinquenta anos (idade calculada com base nas datas de nascimento e morte 

apresentadas na narrativa), Ciro foi acometido por um câncer e, com isso, percebera que seu 

tempo estava acabando. Esse fato o fez ser bombardeado por uma gama de lembranças, as 

quais se embaralhavam ao seu presente. 
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Não sei por que fiz o que fiz. Foi o instinto, o pau, a cabeça, a cabeça do pau. Não 

sei. Mas na hora que o Júlio decretou a sentença, percebi que eu comecei a morrer lá 

atrás, na festa do primo da Irene, quando cruzei meu olhar com o de Ruth e fomos 

tragados pela tempestade. 

Disquei o último número, a sequência que eu conhecia de cor. Há quatro anos não 

me aventurava a marcá-la. Raquel atendeu, desliguei. Saí para encontrar com o 

Álvaro. O Lucas estava vazio, era fim de almoço. Sentei na mesa colada à vidraça e 

aguardei. [...] O Álvaro chegou logo em seguida, estava sem tempo, era março, o 

mês do leão. Contou que havia deixado uma pilha de declarações esperando por ele 

no escritório e reclamou do salário apertado [...]. Não, Álvaro. Eu não vou declarar 

os ganhos porque não sei se vou estar aqui amanhã. Ele me olhou confuso, 

descobriram um tumor, vão me meter a faca para arrancar o bicho de lá (FIM, p. 

158-159). 

 

Esse “Não sei por que fiz”, que observamos logo no início da citação, já é parte dos 

primeiros questionamentos da conduta de Ciro para com a sua esposa. Isso porque, ao trazer 

essas imagens, ele começa a repensar os seus atos, ainda que não saiba apresentar o porquê da 

traição. Ao mesmo tempo, lembrar cria a ilusão de que o que fez não está inacessível, devido 

à possibilidade de reviver as situações por meio da lembrança. Segundo Candau (2014), a 

memória nos dá a ilusão de que os momentos passados não estão definitivamente inacessíveis, 

pois é possível revivê-los por meio da lembrança, cuja realização, por sua vez, é a atualização 

do tempo fazendo o passado coincidir com o presente. Pela retrospecção, o homem vincula os 

pedaços do que foi numa nova imagem, a qual talvez possa ajudá-lo a encarar sua vida 

presente. No caso de Ciro, as memórias são a certeza do que ele é e, ao evocá-las, lança no 

esquecimento o sujeito doente num leito de hospital.  

No hospital, a realidade de Ciro é marcada por uma dolorosa consciência, na qual ele 

vê seu corpo esvair-se fragmentado em dores, sem parte do fígado, intestino, pâncreas e 

vesícula, com cistite, cateter no peito e dreno no pulmão. Não há mais cabelo e necessita de 

ajuda para ir ao banheiro, num caminhar forçado, agarrado à torre de medicamentos. Segundo 

ele, a torre era sua amante fiel com o varal de sacos plásticos a lhe injetar venenos: 

antifúngicos, antibióticos, antivirais, antis. Em seu presente, tudo é ant e nada a favor. 

Acompanhado por três enfermeiras que se revezam (Eneida, Gisa e Maria Clara), encontra-se 

fora do ar e faz uso de morfina, pois tem fungos nos pulmões e a cistite alcançara seus rins. 

Para Ciro, as doses cada vez maiores de morfina, além de aliviar a dor, aliviam também a 

lentidão das horas de quem se encontra o dia inteiro acamado, preso também a noites mal 

dormidas.  

O anseio pelo remédio ocorre pelo desejo de apagar e poder esquecer da condição 

presente, mergulhando em suas memórias. A visão das imagens passadas o libera do mal que 
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o afeta, visto que a memória o desloca no tempo. Conforme Vernant (1990), a rememoração 

do passado tem como contrapartida necessária o “esquecimento” do tempo presente.  

 

Não se admitirá, pois de encontrar, no oráculo de Lebadeia, onde se mimava no 

antro de Trofônio uma descida ao Hades, Lethe, Esquecimento, associada à 

Mnemosynee formando com ela um par de forças religiosas complementares. Antes 

de penetrar na boca do inferno, o consultante, já submetido aos ritos purificatórios, 

era conduzido para perto das duas fontes chamadas Lethe e Mnemosyne. Ao beber 

na primeira, ele esquecia tudo da sua vida humana e, semelhante a um morto, 

entrava no domínio da Noite. Pela água da segunda, ele devia guardar a memória de 

tudo o que havia visto e ouvido no outro mundo. À sua volta, ele não se limitava 

mais ao conhecimento do momento presente; o contato com o além lhe havia trazido 

a revelação do passado e do futuro. Esquecimento é, pois uma água da morte. 

Ninguém pode abordar o reino das sombras sem ter bebido nessa fonte, isto é, sem 

ter perdido a lembrança e a consciência (VERNANT, 1990, p. 114). 

  

 O referido trecho contribui para fazer uma alusão ao estado físico de Ciro. Estando ele 

preso a um leito de hospital, após cirurgia para retirada de um câncer já em metástase, passa 

horas sob o efeito da morfina e, ao sentir que as dores voltam a se aproximar, já almeja a 

próxima dose: “Santa morfina, alívio para a dor e a lerdeza das horas. Por que demora? Quero 

apagar, esquecer, sair daqui.” (FIM, p. 161). O esquecimento, enquanto água da morte, se 

contrapõe à memória, fonte de imortalidade. No entanto, essa relação memória-esquecimento 

simboliza uma espécie de passagem da morte-vida de Ciro para a vida só alcançada pela 

memória.  

 Quando descobre a doença, Ciro a entende como um castigo pelo que fez com sua 

esposa Ruth. De certa forma, ele demonstra o sentimento de culpa pelas traições. 

 

Eu tinha certeza que era castigo. E isso me trazia conforto, dava ordem à confusa 

sequência de acasos que me levaram até ali [...]. A doença era minha. Desconfiei que 

a fúria amorosa que me devorou no elevador vinha cobrar a conta agora, dez anos 

depois (FIM, p. 160-163). 

  

 A sua estadia no hospital é narrada por ele com uma falta de perspectiva de vida futura 

em razão do câncer e da vulnerabilidade ocasionada pelo hospital, pois segundo ele, se entra 

no hospital com uma doença e contrai outras piores, crônicas e agonizantes. Diz-se vítima de 

fungos, vírus, bactérias e germes. Por isso, seu presente era trágico, seu futuro nem fora 

mencionado e, somente no passado estaria sua vida, sua identidade, comprovada em algumas 

passagens em que diz: “O meu nome é Ciro, sou advogado” (FIM, p. 168).  

 Essa autoafirmação só comprova que, através das memórias, o personagem se 

identifica e se reconhece enquanto pessoa e homem. É por causa dela que sua identidade é 
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preservada. Para Candau (2014), o nome é sempre uma questão identitária e memorial, pois as 

relações estabelecidas entre o nome, a memória e a identidade são muito fortes.  

 

Apagar o nome de uma pessoa de sua memória é negar sua existência; reencontrar o 

nome de uma vítima é retirá-la do esquecimento, fazê-la renascer e reconhecê-la 

conferindo-lhe um rosto, uma identidade (CANDAU, 2014, p. 68). 

  

 Pela memória, Ciro conseguiu se perceber socialmente e lembrar qual era sua posição 

social, já que no presente sua condição física o impedia. No entanto, para se reencontrar, 

necessitaria deslocar-se no tempo, percorrer o caminho de volta para trazer à tona o que lhe 

representava no passado. Esse retorno ao reino da memória era o reconstruir da identidade 

através do reencontro com seu corpo físico sadio e com o coletivo. O trecho em que ele 

menciona seu nome e sua profissão, ainda que através da sua memória e do eco da memória 

dos outros, possibilitou a reaproximação com a antiga imagem de si, com sua identidade. 

  A ingestão do potente analgésico soava como beber da fonte do Lethe, pois lhe 

proporcionava esquecer-se da dor humana, numa espécie de rito preparatório para a entrada 

em outro lugar, no qual seria conduzido ao passado. Isso lhe permitira revisitar os lugares 

dantes transitados e reencontrar pessoas que não estavam mais no presente. Para ele, era 

realmente necessário esquecer a fim de lembrar.  

 Após a frase “Quero apagar, esquecer, sair daqui” (FIM, p. 161), há um espaço entre 

um parágrafo e outro seguido de três estrelas de seis pontas.6 Essa marcação no texto aponta 

também a transição do personagem do tempo presente para o passado. Semelhante a quem iria 

consultar o oráculo, Ciro foi conduzido inicialmente para a fonte do esquecimento e nela 

perdeu o contato com o presente e com o corpo físico. Em seguida, podemos dizer que ele 

acorda na fonte da memória: 

 

Eu acordei do lado dela, era um dia igual aos outros. Mas despertei antes da Ruth, o 

que não era comum. Fiquei deitado, olhando para ela. Não havia centímetro 

quadrado daquela mulher que eu não conhecesse.  Eu visitara cada dobra e orifício 

dela.  Por dez anos conquistamos as terras vizinhas em infinitas primeiras vezes. O 

elevador foi só o começo da extensa invasão. Quando nos transformamos em 

amantes maduros, casados e desinibidos, a vontade de procriar nos trouxe um novo 

alento. Trepamos solenes, emocionados. E os peitos dela de leite, e a felicidade de 

ter feito alguém que era metade ela, metade eu, tudo isso nos varreu como uma onda 

quente por quase dez anos. Mas, nesse dia, olhando para ela na cama, percebi que 

não havia mais nada a ser conquistado. Ela ainda era bonita, não tinha a ver com 

beleza. Minha surpresa era perceber que nada em mim, nem um pelo, nem um poro, 

nem uma mísera célula ansiava por um pouco daquela mulher. A Ruth abriu os 

olhos e se surpreendeu ao me ver acordado. Sorriu. Eu me levantei para o dia. 

                                                           
6
Não iremos aqui analisar este símbolo. Foi citado apenas para marcar o espaço entre parágrafos e a transição do 

antes e depois de ingerida a morfina e, em consequência , transpor do presente para o passado. 
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Aconteceu alguma coisa? Não, nada. Eu conheço você. Esse era o problema, Ruth, 

nos conhecíamos demais. No fim do expediente, liguei para o Neto, nos 

encontramos no Amarelinho (FIM, p. 162). 

 

Embora esteja sob o efeito de remédios, o enredo segue uma sequência que obedece ao 

ritmo seletivo da memória. Esta, para Bosi (1994), é um cabedal infinito do qual só 

registramos um fragmento. Não há como evocar um evento passado em sua totalidade. O que 

Ciro evoca são pedaços de outrora e, embora esse retorno não lhe dê o poder de reconstrução 

do tempo, funciona como libertação e fonte do presente. As suas lembranças são apenas parte 

do que foi vivido, uma cópia do passado que nunca poderá ser a original,  mas que tornam 

presente o que já estava ausente.  

Se pensarmos nas duas fontes, a da memória e a do esquecimento, bem como na ideia 

de que, para a mitologia, há que beber da fonte do esquecimento e apagar tudo o que pertence 

à vida humana, para assim poder guardar tudo o que tinha sido visto e ouvido no além. Desse 

modo, após beber da fonte de Mnemosyne, era concebido ao visitante o poder da vidência, ou 

melhor, do conhecimento do presente, do passado e do futuro.  

Por outro lado, quando se afirma que, para trazer algo do passado é necessário 

esquecer, não implica em apagar o presente em sua totalidade, mas sim suspendê-lo a fim de 

que se possa entrar nesse outro tempo. Do mesmo modo, não é possível reviver o passado, 

pois ao voltar no tempo não omitimos a realidade atual. Ciro suspende o tempo e revisita seu 

passado, mas, ao retornar à realidade, ainda é um enfermo num leito de hospital.  No entanto, 

esse retorno não o deixaria do mesmo modo, não seria mais só o “Ciro, casado e advogado”, 

tão pouco o doente, mas alguém que transitou entre os dois mundos, que não é mais somente 

de um ou do outro. Ciro estaria, então, na fissura aberta do tempo e não era mais ele no 

hospital e sim era ele, era Ruth, a cama, a cortina, o banheiro e a conversa trivial sobre a 

relação, isto é, ele se fundia a ela e aos objetos a partir da realidade entremeada pelas 

memórias: 

 
Despertei com ela do lado, olhava o teto. Estava esperando você acordar, disse. Um 

manto pesado havia caído sobre nós dois, tão inesperado e intenso quanto o amor de 

antes, mas diferente, sombrio, desolador. Sentei de costas para ela, pensei dizer 

alguma coisa, mas continuei calado. Fui escovar os dentes. Ela me esperou voltar, 

exigiu uma explicação. Não é nada, Ruth. Como nada, Ciro? Eu te fiz alguma coisa? 

Não, você não me fez nada. Então qual é o problema? O problema, Ruth, é o nosso 

casamento. Ela empalideceu como se estivesse recebido a notícia da morte de 

alguém. Se ficássemos ali charfundando, seria pior, já estava pior. O pequeno 

desconforto dera frutos, frases, brigas e indagações, era preciso estancar a sangria. 

Eu vou trabalhar, Ruth, e acho que você deve fazer o mesmo, eu não sei o que há 

comigo. Me perdoa, eu tenho hora na cidade, vamos conversar à noite [...]. Que 

horas são? Anoiteceu. Eu dormi. Devo ter dormido. Já me aplicaram? Certamente 

que sim. Cadê a outra dose? Quero voltar para onde eu estava. (FIM, p. 163-177). 
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Ao mesmo tempo em que Ciro se funde às suas memórias, inter-relacionando passado 

e presente, há também o outro, o Ciro que acorda em meio ao movimento da enfermaria, o 

doente em fase terminal que deseja, a todo custo, não ser este, mas aquele, e, em razão disso, 

anseia por novas doses de remédio, como forma de resgatar seu passado. Percebemos, nessa 

atitude de Ciro em tentar trazer de volta a sua vida, uma problemática da atualidade, a qual 

envolve a polêmica em torno da palavra resgate. A função da memória seria, então, servir 

como um elo entre o que foi e o que é, mas deixando evidente a impossibilidade de resgate do 

que foi vivido em sua totalidade. Até porque, ao ser evocado, o passado já não é mais uma 

imagem pura de outrora. O retorno e a consciência do seu estado atual dão ao personagem a 

convicção da ausência. Assim, esse jogo mnemônico de estar entre o presente e o ausente gera 

uma rasura no tempo, em meio à qual Ciro se encontra.  

A memória é recurso para tecer a narrativa e, no caso de Ciro, as rememorações 

permitem que ele retorne à sua casa mesmo estando preso a um leito de hospital. O reino da 

memória o possibilita essa viagem, assim, o Ciro do tempo presente é transposto ao passado 

por fragmentos de imagens arquivadas em sua memória. Embora muito doente, esse arquivo 

permanece intacto. Ao mergulhar nesse estágio de sonolência, tem acesso ao texto guardado 

em sua memória, penetra em seu discurso mental mnemônico, o qual fundamenta seu discurso 

propagado pela linguagem. Esse discurso condiciona o leitor a conhecer outros espaços que 

surgem sobre o espaço já existente, o hospital, cujos cenários servem como pano de fundo 

para os eventos lembrados. 

Através do processo da memória, o personagem traz à tona objetos, músicas, cheiros, 

pessoas, que são partes de um todo que o compõe, da mesma forma que pode ocorrer com 

todos os indivíduos. Nesse caso, esses elementos funcionam como metonímia dos eventos 

passados, deixando claras as lacunas do tempo em que se recupera apenas parte do que foi 

vivenciado, pois, conforme já foi dito, a memória é seletiva e arquivamos apenas o que nos é 

significativo. Quando diz “sou Ciro, casado” (FIM, p. 168), ele se identifica, se reconhece 

enquanto pessoa, pois sem a memória sua identidade desapareceria. Contudo, por outro lado, 

no final dessa sua frase de autoidentificação, ele diz “e isso nunca me aconteceu assim” (FIM, 

181). Há, nesse momento, um repensar dos eventos passados e a emissão de um juízo de valor 

para o acontecido, embora feito pelo olhar de quem reflete no agora sobre a experiência de 

outrora. 

Com relação ao espaço, Ciro ocupa dois lugares definidos: o hospital e o seu leito, mas 

quando é transposto para o passado, visita os lugares da memória. Desse modo, não há mais a 
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singularidade do espaço, pois com a evocação desses lugares o primeiro passa para uma 

dimensão plural, de outros. Simultaneamente, ele está neste e naqueles lugares. Ao rememorar 

Copacabana, a praia, Cinelândia e Santa Teresa, como exemplos dos muitos lugares evocados 

por Ciro, elucidamos que não há meio de relembrar sem trazer junto os lugares nos quais 

foram vivenciadas as experiências:  

 

Assim, a memória corporal é povoada de lembranças afetadas por diferentes graus 

de distanciamento temporal: a própria extensão do lapso de tempo decorrido pode 

ser percebida, sentida, na forma da saudade, da nostalgia (RICOEUR, 2007 p. 57). 

 

Ciro é acometido por uma nostalgia quando entende que não poderá mais estar em 

Copacabana. Diante da iminente impossibilidade de ver o mar, recorda-se da última vez que 

foi à praia: “Água gelada, céu azul, sol quente, o último sol (FIM, p.158). Devido ao seu 

estado físico, Ciro apresenta sua história de vida e o seu desejo de voltar às memórias cada 

vez que volta a si: “Cadê a outra dose? Quero voltar para onde eu estava” (FIM, p.177). 

Quando retorna do passado, ou melhor, quando passa o efeito da morfina, Ciro nos apresenta 

o tempo e o espaço do presente: o hospital  

 

A falta de privacidade é o grande abuso da rotina hospitalar. As portas não têm 

tranca. Os enfermeiros, os faxineiros, os médicos, qualquer um entra a hora que bem 

entende, falam alto, mexem em tudo. Limpam o chão, trocam sonda, futucam, 

apalpam, furam, é um pesadelo (FIM, p. 177). 

 

Esse movimento presente-passado; passado-presente exige do leitor um olhar mais 

atento para que não se perca em meio ao enredo, visto que, durante todo esse capítulo, os 

leitores são imersos em fragmentos de histórias que se realizam em dois tempos distintos. 

Quando Ciro está no reino das memórias, somos deslocados junto com ele para outro tempo e 

outros espaços. A narrativa nos leva a uma espécie de viagem, como se estivéssemos a bordo 

de uma aeronave que nos mantêm por um tempo em um lugar, no qual contemplamos as 

imagens da cidade e o que ela pôde oferecer naquela época. Depois, somos puxados para o 

presente novamente e forçados a compartilhar da melancolia de um moribundo já sedento 

pelo fim de sua vida.  

Quando o leitor compartilha das memórias de Ciro, a consciência de sucessão 

temporal pela percepção do decurso normal de dias e horas não ocorre, pois o tempo está 

suspenso. Os relatos das memórias de Ciro não são feitas para um interlocutor dentro da 

narrativa: um médico ou enfermeiro, mesmo porque são memórias que lhe ocorrem sob o 

efeito da morfina, mas são o registro de sua memória individual e, por meio delas, o leitor 
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conhece a história de vida desse personagem. Para Benjamim (1994, p. 212), “Quem escuta 

uma história está em companhia do narrador; mesmo quem a lê partilha dessa companhia”. 

Ainda que, segundo o autor, o leitor de romance seja solitário, há uma apropriação da matéria. 

 Mesmo em meio ao cenário hospitalar, as memórias de Ciro nos deslocam para outros 

espaços, como a sua vida em família, suas aventuras amorosas e seus encontros com os 

amigos. Vivenciamos, então, parte das experiências desse grupo de cinco personagens que 

protagoniza o romance Fim. Embora boa parte das memórias evocadas traga também seus 

amigos, estes não estão presentes no momento da rememoração de Ciro, pois ele está solitário 

e o convívio entre eles fica concretizado apenas no passado. Diante disso e em razão da 

representação dessas ausências, é comprovada mais uma vez a impossibilidade de um resgate 

do passado. Ciro, diante do seu trabalho rememorativo, se abstraiu do tempo presente para 

poder, ainda que de forma fragmentada, lembrar da sua história. 

O seu trajeto narrativo nos guiou por uma encruzilhada que, parados num ponto, 

fomos conduzidos inicialmente para o que seria o fim de sua vida. Entretanto, passamos ainda 

por muitos estágios com Ciro, desde o momento em que recebemos junto com ele o 

diagnóstico do câncer até as passagens nas quais fomos para o seu passado. Ali, conhecemos 

um pouco de sua história e a recuperação de eventos ausentes, ainda que fragmentados. Desse 

modo, entendemos que, através do ato de lembrar, trazemos para o presente a imagem de um 

evento passado. No entanto, essa imagem é cópia, pois não se trata mais do evento original e 

sim da evocação de algo ausente.  

Nesse capítulo de Fim, o narrador-personagem permite que tenhamos o conhecimento 

do seu presente, passado e futuro com o intuito de que, assim, possamos vislumbrar o presente 

de um homem doente, o seu passado envolto pelas memórias da juventude, do casamento e 

das suas conquistas amorosas. Por fim, presenciarmos seu futuro pela antecipação da morte 

que lhe chega sentencialmente decretada no diagnóstico do câncer, mas concretizada pela 

eutanásia,como a expurgar os males causados a Ruth ou, talvez, a ele mesmo. A antecipação 

da morte fortalece a certeza de uma falta de perspectiva futura, da impossibilidade do resgate 

do passado e da impossibilidade de escapar da condição atual. O fim da vida é, então, o alívio 

tanto das dores físicas quanto para a dor causada pela constatação de não pertencimento a esse 

mundo. 
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3      FIM: em direção a uma cartografia afetiva da memória  

 

 

A cidade do Rio de Janeiro, o cotidiano e o costume carioca são elementos que 

compõem o enredo narrativo de Fim, de Fernanda Torres (2013). O deslocamento dos 

personagens pelo espaço citadino é feito simultaneamente entre o presente e o passado, num 

jogo temporal realizado pelo jogo mnemônico, o qual permite o traçado de duas cartografias 

da cidade: a da década de sessenta e a contemporânea. Pelas memórias, os personagens 

evocam eventos que ocorreram em lugares conhecidos, a exemplo de Copacabana. Em meio 

às evocações das lembranças, surge a Copacabana da década de sessenta, palco das farras do 

grupo dos cinco amigos e a Copacabana de 2014, por exemplo, descrita por Álvaro 

pejorativamente como um “mosaico estúpido” longe da beleza de outrora.  

O presente capítulo, destarte, tratará dos cenários fluminenses enquanto lugar 

escolhido para ser, além de cenário, também protagonista na narrativa de Fim, seja pelo jogo 

da memória ou apenas pela mera descrição dos espaços transitados. Esse modo de tecer o 

enredo por meio das reminiscências, nos permite inferir que esse retorno ao que foi vivido não 

serve apenas como ordenador temporal pelo conhecimento do passado, mas que aponta também para 

uma mudança de paradigma das categorias memória e espaço na sociedade contemporânea, haja vista 

as novas reconfigurações que as envolvem nos dias atuais.  

 

 

3.1 Memórias da efervescência da cidade do Rio de Janeiro na década de 1960 

 

 

A cidade do Rio de Janeiro, enquanto espaço de vivências individuais e coletivas, é 

evidenciada em Fim como lugar de memória dos personagens, pois foi nesse espaço que os 

cinco amigos constituíram um grupo na juventude. Através da memória, eles reencontram a 

sua cidade do passado com sentimentos vivenciados no presente, mesmo que de forma 

solitária. A narrativa é tecida pela mescla entre as lembranças e a descrição das ruas 

transitadas no tempo presente dos personagens. Iniciemos então, com o trecho que revela o 

início da amizade dos cinco e o estabelecimento do vínculo desse grupo: 
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O primeiro carnaval da década de 60 foi o grande divisor de águas da união dos 

cinco. Sílvio contou de uns italianos que conheceu no Itamaraty, que fingiam ser 

gays para quebrar a resistência de madonas e prima-donas. Elas vêm soltas porque 

acham que estão seguras, depois de dois tragos é só partir para o abraço, garantiu. 

Propôs que usassem os dotes musicais para fundar um bloco de sujos travestidos de 

mulher. A ideia foi acatada com entusiasmo incondicional. Dedicaram todo 

fevereiro à confecção das fantasias. Ciro, a mais linda, lançou a minissaia muito 

antes de Mary Quant, com botas e peruca de franja. Fez um tipo sexy-intelectual. 

Álvaro compôs uma dona de casa com peitos de melancia e Neto deixou brotar a 

cabrocha que existia nele, num belíssimo biquíni de lantejoulas douradas, farto de 

penas nos ombros e na cabeça. Sílvio encarnou Carmen Miranda e Ribeiro 

homenageou a Bardot de Norma Bengell. Comeram deus e o mundo. Viraram 

irmãos (FIM, p. 127).  

 

O carnaval e as farras os uniram, permitindo-lhes viver intensamente o que seria 

relembrado no fim da vida. A memória discutida até aqui em seu caráter individual passa 

também a ser abordada sob o aspecto social e, para isso, se fundamenta nos estudos 

desenvolvidos por Maurice Halbwachs (2006). Partindo da transcendência da memória do 

âmbito individual para o social, consideramos que as lembranças não são concebidas à parte 

da sociedade, pois todo e qualquer trabalho memorativo é um construto social.  

Considerando esse viés da memória, a discussão em torno de Fim parte da memória 

consolidada pelo grupo de amigos e do fato dessas memórias individuais evocadas no final da 

vida dos personagens só ocorrem devido a esses indivíduos terem pertencido a um grupo e da 

duração deste na memória dos envolvidos. Há então o compartilhamento de memórias 

individuais e coletivas. No entanto, para que haja a perpetuação de eventos, Halbwachs (2006, 

p. 29) assevera a necessidade de “recorrermos a testemunhos para reforçar ou enfraquecer e 

também para completar o que sabemos de um evento sobre o qual já temos alguma 

informação”. Desse modo, há um elo entre o nosso testemunho e o do outro quando 

compartilhamos do mesmo evento.  

Esse elo permite unir o testemunho individual ao coletivo, fortalecendo a memória do 

grupo, desde que não se perca o contato. Por outro lado, a memória individual caracteriza-se 

como seleção e armazenamento de informações, o que torna notório que cada indivíduo do 

grupo arquiva o que lhe é significativo, conforme as suas percepções. Como exemplo, seguem 

alguns trechos da narrativa Fim, em que vários personagens testemunham sobre o dia da festa 

ocorrida no Leme. 

 

a) Testemunho de Álvaro 

 

Sílvio não era rico, mas também não era pobre. Nem desfez as malas e já marcou 

com três garotas, isso no dia da mudança. O Sílvio era da orgia. Ele enlouqueceu 
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pelas gaúchas e foi embora para o Sul. Bebemos à partida. Bebemos muito, numa 

festa no Leme, e tomamos umas bolas, também, que o Sílvio apresentou. Ele queria 

ensinar a gente a viver. Quando amanheceu, fomos expulsos, eu, o Ribeiro, o Neto, 

o Ciro e o Sílvio. Cinco zumbis e uma penca de donzelas fáceis. O Sílvio propôs 

uma esticada na batcaverna dele. Comemoramos a sugestão. Ele entrou e já foi 

tirando a roupa, disse que estava com calor. O Ciro se trancou no quarto com a 

argentina, o Ciro sempre soube fazer as coisas. Acho que o Neto foi embora, e o 

Ribeiro não sei onde foi parar. Sobramos eu e o Sílvio de cueca, na sala, mais a 

moça que eu arrastei, a que sobrou do Neto e a mulata do Sílvio que, quando vi, já 

estava atracada com ele na poltrona de pé palito. As outras duas vieram para cima de 

mim sem nem perguntar se eu queria, o Ciro começou a gemer atrás da parede, 

enquanto a argentina gritava: Más rápido, más rápido! Brochei gloriosamente. Uma 

das meninas, a lourinha do interior, tentou reverter a situação, mas dei um dinheiro 

pra ela e mandei andar. O Sílvio capotou da poltrona com a morena e não levantou 

mais. O Ciro também deve ter dormido, porque não ouvi sinal dele no quarto. Saí de 

lá onze da manhã, a enxaqueca latejando. Tomei um café preto na padaria e desabei 

no tapete do corredor. Fiquei vinte e uma horas fora do ar (FIM, p. 22). 

 

b) Testemunho de Sílvio 

 

[...]Eu não poderia simplesmente ir embora, minha saída exigia que eu deixasse uma 

marca, a prova do quanto eles perdiam ao optar pela normalidade. A chance 

apareceu no aniversário de uma grã-fina do Leme. A oportunidade de ouro para eu 

sair de cena em grande estilo, deixando uma lição para aquela plebe ignara, escravos 

de uma vidinha de merda, mal dividida entre o casamento, o trabalho e o uísque do 

fim de semana. A festa seria o começo daquilo que culminaria numa bacanal, na 

Glória, ao amanhecer. 

A Brites preparou o arsenal e combinaram de dormir fora, ela e a Suzana sabiam o 

quanto aquela noite era importante pra mim. Eu queria muito que a Suzana estivesse 

comigo, mas o Ribeiro não iria aguentar. Eu cuidei deles todos, distribuí os 

destilados, as ilegais e os speeds aperitivos. Administrei o estoque até sermos 

expulsos pelos seguranças. O Neto tirou a roupa para homenagear a aniversariante. 

Mulato, não fazia praça do que carregava entre as pernas, mas, quando bebia, fazia 

questão de exibir o prêmio. Na calçada, acabei com o que tinha no bolso e sugeri a 

esticada na Glória. (FIM, p. 73).  

 

c) Neto 

 

[...] naquela festa de bacana do Leme, que o Sílvio escolheu para nos dizer adeus, 

com a lourinha de joelhos, devota, incrédula com a boca metida na minha braguilha, 

eu lembrei do que eu tinha entre as pernas. Arranquei a roupa e fui dançar no salão. 

Queria exibi-lo ao mundo. Fui posto pra fora a pedradas. Resisti na calçada e ainda 

virei a última bolinha que o Sílvio me deu. Quando todos concordaram em esticar na 

Glória, vi que eu jamais seria um deles. Tive vergonha do que havia feito. Quis 

voltar para casa, dormir, apagar (FIM, p. 143). 

 

O próximo fragmento traz a visão do narrador-observador para o fato, relatado no 

capítulo intitulado Suzana. 

 

Sílvio planejara a epopeia com precisão estratégica. Levantariam voo de seu 

apartamento na Glória, misturando uísque, pó, maconha e anfetamina, e 

cadenciariam a adrenalina, alternando os aceleradores com Mandrix, ou Lorax, ao 
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gosto do freguês. Soltariam a franga na festa comemorativa dos cinquenta anos de 

Gorete Campos do Amaral, ex-madame Juneau, nos mil metros quadrados da 

exuberante cobertura do Leme, fruto da separação recente do dono de uma rede de 

hipermercados francesa, o magnata Gilles Juneau.  

A boca-livre teria início às nove. Combinaram de se concentrar às dez, na Glória, e 

seguir para o rega-bofe entre onze e meia-noite. O cumpre-anos de Gorete prometia. 

[...] Brites os infiltrara a pedido de Suzana. O disc jockey, encarregado de fornecer 

os aditivos do convescote, encomendou trinta gramas de cocaína com Brites e fez a 

fina de colocar os nomes de Sílvio, Ciro, Neto, Álvaro e Ribeiro na lista. 

Os Cavaleiros do Apocalipse já chegaram em alfa. Ciro foi o primeiro a se descolar 

da célula-mãe, atendendo aos apelos de uma portenha que o comia com os olhos na 

biblioteca. Sílvio se desgarrou ao bel-prazer, adentrando a pista com passos de John 

Travolta. Álvaro encostou-se no bar, Ribeiro pediu uma vodca e foi olhar a vista do 

terraço, estava difícil para ele. Neto, ninguém mais viu. Sílvio mantinha a atenção 

nos amigos, se percebia sinais de esmorecimento, corria com a bolinha certa, e 

pronto!,lá estava o boneco de volta à ativa. Caso notasse uma aceleração desmedida, 

acalmava o monstro com um relaxante. E assim se esvaíram as horas, entre altos e 

baixos cada vez mais confusos. Sábados alucinantes. Sílvio tomou conta dos outros 

até a hora em que não conseguiu mais tomar conta de si mesmo [...] O núcleo já não 

se encontrava havia algum tempo, quando Neto abriu a porta do lavabo com a 

braguilha aberta e, entoando o refrão de “Stayin’ alive”, dos Bee Gees, avançou até 

o centro do dancing executando, em homenagem à anfitriã, a dança do gira-pau. 

Álvaro descolou do assento. Ciro largou a argentina, Ribeiro, a varanda, e ambos 

correram para controlar o fauno. Sílvio viu que estava na hora de encerrar a fase um 

da esbórnia, mas não teve tempo de reagir. Quatro agentes treinados em Israel 

imobilizaram Neto com uma chave de braço e o arrastaram para a porta dos fundos, 

junto com Ciro e Ribeiro. Chutados para dentro do elevador, foram recebidos por 

um segundo batalhão dos Mossad na garagem e ejetados no canteiro de iúcas, em 

frente ao endereço chique. Álvaro, Sílvio e uma coleção de picanhas de primeiro 

corte desceram pelo social. Sílvio distribuiu a última rodada de alucinógenos e 

sugeriu o arrastão para o seu domínio na Glória (FIM, p. 85-87). 

 

 

Na passagem da festa do Leme, o leitor fica a par do ocorrido a partir dos testemunhos 

dos personagens que participaram do evento. Cada um depõe sobre o que viu. Esses relatos 

contribuem para compor um quadro com informações mais precisas do evento, ainda que de 

forma fragmentada por conta das diferentes informações. A cada testemunho há uma nova 

informação para o mesmo fato e, ao final, o leitor poderá ter acesso ao que aconteceu na festa 

do Leme, pois apesar de certas divergências, há possibilidade de construir um todo. 

No caso da narrativa em terceira pessoa ocorrida no capítulo Suzana, por exemplo, 

temos acesso às informações que foram omitidas pelos demais, do mesmo modo, cada um dos 

que narram o fato conta com base no que foi selecionado, retido e organizado na memória. 

Por isso, ao lermos esses trechos, nos deparamos com vários pontos de vista para o mesmo 

fato, ou melhor, somos levados a revisitar esse passado com uma visão privilegiada, já que 

temos à nossa disposição a possibilidade de deslocar o olhar por vários ângulos.  

Nesse caso, a memória deve ser compreendida em seu aspecto individual, por terem 

sido apresentados o relato sobre a festa do Leme sob a ótica de cada personagem, mas 

também há que levar em consideração esta como um fenômeno coletivo, uma vez que foi um 
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evento compartilhado por um grupo. Logo, a memória dessa festa é individual, mas também é 

coletiva, por isso temos que considerar que há pontos divergentes em função dos diversos 

narradores, mas também existem pontos imutáveis, comuns a todos. 

 

É como se, numa história de vida individual – mas isso acontece igualmente em 

memórias construídas coletivamente houvesse elementos irredutíveis, em que o 

trabalho de solidificação da memória foi tão importante que impossibilitou a 

ocorrência de mudanças. (POLLAK, 1992, p. 2) 

 

A cada leitura recebemos novas informações sobre essa festa, mas nenhuma delas 

apresenta divergência quanto aos espaços em que tudo ocorreu: o apartamento na Glória e a 

festa na cobertura no Leme. Os espaços são imutáveis e sobre eles foram selecionadas as 

imagens evocadas no presente de cada um dos personagens. Ao rememorar a festa, os 

personagens são guiados por um mapa mental, o que nos permite, enquanto leitores, nos situar 

espacialmente. 

Se houvesse a possibilidade desses amigos se reencontrarem depois de anos, 

certamente fariam um esforço para retomarem o contato devido ao tempo em que ficaram 

distantes. No entanto, ao evocarem juntos o dia da festa do Leme, cada um contaria o que 

lembrasse. Com certeza apareceriam as divergências, conforme comprovada nos fragmentos 

acima, mesmo se tratando do mesmo evento. Por outro lado, haveria um recordar 

compartilhado que, ao trazer à tona esse passado comum a todos, os daria a impressão de que 

estariam revivendo no presente, com mais intensidade, pois não estariam mais rememorando 

isolados, mas com um grupo. 

 O fato de não estarmos mais sós ao representar os eventos passados permite-nos uma 

mudança em nosso ponto de vista. Percebemos, então, que o conjunto dessas lembranças 

permitiria ao grupo, a partir da união das lembranças, compor com exatidão a sequência do 

acontecido e até mesmo descrever de forma mais precisa os objetos, as pessoas presentes e o 

espaço. 

Em contrapartida, o rememorar dos personagens em Fim é de forma isolada, solitária, 

com personagens separados por capítulos e que, mesmo ao ganharem voz e narrarem suas 

próprias histórias, convivem com a solidão e, do mesmo modo, evocam as lembranças do 

grupo sob o seu olhar. Cabe ao leitor unir os fragmentos desses passados a cada capítulo para 

assim colher o produto de uma memória coletiva. Igualmente, é importante frisar que mesmo 

o evocar solitário da festa do Leme possibilitará compreender que as nossas lembranças são 

coletivas, pois jamais estamos sozinhos, porque vivemos em sociedade e quando na velhice 
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esses personagens evocaram esse evento, trouxeram do passado pessoas, inconfundíveis, pois 

foram devidamente identificadas, seja pelo nome ou pelas ações.  

Um exemplo claro desse pensamento de que sempre trazemos conosco uma 

quantidade de pessoas inconfundíveis, defendida por Halbwachs, é o do personagem Álvaro, 

pois em seu trajeto pelo calçadão de Copacabana rememora seu passado e junto com ele traz 

uma quantidade de pessoas: Ciro, Neto, Ribeiro, Sílvio, Irene, Marília (a amante), sua filha, os 

netos, o genro e mais uma quantidade de pessoas que em momento algum são confundidas. 

Todas elas ocupam um lugar nos espaços da memória e ajudaram a compor suas experiências 

passadas. Esse fato comprova que, mesmo que ele estivesse o trajeto inteiro sozinho, suas 

lembranças não são só dele, mas de muitas outras pessoas que estiveram ligadas a elas. O 

trabalho memorativo é individual, mas as imagens arquivadas nos lugares vividos sempre 

virão com pessoas a transitar. Esse fato permite que a memória individual transcenda para a 

coletiva, em razão dos eventos evocados por Álvaro terem sido vividos no grupo.  

O recordar solitário dos personagens elucida o fato de que não é necessária a presença 

física de pessoas para que o passado seja evocado. Por outro lado, o contato com outras 

pessoas traz à tona episódios que não nos recordamos ou ainda torna evidente a divergência 

sobre determinado fato. Os elementos que compõem a memória coletiva e a individual são 

inicialmente os eventos vivenciados pessoalmente, como no exemplo dado da festa ou 

acontecimentos chamados por Pollak (1992, p. 2) de “vividos por tabela”. 

 

São acontecimentos dos quais a pessoa nem sempre participou mas que, no 

imaginário, tomaram tamanho relevo que, no fim das contas, é quase impossível que 

ela consiga saber se participou ou não. [...] É perfeitamente possível que, por meio 

da socialização política, ou da socialização histórica, ocorra um fenômeno de 

projeção ou de identificação com determinado passado, tão forte que podemos falar 

numa memória quase que herdada. 

 

Os acontecimentos “vividos por tabela” não são dessa forma os vividos pessoalmente, 

mas as pessoas que o relatam fazem isto como se os tivessem vivenciado. Isso acontece pelo 

grau de identificação com o evento ser tão forte que o tomamos como nosso, como uma 

espécie de herança dessa memória. É o caso do relato do local da morte de Sílvio pelos 

personagens Álvaro e Ribeiro: “O Álvaro insiste que o Sílvio morreu na Lapa, mas ele está 

enganado. Foi na Cinelândia, em frente ao Bola Preta. Eu fui no enterro, Álvaro! Eu sei pelo 

Inácio” (FIM, p. 103). Ambos não estavam presentes no momento da morte de Sílvio, mas 

Álvaro narra como se estivesse. 
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O Sílvio partiu num fevereiro de Carnaval. Ele abriu os trabalhos na sexta e 

emendou dez dias virado.  No domingo da outra semana, deixou três vadias de 

prontidão no apartamento e saiu para comprar mais pó, misturou com tudo e o 

coração não segurou. Encontraram o Sílvio emborcado na Lapa, perto da Mem de 

Sá, com um lança-perfume na mão e cinco gramas de cocaína no bolso. (FIM, p. 14) 

 

Observamos nos fragmentos acima a divergência em relação ao local exato em que 

faleceu Sílvio. Isso ocorreu porque durante esse acontecimento não houve a presença de 

nenhum dos dois personagens que relataram. Inclusive, Ribeiro menciona que soube por 

Inácio – filho do falecido. Trata-se de uma memória de terceiro, de algo que ouviram de outra 

pessoa. A convivência no mesmo espaço-tempo com o morto durante a juventude permitiu a 

constituição da memória tanto de Álvaro quanto a de Ribeiro, mesmo estando ausentes no dia 

da morte de Sílvio. Esse fato os permitiu tomar a lembrança da morte como se a tivessem 

presenciado. Essa convivência com o grupo fez com que Álvaro tivesse uma memória por 

tabela, a qual Carmo (2016) a concebe como pertencente ao mesmo campo semântico da pós-

memória, exemplificando inclusive com a personagem Irene, esposa de Álvaro: 

 

[...] Irene, uma das personagens que desempenham um papel relevante na trama, 

pois é esposa de Álvaro, tem na relação necessária com os amigos deste uma 

constante também em sua vida, já que vive as memórias de Álvaro de maneira 

orgânica; uma memória por tabela, [...] A memória por tabela se situa no mesmo 

campo semântico da pós-memória, ou seja, uma memória de segunda ordem, 

herdada. Irene então se move também nesta perspectiva externando uma ruptura 

sentimental e a um só tempo vivenciando uma memória por adesão. Com isto, a 

ficção literária contemporânea, qual o caso de “Fim’, se assenta na perspectiva da 

reconfiguração do tempo, da qual a noção de pós-memória é uma das vertentes, 

desdobrando-se ainda na política cotidiana, predominantemente do corpo ou ainda 

étnica e social (CARMO, 2016).  
 

Pela impossibilidade de representação da pessoa ausente, quem herda essa memória 

assume o lugar de quem testemunhou. No entanto, o que é comunicado é apenas parte do que 

foi realmente vivido, pois não foram testemunhas oculares do evento. O momento da morte de 

Sílvio ou a vivência de Irene das memórias de Álvaro de forma tão orgânica, conforme 

assevera Carmo (2016), são lembranças do que não viveram. James Young apud Sarlo (2007) 

utiliza as aspas para enquadrar a palavra lembrar para indicar o uso figurativo desse vocábulo: 

“‘lembrar’ se diferencia de lembrar pelo que Young denomina caráter vicário da lembrança” 

(SARLO, 2007, p. 90). O caráter vicário refere-se à possibilidade de “lembrar” relatos ou 

imagens de outrem. Dito de outro modo, seria lembrar-se de fatos que não foram vivenciados 

pelo sujeito.   

Embora o conceito de pós-memória seja apresentado como a memória da geração 

seguinte àquela que sofreu ou protagonizou os acontecimentos (SARLO, 2007, p. 91), esse 



62 
 

conceito foi aplicado aqui sob a ótica das relações entre os amigos Álvaro e Ribeiro e suas 

“lembranças” do local da morte de Silvio. Esse fato fortalece, então, o conceito não de uma 

memória geracional, mas de uma memória por tabela, que, da mesma forma assume também 

um caráter vicário dessa memória. 

Vale ressaltar que o arquivo dessa memória já é fruto do processo de seleção e 

descarte de uma primeira testemunha. Como Sílvio, ao morrer, não tinha ao lado nenhum dos 

quatro amigos, conclui-se que eles receberam a notícia através de outras pessoas e, nesse 

trajeto, a notícia esteve sujeita a mutações. Embora essa memória tenha essa característica 

flutuante e mutável, tanto no âmbito individual quanto coletivo, há em comum para Álvaro e 

Ribeiro a morte de Sílvio. Esse sim é um ponto invariável e imutável dessa memória.  

Em Fim, há no decorrer da narrativa a repetição de experiências vividas pelos 

personagens, contadas pelo ponto de vista de cada um deles. Essas repetições permitem-nos 

constatar que o processo de seleção e codificação da memória passa pela percepção 

individual. Há detalhes numa mesma experiência que não são compartilhados por todos, mas 

que no final somam e formam a memória de um determinado grupo.  

É necessário que haja relação com o grupo para que se compartilhe e aproveite a 

memória do outro. Isso porque a memória coletiva se fortalece no conjunto de indivíduos que 

se reconhecem como parte do grupo, evocando memórias em comum numa relação individual 

e coletiva mutuamente, conforme Halbwachs assevera na seguinte citação: 

 

Contudo, se a memória coletiva tira sua força e sua duração por ter como base um 

conjunto de pessoas, são os indivíduos que se lembram, enquanto integrantes do 

grupo. Desta massa de lembranças comuns, umas apoiadas nas outras, não são as 

mesmas que aparecerão com maior intensidade a cada um deles. De bom grado, 

diríamos que cada memória individual é um ponto de vista sobre a memória 

coletiva, que este ponto de vista muda segundo o lugar que ali ocupo e que esse 

mesmo lugar muda segundo as relações que mantenho com outros ambientes. 

(HALBWAHS, 2006, p. 69) 

 

Do mesmo modo, a durabilidade da memória individual está atrelada à do grupo. 

Quando ocorre a perda de contato há também a perda de elementos que compõem a memória 

coletiva. O trabalho memorativo isolado de nada adiantaria sem uma base comum. O exemplo 

dado sobre o local da morte de Sílvio, por exemplo, é a confirmação da perda de contato do 

grupo dos cinco, abrindo uma brecha entre o que sabe e o que se ouviu falar por um terceiro 

que não fazia parte do grupo. Entre a notícia da morte e a lembrança de tê-la recebido, já que 

não a presenciaram, há uma lacuna que não pode ser preenchida devido à perda de contato. 
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Essa divergência gerada pela inexatidão do ocorrido não seria culpa da memória, mas do 

afastamento físico e temporal.  

Por outro lado, existe uma memória que converge na lembrança das farras. Todos têm 

consciência de que viveram essa efervescência juntos. No entanto há pontos divergentes, visto 

que essas memórias são evocadas apenas de forma solitária, sem um trabalho coletivo de 

reconstituição do passado com base nas lembranças comuns. Essa perda de contato gera essa 

lisura, ocasiona mal-entendidos, como no caso de Álvaro e Ribeiro que, ao se reencontrarem 

depois de anos, já não falavam mais a mesma língua.  

O que acontece em Fim é que o grupo não manteve relações com outros grupos, mas 

com pessoas isoladas e de forma passageira, o que não permitiu também um contato mais 

duradouro. O contato entre o grupo também foi perdido por circunstâncias temporais e 

naturais, mas as lembranças foram mantidas, pois os amigos estavam ainda na mesma cidade. 

Essa não desvinculação do espaço contribui para a conservação da memória do grupo, ainda 

que numa intensidade menor, por ser portador das marcas desses sujeitos, visto que isso é 

permanente.  

No processo memorativo estão inclusas tanto a memória individual quanto a coletiva 

mutuamente. Esta concretiza-se no grupo de pessoas, mas são os indivíduos os responsáveis 

pelas lembranças enquanto componentes do grupo. Os cinco personagens principais têm 

constituídos em suas memórias os lugares ligados às lembranças. No caso deles, a cidade do 

Rio de Janeiro é o lugar de memória, em especial Copacabana. O espaço então faz lembrar os 

costumes, as experiências vividas nele e, no caso de Fim, as ruas do Rio de Janeiro enquanto 

espaços transitados pelo grupo. Tais espaços estão carregados de marcas para os amigos que, 

mesmo com o afastamento, ainda trazem recordações comuns aos cinco, conquanto sejam 

fragmentadas.  

Esse processo de fragmentação das memórias ocorre pela ação do tempo e do 

distanciamento. Por outro lado, o distanciamento dos componentes causou um 

enfraquecimento dessas memórias percebidas no trecho seguinte: “Que ano foi isso? Não sei, 

já foram tantos: os anos e os amigos” (FIM, p. 15). Cada personagem, à sua maneira, nos 

apresenta as experiências compartilhadas nesse grupo dos cinco e junto com elas nos 

deparamos com um lugar bem conhecido: O Rio de Janeiro. Como o auge do grupo foi na 

década de sessenta, então dois Rios são apresentados na obra de forma concomitante, 

contrapondo passado e presente. 

O Rio serve como pano de fundo no decorrer da narrativa e a memória, enquanto 

recurso para tecê-la, apresenta essa cidade, também num período de transição e transformação 
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de costumes. A cidade do passado caracteriza-se em um Rio convertido numa contracultura já 

expressa na orelha do livro da seguinte forma: 

 

Eles são cariocas, se conheceram na praia [...] viveram o desbunde dos anos 1960, as 

festas movidas a álcool, sexo e pó. Suas vidas testemunharam um país que virava de 

cabeça para baixo em costumes e valores: é esse o pano de fundo dos excessos [...] 

que compõem as histórias de Fim (FIM, 2013). 

 

As memórias dos personagens nos permitem conhecer, ainda que em linhas gerais, o 

contexto do Rio dessa época. A amizade iniciada no dia em que se conheceram na praia os 

permitiu praticar todos os excessos que a época oferecia, não deixando de apresentar ao leitor, 

ainda que de forma fragmentada, a história da cidade carioca dessa época. As transformações 

inclusive dos valores e costumes da sociedade carioca em especial no comportamento 

feminino. 

Foi das primeiras a conhecer a liberdade de beber e fumar, de cantar nas viradas, 

usar biquíni, ser cortejada e rir sem ser vulgar [...] Aproveitaram a brecha do 

despertar da revolução dos costumes e, tocadas a pílula, foram pioneiras na arte de 

dar sem pensar se valia a pena. Ruth não, esperou paciente. Enquanto a hora não 

vinha, ouvia Dolores Duran (FIM, p. 111). 

 

No trecho acima há uma alusão à emancipação feminina tanto na forma de agir como 

no modo de vestir. Nesse período, as mulheres passaram a ter atitudes e comportamentos 

antes permitidos apenas para os homens, como beber, fumar ou ainda de libertarem seus 

corpos, podendo usar roupas mais ousadas como minissaias ou biquínis. E, também, a 

liberdade sexual que acompanhou esse momento.  

Várias passagens da narrativa fazem alusão ao passado carioca e dialoga com ele 

através da intertextualidade: “Esquecera o alerta do filósofo. Não suspeitou que os dez anos 

de felicidade eram o samba do prelúdio da Tosca, o acúmulo de tudo o que lhe faltaria a partir 

daquele momento” (FIM, p. 116). Nesse trecho há o diálogo entre o Banquete, de Platão, e o 

Samba em prelúdio, samba canção de Vinícius de Moraes. Ruth faria jus ao verso da canção 

citado na obra e cantarolado por Ciro “Eu sem você não tenho porque [...] sem você meu 

amor eu não sou ninguém” (Vinícius de Moraes apud Torres, 2013, p. 114). 

Ao mencionar que Ruth leu O Banquete durante o curso de letras “e descobriu-se 

andrógina” (FIM, p.112), afirma que a personagem “descobrira O banquete” (FIM, p. 112) 

referindo-se à perda da virgindade, afirmando que “a virgindade era praxe, mas deixara de ser 

dogma” (p. 112). A busca pela metade dela acabou quando encontrou Ciro, a quem dedicou a 

vida esquecendo de que esta era sua, entregando-se à ponto de não permitir que lhe sentissem 
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falta, esquecendo das palavras do sábio que dizia “só se ama aquilo que não se tem” (Platão 

apud Torres, p. 112). 

Todo o desejo de encontrar a sua alma gêmea ficou explícito no capítulo pelas citações 

do Banquete, pelo verso da música de Dolores Duran ou Maysa “Hoje eu quero a rosa mais 

linda que houver” (FIM, p. 113) e pelos versos de Vinícius. Todas essas citações foram 

usadas para caracterizar Ruth como a mulher ideal para casar. 

 

Ruth era Oxum, Maria e Madalena. O feminino pleno, sempre foi assim. Orgulho do 

pai, espelho da mãe, uma mulher para casar. Seria feliz em qualquer tempo, era ou 

lugar. Serviria ao burguês e ao guerreiro, era Afrodite encarnada, o feminino em 

pessoa. Futura esposa exemplar despertou para a vida no apogeu final dos anos 50, 

embalada pela elegância de Tom e Vinicius. Amar estava na ordem do dia (FIM, p. 

111). 

 

O desejo de encontrar a alma gêmea, expresso em “algum deus maldito havia cortado 

ao meio seu corpo de origem, separando-a do homem dela. Queria encontrá-lo, reavê-lo. À 

noite, fantasiou ser costurada de volta, ponto por ponto, pele com pele” (FIM, p. 112), 

seguido do amor subserviente, desliza sobre o pano de fundo da época. 

 

Gostava de Jango porque Ciro gostava de Jango; de Che, Dylan e  Noel  Rosa.  Ruth 

assumiu o papel da primeira-dama, foi a Maria Tereza, a Jacqueline de Ciro, fez as 

honras da vida  do  amado. Voltou à política, debateu  sobre  a  bomba,  ficou  amiga  

de  Célia,  casou Irene  com  Álvaro,  riu  dos  excessos  de  Sílvio  e  nunca  

entendeu  a  solteirice  de  Ribeiro.  

Tinha pena dele, não sabia por quê. Apaixonou-se por tudo o que orbitava em torno 

de seu sol.  Marcharam contra o golpe, assistiram ao Opinião  com  Nara  e  

Bethânia,  esconderam amigos perseguidos, saíram na Banda de Ipanema, foram à 

praia e se amaram demais. A lua de mel foi em  Búzios.  Ciro a levou  para  caçar  a  

lagosta  da  janta;  mergulharam  entre  as pedras, treparam na areia, no cais, no 

quarto, nos cômodos. Ruth só conhecia o orgasmo de sonho, Ciro tornou-o palpável, 

foi um desbravador (FIM, p. 116). 

 

O amor etéreo de Ruth por Ciro torna-se palpável, assim como o contexto histórico 

revelado no fragmento supracitado. Nesse capítulo, intitulado Ruth, temos uma mudança no 

foco narrativo para a terceira pessoa. Uma nova forma de tecer a narrativa, mas sem deixar de 

apresentar a cidade do Rio de Janeiro na década de sessenta, desloca o ponto de vista do 

individual para o social. Assim ocorre a reconstituição de um contexto em que é apresentado 

um panorama de outrora. Enquanto literatura contemporânea, Fim possibilita-nos o acesso ao 

passado da cidade carioca por meio da ficção, permitindo um diálogo entre memória e 

cotidiano.  
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3.2. Mapas mentais: o revelar do Rio de Janeiro por intermédio dos personagens da 

obra Fim 

 

 

Na literatura contemporânea é frequente a valorização do espaço citadino, sobretudo, 

Fim apresenta este elemento narrativo como fator preponderante na tessitura de todo o enredo. 

O espaço transitado é a cidade do Rio de Janeiro e este percurso fica evidente em cada 

capítulo, pois os personagens transitam por ruas reais da cidade contemporânea, ao passo que 

rememoram o Rio do passado.  

Embora haja uma confluência entre a cidade de 2014 e a da década de sessenta, por 

exemplo, analisaremos aqui, nesta sessão, o Rio de Janeiro contemporâneo, marcado pela 

descrição duma cidade caótica, das dificuldades de locomoção do idoso pelas calçadas mal 

conservadas, descrita pelo idoso Álvaro e pela nova forma de lidar com o tempo e o espaço.  

Para Jameson (2007), essa mudança pode ser caracterizada como aquela em que a alienação 

do sujeito é deslocada por sua fragmentação. 

A cidade atual é fortalecida pela visão de uma cidade múltipla, que passou por 

mudanças, confirmada quando o personagem Ribeiro, o terceiro a ganhar voz no enredo, 

afirma que Copacabana mudou muito, atribuindo isto aos ônibus com as suas fumaças pretas. 

Essa afirmação auxilia para percebermos que notamos as mudanças quando há algo que nos 

incomoda – situação que nos faz comparar o antes com o agora – e, por alguns minutos, nos 

situar no espaço para que, ainda que de forma superficial, possamos perceber as 

transformações ocasionadas pela modernidade.  

Essas mudanças na cidade causam nos personagens a sensação de não pertencimento e 

um descontentamento com esse espaço atual.  O personagem Álvaro, por exemplo, inicia o 

texto percorrendo a calçada de Copacabana e já verbalizando sua indignação por conta das 

irregularidades das pedras portuguesas. Descreve o piso e os obstáculos que encontra no 

caminho até a clínica médica e as dificuldades por conta da velhice. Essa passagem aponta 

também para um problema de acessibilidade para o idoso (discutida um pouco mais no tópico 

seguinte) o que gera a insatisfação com o percurso em vez da contemplação da paisagem 

urbana. Pessimista, vai apontando o itinerário que percorre para ir e voltar da clínica: Sai da 

sua casa e caminha por Copacabana, bairro nobre do Rio de Janeiro, localizado na zona sul. 

Seu caminhar é condicionado e obrigatório. 

A noção que temos do espaço que transitamos é oriunda da forma como percebemos a 

realidade e tudo o que nele ocupa. Depois a percepção do real perpassa para o campo abstrato, 
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pois é resultado do que refletimos e percebemos do espaço. Para Michel de Certeau apud 

Augé (1994) o espaço é um lugar praticado, um cruzamento de forças motrizes: são os 

passantes que transformam em espaço a rua geometricamente definida pelo urbanismo como 

lugar. Por sua vez, os espaços mencionados em Fim demarcam a localização e situam o leitor 

no espaço e no cotidiano da rua:  

 

Olha a bicicleta! Todo ciclista é assassino, suicida e assassino. [...]. o sinal está 

fechado, não vem carro, mas não arrisco um tropeço. Espero o verde como um 

alemão educado. Calor sudanês. [...]. O Rio sempre foi quente, não é novidade, não 

tem nada a ver com essa besteira de Greenpeace. [...] Opa, abriu o sinal. Esse sinal 

demora uma eternidade para abrir e dois segundos para fechar. Lá vou eu, ágil como 

os cágados da Marília. Não acredito, já está piscando?...Fechou [...] Desvio de obra. 

Como gostam de obra. Os cones sujos no meio da pista, esses carros a toda tirando 

fino, não veem que eu estou aqui? [...] Meu quarteirão! Mais cinquenta e sete passos 

e chego (FIM, p. 18-27)  

 

 

Todo esse itinerário mostra o percurso de Álvaro da casa ao consultório do Mattos em 

uma clínica num edifício comercial de Copacabana. Ida e volta. O discurso do personagem 

Álvaro aponta para um cotidiano compartilhado por pessoas que circulam nas ruas de forma 

individualizada, pois cada um exerce sua própria ação, com atividades pertinentes à sua 

obrigação, assim como ocorre com Álvaro, condicionado ao ir e vir do seu apartamento para a 

clínica. Destarte, esse espaço transitado não traz para ele um sentimento de pertença, mesmo 

porque uma parada de trânsito, esperando os minutos em que o semáforo fique verde para 

passar, só cumpre com o gesto automatizado de atravessar a rua. Os cones, as obras são 

características do desenvolvimento urbano, de um espaço em construção para atender às 

demandas existentes.  

Outro aspecto percebido, também através do discurso de Álvaro, é uma falta de 

perspectiva futura e de uma relação com presente. Não há causa e efeito e as lembranças 

evocadas são misturadas no espaço. Por sua vez, os espaços mencionados por ele não são 

relevantes para o enredo, visto que não são portadores de significados, pois a maior parte 

deles são nomes de ruas nas quais ele transita e menciona. 

O itinerário de Álvaro, apresentado enquanto caminha, situa o leitor com nome do 

bairro.  Ainda que os nomes das ruas pertençam à classe gramatical dos substantivos e isso lhe 

confere um nome em especial, uma história, mas quando traçados em itinerários estes se 

transformam em passagens. Segundo Certau apud Augé (1994, p. 80) “esses nomes criam o 

não-lugar nos lugares”. 

 



68 
 

Poderíamos dizer, inversamente, que o fato de passar dá um estatuto particular aos 

nomes de lugar, que a fenda escavada pela lei do outro e onde o olhar se perde é o 

horizonte de toda viagem (soma de lugares, negação do lugar), e que o movimento 

que ‘desloca as linhas’ e atravessa os lugares, é por definição, criador de itinerários, 

isto é, de palavras e de não-lugares. (AUGÉ, 1994, p. 80) 

 

  

 O que ocorre com o personagem Álvaro é um duplo deslocamento, no qual ele tem 

visões parciais da cidade e dos elementos que a compõe (semáforo, carros, bueiros, fezes 

caninas) somadas às memórias que evoca enquanto caminha. Há nesse seu trajeto o espaço 

físico, em especial, a calçada de Copacabana com o seu mosaico (segundo ele, estúpido) que 

poderia facilmente ser aplanado por concreto e, também, ao mesmo tempo, surgem imagens 

do passado desconexas. É o espaço de hoje em contradição aos lugares em que transitava na 

memória. 

 A partir de memórias fragmentadas e evocadas numa entropia, bombardeando o leitor 

com várias informações misturadas com passado e presente, Álvaro inicia reclamando da 

calçada, depois da sua velhice, lembra-se da morte de Ribeiro e da de Silvio, lembra que antes 

não sentia dores ao andar e emenda falando dos médicos, topa com fezes caninas na calçada. 

Em sua verborragia mental, lembra também dos minicães que a vizinha cria presos no 

apartamento, lembra-se dos animais que teve, do quanto não suporta os netos, da filha, da 

rotina de casado, do apartamento da amante. Uma sequência de memórias evocadas ao repetir 

o exercício comum de andar, parando para descrever o cenário das ruas que transita. Nesse 

momento é que situa o leitor no tempo e no espaço. 

É o Rio atual com toda a complexidade. É a representação da cidade carioca do século 

XXI, ao tempo em que nos aponta o Rio dos anos 60. Surgem desse modo, dois Rios: o atual 

e o boêmio, carregado pelas festas, sexo, drogas e músicas da época de sessenta. Álvaro 

apresenta um Rio caótico com barulhos de carro, ambulância, bueiro-bomba, assalto, tudo 

muito perto do cotidiano atual. A minúcia com o que descreve permite ao leitor uma 

experiência única com o ambiente e os personagens. 

Deste modo, em Fim há uma evocação dos fatos passados, mas não recuperados em 

sua integridade. Isso evidencia, no caso de Álvaro, no início do capítulo, o vazio que há entre 

o espaço que ele revisita ao andar diariamente e o que ele viveu na juventude, enquanto 

caminha, pois a Copacabana do seu momento presente é a mesma, mas também a outra.  

É na cidade o ambiente em que os temas da morte, doenças, fim de casamentos e 

velhice se desenrola, tornando o enredo às vezes cômico, satírico ou ironizando mesmo a vida 

real pelas situações comuns não só aos cariocas, mas a muitos outros brasileiros. Essa forma 

de narrar fatos tão corriqueiros torna fácil a identificação do leitor com qualquer uma das 
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situações relatadas pelos personagens. A própria capa do livro já nos possibilita essa leitura de 

lugar comum, pois ainda que a história se passe no Rio Janeiro, a foto da capa é da praia da 

Enseada em Guarujá, São Paulo. 

 

 

Figura 4 – Capa do livro Fim: Alceu Chiesorin Nunes. 
Fonte: Foto da capa: Enseada 2, do Guarujá, 2007. Cássio Vasconcellos/fotospot

7
 

 

Esse fato só fortalece a ideia de que os personagens e as situações de Fim podem 

acontecer em qualquer lugar com qualquer pessoa. No entanto, o romance aponta para 

                                                           
7
Disponível em:  

<https://www.fotografiasaereas.com.br/blog/foto-aerea-praia-capa-livro-  fim-fernanda-torres/> Acesso em: 

17/03/2016 
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personagens pertencentes a um espaço citadino adequado ao arquétipo carioca em virtude das 

atitudes e comportamento. 

 

Deste modo, as atitudes, os relacionamentos, enfim, o comportamento e modo de 

ser, dos personagens se adequam a um estereótipo carioca. Ora, a narrativa então se 

vale destas marcas cartográficas para se constituir, como as que identificamos em: 

‘O consultório do Matos fica num edifício comercial aqui de Copacabana lotado de 

médicos senis’ (op.cit, 2013, p.27). Ao que parece não poderíamos ler esta história 

sem os componentes geográficos e locais que a compõem, pois expressaria uma 

outra história. Assim, temos o registro indiscutível da memória ao lidar com a 

narrativa, que salienta um aspecto contumaz da contemporaneidade a relação tempo-

espaço (CARMO, 2016). 

 

Há passagens no enredo que deixam claro que determinadas situações só fazem 

sentido dentro do contexto da cidade do Rio de Janeiro porque são comportamentos do 

carioca, tais como o hábito de Álvaro de ir à praia mesmo não gostando, mas ao chegar 

adequava-se ao modelo carioca: “[...] ficava debaixo da barraca, sentado numa cadeira 

dobrável, lendo jornal e bebendo mate (FIM, 58). Na saída cumpriu o ritual: [...] recolheu a 

barraca de praia, a esteira, a cadeira, guardou o jornal na sacola, catou os chinelos, o chapéu, o 

balde d’água, e se voltou para o Calçadão” (FIM, 58).  

O “calçadão” a que se refere na obra não era qualquer calçadão, mas o Calçadão de 

Copacabana, lugar ícone e identitário do carioca. Esse fato evidencia que esse lugar é 

apontado de forma bem específica para deixar evidente que a história contada é de cariocas e 

a cartografia que surge é a do Rio de Janeiro.  

Diante do que foi exposto até aqui, temos uma contradição, ou melhor, um encontro de 

costumes locais com nacional. Existem, em toda a narrativa, muitas marcas da cidade carioca, 

mas há também situações que soam como “a vida da gente”, conforme afirma Carmo (2016): 

 

Temos, então, uma narrativa que traz as marcas constantes da estética 

contemporânea. E neste sentido a autora deixa bem claro que é e está contando uma 

história, não temos mais aquela pretensa ilusão de realidade moderna, muito pelo 

contrário, o texto se ironiza o tempo todo, parecendo buscar uma inverossímil 

convicção que no fundo soa como vida da gente. O aspecto político já se desenha 

nesta dicção da autora, ao deixar à mostra um rastro da vivência que flerta 

frequentemente com o ficcional. 

 

 

No próprio livro, próximo aos dados de catalogação, antes mesmo de iniciar a 

narrativa é dado o aviso: “os personagens e as situações desta obra são reais apenas no 

universo da ficção, não se referem a pessoas e fatos concretos, e não emitem opinião sobre 

eles” (FIM, p.4). Esse aviso ao leitor já deixa clara a isenção de que esta trata de pessoas, 

comportamentos da vida real e, ao mesmo tempo, evidencia que o enredo dialoga o tempo 
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todo com o cotidiano de muitas pessoas, sejam elas do Rio ou de qualquer lugar, pois as 

situações de casamento, separação, farras, velhice, morte, doenças são comuns em qualquer 

sociedade. O fato da escritora trazer um enredo com situações corriqueiras, mas já esclarece 

que se trata de ficção, soa como uma ironia, pois esse aviso evidencia que há a possibilidade 

de identificação de algum leitor com personagens ou com qualquer uma das situações 

contadas. 

Há em Álvaro, Ciro, Neto, Sílvio e Ribeiro um vazio apresentado no tempo presente. 

Esse vazio é a falta de algo que ficou no passado, talvez o vigor da juventude, mas que na 

velhice não se tem o desejo de preencher, pois pertencem a uma sociedade sem direção. 

Assim, o transitar é comum a todos os personagens, pois toda a narrativa de Torres é 

movimentada em sua maioria nos mesmos lugares, limitando-os a uma mesma roda viva em 

que todos seguiram para a velhice, doenças e, por fim, a morte. 

 

Saí do consultório e caminhei uma boa hora sem direção, os pés mal tocando a 

calçada. Última vez em Copacabana. O muque do Maciste no neon da academia, o 

Roxy, o Lido, o Copa e o calçadão. Não lembro como cheguei em casa [...] Nunca 

mais o mar. Qual foi a última vez? Arpoador, quinta passada, antes da dor 

persistente me empurrar para a ciranda de médicos e exames clínicos. Água gelada, 

céu azul, sol quente, o último sol (FIM, p. 157-158). 

 

O fragmento acima se refere ao dia em que Ciro recebeu a notícia que estava com 

câncer. Sua caminhada pelo calçadão e a descrição do espaço soa como despedida de 

Copacabana e do último sol que tomara ao relembrar o último dia em que foi à praia. E assim, 

a narrativa foi toda construída a fim de deixar à mostra o itinerário percorrido pelos 

personagens trazendo à luz a cartografia dos lugares do presente, ao passo em que evoca a 

cartografia afetiva da memória.  

No entanto, esse movimento entre memórias e lugares, espaço e tempo deixa evidente 

a marca da contemporaneidade de que nada mais é duradouro, pelo contrário, tudo é 

provisório, assim como as relações amorosas, de amizade e a própria vida. Essa efemeridade, 

própria de um tempo marcado pela inconstância dos fatos, torna evidente ao que nomeamos 

aqui como reconfiguração da memória e dos lugares discutidos no texto seguinte. 
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3.3 Uma narrativa contemporânea de lugares que não são e de memórias que não 

significam 

 

 

A pós-modernidade, período marcado pelo enfraquecimento histórico, iniciou no final 

da década de cinquenta até os dias atuais, caracterizando-se por alguns estudiosos pela ruptura 

com o Modernismo. Fredric Jameson (2007) assevera que não se deve entender o pós-

modernismo como um estilo de época, mas como uma dominante cultural (grifo nosso) que 

dá margem às características que, embora estejam subordinadas umas às outras, são 

diferentes. Por isso, é correto afirmar que o pós-modernismo abrange as artes, a literatura, a 

tecnologia e os meios de comunicação, influenciando diretamente no comportamento das 

pessoas e na forma como vivem em sociedade. 

O termo pós-modernismo está diretamente ligado à globalização e à ideia de uma 

sociedade mais unificada, pois esse processo não permite mais a demarcação das diferenças. 

O que há é a falta de fronteiras entre as nações, possibilitando que a cultura de um povo seja 

rasurada por outras. Essa falta de demarcação espacial, atrelada ao fato do sujeito ser 

deslocado do processo histórico, torna a sua identidade fugidia. Esses sujeitos agora são 

pertencentes a comunidades fragmentadas em hiperespaços caracterizados pela mudança de 

paradigma do tempo e do espaço.  

Não há mais uma sequência cronológica dos fatos e o sujeito aparenta viver numa 

desorientação temporal. O próprio passado e o futuro são compactados e manipulados com o 

intuito de atender à necessidade do presente. A pós-modernidade tem gerado a crise da 

historicidade em que o tempo perde relevância em detrimento desses hiperespaços, pois o 

sujeito tem perdido cada vez mais a capacidade de se organizar no tempo, de perceber seu 

passado ou organizar seu futuro de forma coerente, tornando-se incapaz de situar-se dentro do 

processo histórico. 

As experiências vividas no espaço ganham uma dimensão imagética sendo filtradas 

através de simulacros. Isso ocorre porque o imaginário deixa de ser uma imitação do real e 

passa a ser a própria realidade, contrariando a ideia primeira do espaço como detentor das 

marcas culturais de um determinado grupo. Agora, este é redimensionado e deixa de ser 

referência, pois as marcas de um grupo são rasuradas por outras de outros grupos.  

O sujeito pós-moderno não possui referência, tornando-se deslocado da própria 

realidade, pois é fascinado por outra – a hiperrealidade, produtora de imagens sedutoras de 

um mundo refeito, criado para atender expectativas momentâneas. Esse contato direto com 
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um mundo imagético marcado pela cópia de algo real causa a confusão entre realidade e 

imaginário, não permitindo que o sujeito diferencie essas duas categorias, confundindo o que 

é com o que aparenta ser.  

Essas características se refletem na literatura, a qual perde a função de discutir e 

fomentar identidades para abrigar as diferentes linguagens e culturas influenciadas pelo 

processo de globalização. Não há mais a preocupação com o local ou nacional, pois não há 

mais fronteiras, ocasionando a inserção de todas as culturas num mesmo âmbito e, do mesmo 

modo, há a confusão entre o público e privado, criando a anomia do sujeito.  

Tais peculiaridades da contemporaneidade constituem o enredo de Fim (TORRES, 

2013).  Uma delas é a transição do sujeito oriundo de uma sociedade moderna para o sujeito 

pós-moderno, descomprometido com o coletivo, pois a narrativa abrange da década de 60 ao 

ano de 2014 quando morre Álvaro, o último do grupo dos cinco amigos. 

A falta de um engajamento social e de grandes planos também acontece nessa 

narrativa contemporânea, pois não há mais uma ideologia coletiva e sim sujeitos isolados 

preocupados com seus próprios projetos, conforme trecho a seguir: 

 

[...] Pior, só os do banco.  Esses conseguiam superar a bovinice dos outros.  O 

Ricardinho.  Ricardinho galgou a gerência da agência do Centro.  Encarnava um 

novo tipo, o economista recém-desmamado, lavadinho, com a camisa passada, 

abotoada até o pescoço, óculos de tartaruga e uma ambição do tamanho da crise 

financeira do país.  Ricardinho foi empossado junto com o cruzado novo. Entrou 

com o pé na porta, nem pentelho devia ter.  Exigiu rendimento.  Que rendimento?! O 

dinheiro não valia lhufas.  Estamos falidos, Ricardinho!  O governo laçando boi no 

pasto para encher o supermercado, e me aparece um fedelho de fralda querendo ser 

produtivo, cobrando balanço, projeção, metas de um funcionalismo que jurou, 

perante a bandeira, jamais se esforçar.  Será que ele não via que a ideia era 

justamente essa?  Arrumar um emprego público e não ser obrigado a correr atrás de 

porcaria nenhuma?  Ricardinho dava pitis no corredor, rodava as mãozinhas 

insatisfeito, eu era tudo o que o impedia de chegar a Brasília, de participar daqueles 

planos de merda que terminavam sempre em  ruína.  A minha morosidade era 

inimiga direta da eficiência dele, o  meu  cumpre-horas,  o  meu  não se  importar  

com  o  futuro  brilhante  que  ele  tinha  pela  frente (FIM,  p.71-72). 

 

 

A ausência de valores, de luta pelo bem comum e a ruptura com costumes familiares, 

por exemplo, são resultantes da transformação social da época. Outro ponto importante da 

pós-modernidade e também recorrente em Fim é a substituição do sujeito centrado, 

pertencente a uma família nuclear por um sujeito descentrado. As relações familiares em Fim 

não possuem raízes que as fortaleçam. Há, por exemplo, no caso entre Álvaro e a filha Rita, 

não somente um choque geracional, mas a destituição de um elo entre pai e filha que possa ser 

capaz de firmar as raízes do grupo familiar.  
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Não existe nessa passagem nenhuma parte que faça menção a um fortalecimento do 

grupo e da memória familiar. O próprio choque geracional é fortalecido em função da 

sociedade contemporânea em que Rita, a filha, nasceu. O exemplo dado nessa pesquisa da 

preferência da filha pela Barbie e não da coleção dos livros de Monteiro Lobato do pai já 

deixa evidente essa não valorização de um objeto com valor afetivo e portador também de 

uma memória afetiva. 

Outro ponto importante a ser observado é o consumismo. Marca presente da pós-

modernidade, o consumo é induzido através das necessidades forjadas. Como exemplo, 

apresentamos um trecho de Fim em que o personagem Ribeiro vê no Viagra a resolução do 

seu problema sexual.  

 

O Viagra é tão revolucionário quanto a pílula, mas ninguém tem coragem de dizer 

isso. Com esse negócio de ter que botar camisinha, então, só com um 

empurrãozinho. Aí alguém inventa esse milagre, à venda em qualquer farmácia do 

ramo, para quem tem o Sampaio, sem receita médica! É a libertação! Eu nem lembro 

mais do que é viver sem ele! (FIM, p. 95). 

 

O anúncio do Viagra como produtor do vigor que Ribeiro almejava ter e que 

milagrosamente conseguia com tal fórmula preenchem a sua rotina. Nesse hiperrealismo, a 

medicação citada serve para transformar esse medicamento em mercadoria à disposição em 

qualquer drogaria, desde que tenha uma receita ou, ainda, sem esta, no caso de ser amigo do 

farmacêutico.  Esse anseio de consumir mais e mais para viver algo que não é real, contudo, 

para ele, libertador, gera no personagem uma ausência de valores em prol de uma felicidade 

fabricada. Os meios de comunicação, servem desse modo, como instrumentos produtores 

dessa hiperrealidade. 

Os elementos da cultura de massa são citados em Fim, como, por exemplo, no caso 

das novelas e a relação ilusória entre telespectador e televisão comprovada no seguinte 

fragmento: “Rita gostava de não fazer nada, de ver TV e comer biscoito com requeijão. 

Queria ser como as heroínas das novelas. Lucélias e Lídias, Reginas e Glórias, ser beijada 

pelos galãs” (FIM, p. 46). 

A narrativa de Torres utiliza desse meio de comunicação de massa e sua capacidade de 

criar uma hiperrealidade, característica da pós-modernidade. A televisão teve o papel nesse 

fragmento de gerar imagens sedutoras desenvolvendo em Rita o desejo de ser como as 

personagens fictícias das novelas e assim confundir realidade e ficção. Rita insere-se num 

mundo de imagens e almeja ser a cópia de alguém que não existe, fazendo parte da cultura de 

simulacro e pertencendo a uma sociedade esquizofrênica. 
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O termo esquizofrenia, aqui metaforizado para nomear essa confusão entre realidade e 

imaginário tão evidente nas relações comerciais, nos espaços transitórios (não-lugares) e nas 

redes sociais, é, também, uma constante na obra – tanto por apresentar personagens oriundos 

dessa sociedade quanto por trazer um jogo narrativo em que a realidade e ficção se 

confundem no próprio enredo.  

O fato dos personagens terem pertencido a duas épocas distintas e o auge da juventude 

ter sido também no início dessas mudanças sociais, sobretudo no Rio de Janeiro, contribuiu 

para um sentimento de não pertencimento ao tempo atual, levando-os a criar subterfúgios para 

que pudessem sobreviver nessa nova realidade. As transformações sociais, a mudança do 

tempo e a velhice acarretaram aos personagens o descontentamento com o cotidiano na cidade 

e do não reconhecimento de si, evidenciado principalmente pela não aceitação da velhice. 

Esse fato é o que move o retorno ao passado para lembrar o vivido, mas sem o peso 

nostálgico.   

O personagem Sílvio, em seu encontro com a morte, relembra as leituras dadas pelo 

Padre Roque na época do ginásio, como forma de castigo, e atribui a isto o imaginário que o 

acompanhava nesse momento: 

 

Padre Roque me patolou durante os anos do ginásio. Ele gostava de punir com 

Dante. Líamos e relíamos os ciclos durante o recreio, no calor da biblioteca. Ele nem 

imaginava o valor da remota tortura nessa hora que se apresenta.  Devo a ele o 

imaginário que me acompanha agora, enquanto pairo acima do Corcovado em 

direção à abóboda celestial. Não há querubins nem serafins, não há raios, pombas ou 

brancas nuvens. Avisto a floresta dos suicidas e o rio de sangue fervente, vejo 

bestas, centauros e sodomitas. ‘Da nossa vida, em meio a jornada, achei-me numa 

selva tenebrosa, tendo perdido a verdadeira estrada... ’  

Entrei como sai. O homem não muda, transmuta sempre igual. Até a próxima 

eternidade (FIM, p. 77). 

 

 

O que é apresentado é a descrição de um sujeito que se autodestrói com uso de drogas 

em pleno espaço público, mas que ao dizer que o “o homem não muda, transmuta” torna clara 

que a mudança social não interferiu na sua forma de agir, apenas intensificou sua própria 

natureza. A contemporaneidade seria então, produtora de sujeitos fragmentados e a 

intensificadora dessa necessidade de fuga do real. A droga, certamente traria outra realidade, 

fabricada, é bem verdade, fantasiosa, mas que o ajudaria a viver em meio à sua desorientação 

no lugar que ele chama de ‘selva tenebrosa’. 

No tocante à estrutura narrativa apresenta uma característica fragmentada, com um 

enredo sem uma sequência linear, pois evocam-se episódios vividos entre os anos sessenta e 

dois mil e catorze, apontando assim para uma desestruturação temporal. Do mesmo modo, é 
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organizada em cinco capítulos escritos em primeira pessoa e de capítulos intermediários 

narrados em terceira pessoa. Estes, a partir da narração em terceira pessoa, apresentam outros 

personagens, pertencentes ao grupo familiar ou que, de alguma forma, estabeleceram alguma 

relação com um dos cinco personagens principais.  

De maneira objetiva, narra-se as histórias desses personagens que fizeram parte da 

vida do personagem que acabamos de ler ou ainda àquele que tinha alguma relação com o 

próximo a ganhar voz em outro capítulo. Alguns deles aparecem em virtude da morte de um 

dos cinco, como é o caso de Irene, ex-mulher de Álvaro e que, conforme já mencionado 

anteriormente, foi quem recebeu a missão de ir ao IML reconhecer o corpo do ex-marido.  

Nessa passagem, o narrador torna visível o comportamento de Irene no velório e o 

trajeto após o sepultamento. Pela onisciência desse narrador, nos foi permitido contemplar a 

frieza e objetividade com que ela respondeu a um homem que perguntara quem havia perdido 

e ela o responde de forma muito prática: 

 

E a senhora? Indagou o pobre. Eu sou a mãe da filha dele. Ah..., e se recompôs 

diante da objetividade da interlocutora. Não nos víamos há muitos anos estou aqui 

mais por ela. O porteiro percebeu que desperdiçara a comoção inutilmente e se 

desculpou pelo incômodo. Irene o perdoou pelo transtorno e o assunto acabou 

subitamente. Ficaram calados, olhando o infinito. A praticidade da ex-mulher do 

condômino ajudou-o a voltar aos eixos. Não chorou mais, nem na sepultura (FIM, p. 

37). 

 

 

O comportamento de Irene, permeado por uma racionalidade, nos permite inferir que a 

mesma somente cumpre a uma obrigação social de mãe e, por isso foi, mesmo a contragosto, 

ajudar a filha. Não existia mais nenhum tipo de contato entre ela e Álvaro, fortalecendo a 

ideia do rompimento com história de vida deles. Nem a morte a fez sentir culpa, nem tentar 

recuperar lembranças do convívio em família. Pelo contrário, o narrador-observador nos 

aponta o quanto ela estava entediada em estar ali no velório e até sonolenta, prometendo a si 

mesma: “quando o sol se esconder atrás daquele prédio, prometeu a si mesma, eu me levanto 

daqui” (FIM, p. 38).  

A sonolência a levou a sonhar com Álvaro sentado no caixão, agradecendo-a por ter 

ido ao velório. Entrou em pânico, pediu socorro e acordou sobressaltada com a filha 

perguntando se estava bem. Sentiu novamente vontade de ir embora e a filha solicita que 

espere um pouco mais porque não faltava muito para o sepultamento.  
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A minúcia em que essa passagem da narrativa é detalhada permite ao leitor uma 

experiência única com a personagem e o ambiente. Todos esses detalhes são possíveis por 

conta do olhar direcionado pelo foco narrativo. 

A visão desse narrador onisciente nos permite conhecer o que aconteceu com Irene 

depois do enterro. Até mesmo, o que se passava em sua mente enquanto estava parada num 

engarrafamento na São Clemente: 

 

Caminhou pelas alamedas até o alto do cemitério e enterrou Álvaro numa cova 

simples.  

Na saída, ao cruzar os portões do Tártaro, correu para um táxi. Desabou no banco de 

trás, virou a cabeça para o lado e se pôs a admirar o trânsito pela janela, o vai e vem 

dos vivos. Observou as próprias mãos, mãos de velha, as veias à mostra e a pele 

enrugada. Tinha mais de setenta anos, mas não se via assim. Sentia saudade dos 

mimos do pai, do rosto da mãe, da casa do Cosme velho. Como era bom se sentir 

segura, e como foi duro perder as certezas. A adolescência destruiu-lhe a graça, a 

escola a inocência e os homens a delicadeza. Ninguém reconhecia mais nela a 

princesa, só ela, ali, no engarrafamento da São Clemente. [...]  

Quanto tempo tinha ainda? Não precisava de muito. Estava cansada, não alimentava 

mais planos, não se importaria de partir [...] Conseguiu. Não sofria mais da ânsia do 

par, da angústia de vencer as etapas: namoro, estudo, trabalho, família, filhos, 

cumprira tudo de maneira possível (FIM, p. 43-44). 

 

O narrador deixou o leitor a par dos sentimentos de Irene, da solidão, da saudade do 

pai, das desilusões, da falta de expectativa futura. Irene não era mais a princesa de outrora, 

mas ainda era a mesma Irene num corpo envelhecido. Esse trecho nos apresenta a passagem 

do tempo e, por consequência, a história de vida dessa personagem, ainda que de forma 

compacta. Irene casou-se, teve filha, participou de grupo de psicanálise, enfim, as 

transformações ocorridas na sua vida acompanharam as mudanças ocorridas na sociedade. 

Ela rompe com a falsa segurança do casamento, se divorcia e assim chega ao fim um 

sujeito centrado na família para dar lugar a outro, o qual se dissolve num mundo organizado 

pela burocracia comprovada durante o processo de reconhecimento do corpo no IML, durante 

os tramites legais para o sepultamento. Irene só não passou despercebida como mais uma 

dentre vários que aguardavam o número da senha ser chamado por conta do narrador. 

O fragmento em que ela está no táxi nos possibilita a reflexão sobre o fato de que, na 

contemporaneidade, pagamos um alto preço devido à autossuficiência, pois nos tornamos 

isolados de todo o resto. No caso de Irene, não havia mais o contato com filha e estava 

condenada à solidão, “enterrada viva e condenada a uma cela de prisão sem saída” (Jameson, 

2007, p. 43). O sepultamento do ex-marido põe uma pedra encima desse passado revelando 

“um liame temporal que está sendo rompido” (CARMO, 2016). O que evidencia é a frieza 

com que recebe a morte do marido e conduz todo o processo, visto que a situação ocorrida 
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não a faz sentir a perda. Irene demonstra estar insensível e indiferente ao luto vivido pela 

filha.  

No engarrafamento da São Clemente, olha para as mãos enrugadas e toma consciência 

da passagem dos anos e de quanto tempo ainda lhe restaria. Após analisar a própria história, 

percebe que não precisa mais viver. A constatação de que cumprira com todas as etapas da 

vida não a permite mais ansiar por um futuro. É o fim da ansiedade e da sua mocidade. O fato 

de não ter mais planos futuros a faz não se importar com o fim da vida, pois não há mais 

história para contar. Desse modo, não vê mais sentido em estar viva, mas não há queixa, nem 

sofrimento e sim a sensação de cumprir o que tinha para ser cumprido.  

Retornando ao ponto de vista do narrador, embora o foco narrativo predominante seja 

em primeira pessoa, não há apenas um narrador e sim vários narradores que compõem a trama 

e também exercem a função de protagonistas. Essa característica igualmente rompe com a 

linearidade tradicional quando os narradores-personagens trazem à tona lembranças 

fragmentadas que são reorganizadas a partir do presente. Por intermédio desses narradores o 

leitor entra em contato com outras pessoas que surgem por intermédio das lembranças e 

assim, conhece fragmentos de situações vivenciadas em família ou no grupo dos cinco 

amigos. 

A narrativa tem como início o que seria o fim da história, direcionando para um 

suposto início dela. O que marca essa questão de início e fim da narrativa são as mortes. Inicia 

com a voz do último personagem a morrer, Álvaro e finaliza com o primeiro deles, Ciro. 

Embora não haja outros marcadores temporais precisos, o leitor é situado em cada início de 

capítulo, pois são intitulados com o nome de um dos cinco personagens seguido da data de 

nascimento e óbito: Álvaro (26/09/1929 – 30/04/2014), Sílvio (13/06/1933 – 20/02/2009), 

Ribeiro (04/09/1933 – 13/11/2013), Neto (27/12/1929 – 30/04/1992), Ciro (02/02/1940 – 

04/08/1990).  

O tempo que o leitor entra em contato é o tempo em que cada personagem narra e, na 

troca de narrador, muda-se também o fato narrado, apontando assim cinco histórias a compor 

o próprio romance. Em comum, entre elas, há o atrelo entre os componentes do grupo 

evidenciados através da memória. 

O que habita nesse texto é a sincronia e não a diacronia das narrativas tradicionais. 

Essa característica do romance contemporâneo faz com que as experiências psíquicas e as 

linguagens culturais sejam dominadas pelas categorias de espaço e não mais de tempo. A 

mudança súbita de narrador gera a perda da profundidade, fazendo com que o leitor não tenha 

uma visão clara e objetiva dos fatos. Mesmo porque a cada capítulo tem a voz de um narrador 
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trazendo diferentes informações carregadas do seu próprio juízo de valor ou afetividade 

demarcando visões distintas sobre os fatos narrados. O que é relatado são experiências 

individuais que não são mais compartilhadas com o grupo no presente, mas fragmentos da 

memória individual narrados de forma superficial sem profundidade necessária para atribuir 

significado para a vida humana.  

O próprio livro não traz em si um grande legado ao leitor. Segundo Carmo (2016), 

“não esperemos uma obra fundamental para a vida do leitor, nenhum romance de fundação, 

mas incrivelmente nossa expectativa e percepção [...], recaem sobre um modo de ver e sentir 

que não entusiasma”. São personagens que vivem um cotidiano comum, igual ao de muitas 

pessoas, mas que na verdade tudo o que é relatado não traz nada de surpreendente.  

A narrativa segue um modelo contemporâneo em que a linguagem conserva uma 

informalidade própria do cotidiano ratificada pelas marcas da oralidade, evidenciadas 

principalmente nos palavrões e clichês ao tratar de assuntos prosaicos. O uso dessa linguagem 

coloquial confere ao texto um tom de diálogo, ainda que os personagens estejam sozinhos. 

Todo o enredo é composto por monólogos em cujo desenrolar é contada a vida de um 

dos personagens e cada narrador-personagem, a seu tempo, emenda várias histórias, uma 

seguida da outra, algo muito comum durante conversas informais. Os eventos passados são 

trazidos um após o outro, como se uma situação trouxesse a outra e assim por diante. 

Vejamos: 

 

Opa! Fezes caninas. Como se não bastasse. No meu prédio tem uma senhora que 

cria uns minicães histéricos e de latido fino. Todo fim de semana ela viaja e deixa as 

bestas trancadas na área de serviço. Eles ganem de solidão. Ainda denuncio a bruxa 

do 704 por maus-tratos. Considero humilhante recolher cocô com saquinho. Entendo 

os que deixam para lá, só não aceito o sujeito mofar com um cachorro dentro do 

apartamento. Me arrependo de todos os bichos de estimação que tive. Infelizes, 

carentes, sujos. Quatro cachorros e um gato. O primeiro morreu de velho, cego, 

manco e fedido. O gato foi esquartejado pelo pai, tinha um complexo de Édipo 

retumbante, era fissurado na mãe. Os outros cachorros definharam por motivos 

diversos, todos horrendos: cinomose, tumor e veneno. Minha mãe espalhou mata-

rato pelo jardim e esqueceu de prender o Bóris. Nunca mais confiei nela. Coitada, 

limpava o jornal, trocava a água, levava no veterinário, chorou como se tivesse 

perdido um filho, e mesmo assim não perdoei (FIM, p. 15-16). 

 

 

O enredo narrativo apresenta uma sequência de informações sem uma relação 

aparente, mas que, em sua totalidade, não soam como incoerentes. No trecho acima, Álvaro 

apresenta três situações: esbarra em fezes caninas na rua, em seguida lembra-se da vizinha 

que cria cães num apartamento, retorna para o presente e afirma que se sentiria humilhado se 

tivesse que coletar as fezes dos cachorros na rua. Depois, vai a um passado remoto e lembra-
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se dos animais de estimação que teve e de sua mãe. Esse trecho é marcado por assuntos 

tratados de forma muito superficial. Todos os capítulos seguem esse mesmo modo de narrar, 

caracterizados por uma sequência de memórias recentes e mais remotas. 

As lembranças da juventude seriam um ponto em comum entre os personagens, ainda 

que evocadas de diferentes ângulos, pois o ato de lembrar implica em selecionar o que foi 

significativo.  Desse modo, o que foi selecionado pela memória de um não é o mesmo de 

outro porque cada um relata as experiências juvenis com base na sua percepção e, o leitor 

colhe apenas texto em detrimento do conteúdo. 

Essa falta de profundidade não nos permite perceber um passado como referência para 

o presente. O que é feito por eles é um jogo alusivo ressaltado pela retomada ao passado 

somente para a construção da narrativa. Desse modo, o conceito tradicional de memória como 

a faculdade humana de transformar que permite acessar fatos passados, unindo como um fio 

condutor o que foi com o que é perde totalmente essa significação e passa a ser apenas uma 

estratégia para a construção narrativa.  

 

Tal relação, tempo-espaço, é frequentemente sublinhada ao longo da narrativa, como 

se a memória só estivesse ali como adorno, como referencial vazio, não como um 

dado nostálgico e permanente. Deste modo a narrativa se move entre memória e 

lugares, mas sem dar o peso que outrora procuramos (CARMO, 2016). 

 

Os lugares mencionados são essenciais, pois servem de suporte para a memória. Em 

contrapartida, a memória apresentada na obra, se distancia da função de mantenedora de um 

sentimento nostálgico. Ao contrário, esta funciona apenas como mais um recurso de 

construção narrativa, pois o que é relatado pelos personagens, durante a velhice, são 

experiências vividas nos lugares, mas sem a intenção de deixar um legado para as novas 

gerações. 

Embora os personagens principais encontrem-se no período senil, essa fase da vida 

não os tornam referentes sociais, ao contrário, a narrativa elucida a desmistificação do velho 

como fonte de memória, permanência e propagação dos costumes e identidade de um grupo. 

Essa reformulação do papel social do idoso confronta-se ao pensamento de Bosi (1994) 

quando afirma que o velho tem a função social de lembrar.  

Os personagens são pertencentes a uma sociedade que lança o idoso numa 

invisibilidade social. Esse fato é perceptível cotidianamente na cidade que é urbanizada de 

modo a atender às demandas do jovem ou do adulto em boas condições de locomoção. 

Quando Álvaro reclama da rapidez em que o sinal abre e fecha, da velocidade dos carros, da 
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irregularidade das calçadas só reforça a ideia de que o idoso é deixado à margem e, 

consequentemente, exclui-se também, o papel social de guardião da memória coletiva.  

Essa forma de lidar com a memória na narrativa é um aspecto da contemporaneidade. 

Esse período caracteriza-se pela fragmentação e pela celeridade do tempo. Com esse caráter 

volátil, a memória serve como uma espécie de adorno, na qual permite à narrativa, Fim, 

movimentar-se por esses lugares de memória, mas sem o compromisso pedagógico de ensinar 

nada a ninguém ou conservá-la, pois trata-se de lembranças que contribuem para a 

constituição da história contada.  

Em observância ao comportamento desses personagens, notamos que não há culpa 

naquilo que foi vivido, tão pouco almejam recuperar algo que ficou no passado, durante a 

juventude. Não há sofrimento ou sentimento de perda. O que foi vivido foi o suficiente para 

aquele momento e não há o que lamentar, pois o tempo é outro. Esse tipo de comportamento 

corrobora uma mudança na forma de lidar com a memória ou com os lugares de memória, 

pois há no discurso das personagens uma visível ruptura com os laços sentimentais, 

apresentando uma espécie de desapego às lembranças do convívio com seus pares. Por isso, a 

relação entre memória e lugar, que costumeiramente é revestida de um simbolismo, é 

reconfigurada na contemporaneidade, fazendo com que essas categorias percam a função 

primeira. Com isto, a ficção que se assenta neste binômio, qual o caso de Fim, também 

assimila esta reconfiguração, pois é necessário considerar o tempo presente. 

A organização fragmentada dessas memórias compõe o discurso de Fim. Tal 

característica comprova-se também com a mudança súbita do foco narrativo em primeira 

pessoa para o de terceira a fim de mencionar personagens secundários no enredo. Esse recurso 

exige que estejamos atentos para perceber que voz é ouvida a cada capítulo. Essa estratégia 

narrativa só torna ainda mais caótica a sequência, pois rompe de forma brusca com o ritmo do 

leitor, fazendo com que a cada mudança se veja obrigado a tentar identificar as várias vozes 

que vão surgindo a cada fim do solilóquio dos cinco personagens centrais, marcando também 

um deslocamento do foco narrativo. 

As memórias de Álvaro, por exemplo, confundem-se com as das suas experiências 

individuais e as lembranças que tinha dos seus amigos ou de familiares, misturadas com a 

descrição do espaço no tempo presente. 

 

O sinal está fechado, não vem carro, mas não arrisco um tropeço. Espero o verde 

como um alemão educado. Calor sudanês. Fritei muito ovo no paralelepípedo da 

Penha da minha infância. O Rio sempre foi quente, não é novidade, não tem nada a 

ver com essa besteirada de Greenpeace. Desde que eu me conheço por gente que o 

mundo vai acabar. Guardo uma lembrança embaçada dos efeitos da testosterona. 
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Não sei mais o que é ser jovem, é como falar de outra pessoa. Nunca fui muito ativo. 

Eu e o Ribeiro saíamos muito, bebíamos demais, demais. Troquei o dia pela noite, 

engordei, criei uma barriga dura, sustentada por dois gambitos e um pescoço curto 

que equilibra a careca lustrosa. O Ribeiro não, esse saía da boate e ia direto para a 

praia, só dormia depois de correr do Posto 1 ao 6, ida e volta, non-stop (FIM,  p. 18-

19) 

 

 

O discurso de Álvaro inclina-se para uma falta de perspectiva futura e de uma relação 

com presente. Não há causa e efeito e as lembranças evocadas são misturadas ao espaço. Por 

sua vez, os espaços mencionados por ele no tempo presente não são relevantes para o enredo 

porque não são portadores de significados, a maior parte deles são nomes de ruas nas quais ele 

transita e menciona. 

A desestruturação temporal marcada pela sequência não linear da narrativa, somada a 

uma memória individual que já não alimenta a coletiva em função da perda do vínculo com o 

grupo, impedem que Álvaro tenha a capacidade de assimilar seu passado a fim de se perceber 

no presente. Durante todo o percurso à clínica médica e seu retorno, onde foi atropelado e 

morto em frente a seu prédio, apenas deslocava-se pelos espaços que não significavam nada. 

Seu corpo obedecia a um transitar que cumpria apenas o ritual de ir e vir numa calçada feita 

com materiais facilmente degradáveis como a sua própria identidade. Estava solitário e sua 

certeza era que envelhecera.  

Quando Álvaro caminha e vai lembrando-se dos amigos, suas lembranças não se 

relacionam ao tempo presente. Essa desestruturação temporal acarreta um relativismo tanto no 

mundo ficcional quanto no real, pois não há como reconstruir exatamente a história desses 

personagens ou ainda construir a história social que poderia servir como pano de fundo dessa 

narrativa. Esse relativismo caótico torna impossível comprovar algo a respeito do passado ou 

do presente. Por isso, a ruptura temporal impede que o personagem una de forma coerente os 

eventos evocados. Assim, essa desestruturação do tempo torna a estrutura do texto 

fragmentada. 

Os deslocamentos do personagem Álvaro pelos lugares e até a própria descrição das 

ruas serviram apenas para a tessitura do enredo. Se um espaço torna-se lugar por conta das 

relações que são estabelecidas nele através de ações acumuladas tanto no passado quanto no 

presente, então se percebe que o agora dos personagens não é constituído por lugares que 

despertem neles o sentimento de pertença. Muito pelo contrário, no caso de Álvaro, por 

exemplo, assim como os demais, ele encontra-se distante do grupo. Os lugares nos quais os 

cinco amigos transitaram só fazem sentido na memória e não se mantém no presente. Isso 

porque esses espaços serviram apenas de ponto de encontro para a época, hoje não 
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representam mais nenhum significado, principalmente pelo isolamento causado pela 

celeridade da vida contemporânea.  

Cada um dos personagens deu um rumo diferente para a própria vida, rompendo com 

o laço que os unia na década de sessenta. No final, o que o leitor colhe é uma narrativa 

resultante de memórias, mas de um grupo que perdeu o vínculo, que não existe mais. 

Concluímos, então, que em Fim os espaços são transitórios, pois não há apropriação e, por 

conseguinte não estabelecem uma relação identitária característica de lugares. As ruas são 

vias de passagem na qual servem para ir e voltar da clínica médica. 

O ato de caminhar, embora corriqueiro, faz com que o habitante relacione-se com 

outros e assim torne o lugar fecundo. Analisando o trajeto percorrido por Álvaro pela calçada 

de Copacabana numa distância entre sua casa e a clínica, observamos que ele não estabelece 

em todo o trajeto nenhum tipo de relação nem com transeuntes, nem com vizinhos ou até 

mesmo na clínica, conforme o seguinte trecho: “Que sirene é essa agora? Ah! É garagem. A 

garagem do meu prédio. Cheguei. Nem contei direito, vim conversando. Com quem? Comigo 

mesmo, que é com quem eu gosto de conversar” (FIM, p. 27). Se as relações atribuem 

significado aos lugares, então a Copacabana transitada não produz sentido para ele na velhice. 

O uso desse espaço é racional e cumpre a lógica da repetição (ir e vir diário). Nos lugares de 

grande circulação de pessoas, os contatos são rápidos em virtude das próprias atribuições 

diárias. Por isso, não há como atribuir significado e, por conseguinte, estabelecer relações de 

convívio com outras pessoas. 

Diante disto, temos então memórias e lugares que não mais cumprem a função 

costumeira deixando evidente a efemeridade dessas categorias na contemporaneidade. Tudo é 

fragmentado e degradável, tal qual a vida do personagem Álvaro, que se desintegra no ar 

sobre Copacabana ao ser atropelado pela “desnaturada do 704” (FIM, p. 28) e encontra-se 

com a morte. Nesse momento ele diz que foi bom lembrar dos amigos, mas que a morte sim 

era o “momento mais significativo da vida” (FIM, p. 29), deixando claro que tudo foi vivido 

no seu tempo e não há lamentações, sofrimento ou nostalgia. Para ele, a vida chegara ao fim. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

 Depois de percorrer todos os lugares de Fim analisando as categorias memória e lugar, 

comprovamos algumas hipóteses que merecem destaque nessa parte final da dissertação. 

Inicialmente foram conceituadas essas categorias com base principalmente nas teorias 

desenvolvidas por Bosi (1994), Candau (2014), Nora (1981) e Le Goff (1996), estudiosos 

fundamentais para que essa pesquisa fosse desenvolvida. Partimos inicialmente do conceito 

de memória como faculdade humana de reter informações passadas que ao serem evocadas 

são atualizadas no tempo presente. 

 Tanto Bosi (1994) quanto Pollak (1992) afirmaram que memória é trabalho, posto que 

há um processo de organização das informações recebidas e que serão arquivadas. As 

imagens retidas poderão ser acessadas posteriormente, quando houver necessidade. A 

evocação dessas imagens passadas constrói a história de vida e nos permite nos situarmos no 

tempo e espaço.  No entanto, ao trazer à tona a imagem dos eventos passados não o traremos 

em sua totalidade, porque ao processarmos informações passadas selecionamos apenas 

aquelas que para nós foram significativas. Outro ponto importante é que o ato de lembrar não 

é reviver o passado tal como foi, mas reconstruí-lo com base no agora.  

 Em Fim (2013), a memória é utilizada para tecer o enredo e os eventos evocados 

apontam para uma representação do passado mediada pela experiência atual. Conhecemos os 

discursos da memória de cada um dos personagens intercedida pelas percepções de cada 

sujeito, pois o que é arquivado na memória provém do que se percebe das experiências, do 

contexto em que o indivíduo esteja inserido.  A esse fato contribuiu para que o leitor colhesse 

no final da narrativa vários pontos de vistas para a mesma memória.  

 Comprovamos que o tempo passado não pode ser apreendido em sua totalidade e entre 

o que foi e o tempo presente há uma rachadura, um entre-lugar porque, ao evocar o que foi 

vivido, no tempo presente não há como ser o que foi vivido e também não é o presente, mas 

uma representação do que foi, do ausente. Concluímos que é na impossibilidade da evocação 

do passado em sua totalidade, no meio das lacunas que são abertas pelos interstícios do 

deslocamento temporal que acontece o processo memorativo. É nesse reino que se encontra a 

memória.  

 Enquanto faculdade humana, a memória guarda traços da nossa personalidade e 

imagens de experiências que constituem nossa identidade, logo, uma pessoa sem memória é 

uma pessoa sem identidade. Ao retornar ao passado não resgatamos o que foi vivido e não 
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seremos mais iguais ao que fomos, portanto, a ideia de que pela memória resgatamos o que 

fomos ou vivemos não é possível, pois o trajeto percorrido até a chegada ao presente já não 

teremos mais uma imagem pura.  

 O fato dos personagens de Fim trazerem à tona situações do passado não os possibilita 

resgatar ou reparar algo e em nenhum momento houve essa intenção. O tempo todo eles 

“conversavam consigo mesmos” (FIM, p. 27) pelo simples fato de que era “bom lembrar dos 

amigos” (FIM, p. 29), nada mais. Até mesmo quando Álvaro diz que “nem o budista 

reencarnacionista acha que vai voltar igual ao que foi” (FIM, p. 29), já deixa claro que não há 

possibilidade de trazermos o passado em sua integralidade. 

 No processo de evocação do passado, a memória pode agir sobre o corpo de forma 

automatizada ou pelo trabalho memorativo. A automatizada ocorre quando a ação do passado 

sobre o corpo é quase imperceptível, pois compreende os movimentos mecânicos 

indispensáveis a muitas atividades diárias. Essa manifestação da memória Bergson (1999) 

nomeou de memória-hábito ou, ainda, protomemória, assim denominada por Candau (2014). 

No entanto, o passado também pode atuar de forma independente mediante a evocação de 

situações vivenciadas no passado. Essa forma de ação da memória Candau (2014) denominou 

de memória de alto nível. Tanto a memória-hábito quanto a memória de alto nível atuam no 

corpo humano, seja em momentos distintos ou simultaneamente. 

 Essa duas funções da memória foram evidenciadas em Fim em observância ao 

comportamento, discurso ou ainda pelo simples deslocamento dos personagens. Há um 

convite a conhecer a memória hábito e a memória-lembrança enquanto percorrem-se os 

lugares de memória concomitante com a cartografia do Rio de Janeiro.  O trabalho da 

memória ficou evidente em toda a obra, seja pelo momento em que os personagens traziam à 

consciência as experiências de antanho seja pela ação involuntária de caminhar pelas ruas de 

Copacabana. 

 Além dessas duas formas de atuação da memória sobre o corpo, foi percebido em Fim 

(2013) dois tipos de memória: a individual e a coletiva. A primeira corresponde ao já 

mencionado processo de seleção, descarte e arquivamento de experiências que serão evocadas 

em forma de imagens. Portanto, um trabalho individual. Por outro lado, quando as 

experiências são vivenciadas em grupo, temos, então, a memória coletiva.  

 As memórias individuais se relacionarão às do grupo fortalecendo simultaneamente a 

identidade individual e coletiva. Desse modo, um mesmo indivíduo participará tanto da 

memória individual quanto da coletiva. No entanto, para que a memória individual se 

alimente da coletiva é preciso que o vínculo com o grupo permaneça, pois o distanciamento 
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ou até mesmo a ruptura desbotará essa memória ou a enfraquecerá, podendo levar ao 

esquecimento de grande parte das experiências compartilhadas.  

O fato dos personagens da narrativa em questão terem se afastado e perdido o contato 

físico com o grupo ocasionou algumas contradições ou até a perda de lembranças. É o caso do 

local exato da morte de Sílvio mencionado na análise ou até mesmo dos lapsos de memória 

comprovada em algumas falas, a exemplo da seguinte:  

 

Ele conheceu umas gurias novinhas do Sul, libidinosas, traficas, e virou escravo das 

duas. A gente parou de se ver com as gaúchas, elas tiraram ele de circuito. Deus 

mandou duas diabas frígidas para acabar com a raça dele. Foi castigo. Que ano foi 

isso? Não sei, já foram tantos: os anos e os amigos (FIM, p. 14-15). 

 

 

Essa fala de Álvaro com relação a Sílvio, em especial quando afirma não saber mais o 

ano, e o fluxo de amigos que passaram em sua vida evidenciam os lapsos de memória que 

ocorrem especialmente pela falta de contato e manutenção do grupo. Essas lacunas geradas 

pela falta de convívio ocasionaram essas falhas podendo cair num total esquecimento. Se a 

memória coletiva perde força, a memória individual se sobrepõe e, desse modo, cada pessoa, 

de forma isolada imprime seu ponto de vista para um mesmo evento, ocasionando várias 

versões para o mesmo fato. As memórias não são apenas sobre o passado. Elas determinam o 

futuro e podem fazer as coisas melhorarem. É pela memória que o indivíduo se situa no tempo 

e no espaço.  

O espaço é onde a memória se concretiza. Todas as imagens evocadas referentes ao 

passado dos personagens de Fim tiveram como base os lugares ocupados pelo corpo. Foram 

neles que as relações entre Ciro, Álvaro, Ribeiro, Sílvio e Neto se efetivaram. O grupo 

formou-se e firmou-se na cidade do Rio de Janeiro em especial em Copacabana. Na 

juventude, esse bairro serviu como cenário para que as relações fossem estabelecidas e a 

identidade do grupo se firmasse. Copacabana é conferido como lugar porque nele foi 

atribuído o sentido por conta das experiências compartilhadas. 

A relação afetiva que estabelecemos com os espaços permite que o indivíduo não só 

oriente-se espacialmente como também crie um mapa mental deste. Se os lugares são os 

espaços habitados, que atribuímos sentido, é nele que se encontram os indícios da nossa 

identidade. Copacabana, por exemplo, porta a identidade carioca não somente no enredo de 

Fim, mas também na cidade real. Há nesse bairro marcas da memória coletiva, pois o lugar do 

presente é tomado pelo lugar da memória. Um invade o outro. 
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 A relação entre memória e os lugares é muito estreita, pois são neles que depositamos 

as imagens do que foi vivido. Ao representarmos esses lugares numa espécie de cartografia 

mental, teremos então um lugar de memória. Logo, os lugares são de suma importância 

principalmente para deflagrar as imagens de outrora, pois servem como suporte. Desde a 

antiguidade sabe-se que são nos lugares que a memória se concretiza e nessa relação 

memória-lugar, o poeta grego Simônides de Ceos foi o pioneiro a desenvolver a 

mnemotécnica. Essa arte da memória era muito utilizada como recurso de memorização e 

consistia em colocar sobre determinados lugares a sequência de imagens a serem lembradas. 

No caso de Fim não há o uso dessa técnica mesmo porque na contemporaneidade, diante de 

tanto recurso de memória eletrônica, não haveria necessidade, se fosse o caso.  

Por outro lado, toda a narrativa é construída nesse binômio, ainda que superficial, 

entre memória e lugares. Quando os personagens evocam as lembranças do passado trazem 

com essas imagens os lugares. Destarte, os lugares outrora transitados foram arquivados na 

memória gerando uma espécie de cartografia afetiva da memória. A perda do convívio do 

grupo na velhice só corrobora para a ideia de que o vínculo permanente é com os lugares e 

não com as pessoas.  

Em Fim há uma supervalorização dos espaços, pois a afetividade está mais fortificada 

com os lugares do que com os pares. Os lugares carregam as lembranças que são evocadas 

com o intuito de narrarem essa história e assim é compartilhada com o leitor, mas sem o 

intuito de fortificar a identidade local ou ainda do grupo.  

Certamente, ao transitar por Copacabana, Álvaro já trazia um mapa mental do 

percurso que faria de casa para clínica. Tinha em mente a representação desse trajeto, o que 

nos permite inferir que uma cartografia mental carrega informações, servindo como ponto de 

referência em que se tenha a necessidade de percorrer no lugar real ou ainda como espaço em 

que se firmam as histórias pessoais ou a identidade coletiva já que servem de apoio para as 

relações humanas ali estabelecidas. 

O lugar, então, é o espaço humanizado, diferente do não-lugar, discutido nessa 

dissertação como espaço transitório, caracterizado pelos contatos efêmeros e com fins 

específicos, a exemplo do IML, espaço analisado e que diante das características descritas em 

Fim e mediante diálogo com a análise da instituição real, comprovamos que se trata de um 

não-lugar. Essa constatação deve-se à análise das características e, assim, constatar que esse 

não é portador da identidade de um grupo, pois não há nele relações interpessoais duradouras, 

servindo apenas para cumprir a tarefa de reconhecimento de corpos.  
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O Instituto Médico Legal (IML), então, é um espaço transitório, mas não foi o único 

encontrado na narrativa. Isso porque, no percurso do personagem Álvaro, por exemplo, foram 

mencionados espaços transitórios, a exemplo das calçadas e cruzamentos. Esses espaços são 

locais de livre circulação de pedestres ou somente de carros. Portanto, não há na calçada em 

que Álvaro esperava ansiosamente o sinal verde do semáforo uma relação de permanência, 

pelo contrário foi apresentado o fluxo intenso de carros: [...] Esse sinal demora uma 

eternidade para abrir e dois segundos para fechar [...] Fechou! Não estou dizendo? Ainda falta 

um terço de faixa e essa porcaria fecha? [...] vai passar por cima? [...] bueiro, calçada alta, 

fedentina. (FIM, p. 20), esse movimento automatizado só reforça que estes se tratam de não–

lugares. Esses espaços compõem a cartografia da narrativa no tempo presente, enfatizando 

que a pós-modernidade é envolta pela transitoriedade, seja dos espaços ou das relações, e isto 

repercute também na literatura. 

As marcas da contemporaneidade são elementos constantes nessa narrativa e o fato 

dos personagens executarem esse movimento do presente para o passado ou do passado para o 

presente exige do leitor atenção maior para que não se perca em meio ao enredo de histórias 

fragmentadas em diferentes tempos, mas em uma mesma base comum, o Rio de Janeiro. É 

nesse pano de fundo que a amizade se constituiu no passado e de onde esses personagens 

evocaram as lembranças dessas convivências. Assim como o lugar é um ponto comum a todos 

há também na memória uma base imutável. 

Durante a análise da narrativa foram analisados trechos com versões diferentes para o 

mesmo fato. A narrativa Fim foi construída mediante a história de cinco personagens, cujos 

relatos foram contados cada um a seu tempo, num capítulo específico. Todos eles evocaram 

memória e como se referiram à década de sessenta, período da efervescência do grupo e da 

juventude, os personagens testemunharam e contaram fatos que por vezes se repetiram na 

narrativa. A repetição das histórias não tornou cansativa a leitura, pois a cada versão lida se 

conhecia um elemento a mais para o mesmo fato. Mesmo nos capítulos intermediários em que 

surgiam personagens de apoio e com eles o testemunho de uma memória que não foi vivida 

por ele, a chamada memória por tabela.  

Independente das memórias terem sido em primeira pessoa ou em terceira, salientamos 

que há aspectos que são verdadeiramente imutáveis, pertencentes à parte rígida do evento 

lembrado. Esse fato elucida também que a memória individual e a coletiva agem 

concomitantemente, pois todo e qualquer indivíduo pertence a um meio social. No caso dos 

cinco faziam parte do mesmo grupo de farras firmados no mesmo lugar. Por isso, que mesmo 

com o afastamento desses indivíduos, as lembranças do que costumavam fazer estavam 



89 
 

impregnadas nos locais, claro que com menos intensidade, sobretudo por conta desse 

distanciamento. 

A cidade do Rio de Janeiro, conforme já mencionado, serviu como base para que essas 

memórias se cristalizassem e por essa cidade, também essas lembranças foram evocadas. Isso 

trouxe à tona a cartografia de uma cidade num período de transição, pois a década de sessenta 

marca a mudança da modernidade para a contemporaneidade. Essas mudanças de 

comportamento, muitas vezes, ficam explícitas no discurso dos personagens, como ocorre na 

fala de Neto, por exemplo: 

 

Quando a revolução de costumes aportou na Guanabara, o Ciro, o Sílvio e o Ribeiro, 

e também o Álvaro, por culpa da Irene, que começou a fazer análise, todos eles se 

perderam naquela libertinagem sem freio. Rio Babilônia. O desquite virou 

obrigação. Eu via o desprezo com que eles me olhavam, enquanto jogavam seus 

casamentos no lixo, um após outro, numa ganância desenfreada, suicida, solitária, 

estéril. Eu não. A leviandade não fazia parte de mim (FIM, p. 136). 

 

 

Ao trazer à tona a cidade dessa década, apresenta ao leitor todo o contexto desse 

período, seja pela emancipação feminina, o divórcio, as músicas que eram cantadas dentre 

outros elementos também citados na obra, os quais contribuem para caracterizar a cidade 

carioca da década de sessenta. Já no tempo presente, a cidade apresentada é contemporânea, 

inclusive com data do dia 30 de abril de 2014, dia em que o personagem Álvaro transita pela 

cidade contemporânea ao mesmo tempo em que rememora a da década de sessenta. Essa 

também é a data do dia da sua morte.  

Essa demarcação temporal reforça a percepção do jogo literário entre realidade e 

ficção. A cidade de 2014 descrita em Fim (2013) muito se aproxima da cidade real, 

confirmada pela descrição feito por Álvaro das ruas em que transitava. Em toda narrativa 

foram mencionados elementos que fazem parte de uma cidade grande: barulho de sirene, 

semáforos demorados, bueiros que explodem, calçadas inadequadas, odores, faixa de 

pedestre, buzina de carros, prédios, etc. Essa descrição amplia a visão de uma cidade múltipla, 

resultante de transformações sociais. 

Do mesmo modo que os espaços são descritos e isso permite que façamos uma 

imagem mental, o comportamento dos personagens e a descrição da sua rotina nesses espaços 

nos possibilitam também conhecer um pouco do perfil destes. Os personagens de Fim, 

enquanto sujeitos orientados no tempo, e seu posicionamento em relação ao passado, presente 

e futuro são angustiados, pessimistas, carregam melancolias, vivem a experiência da velhice, 

da morte e acima de tudo a consciência de que o que foram e fizeram quando jovens não 
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voltará em vida, mas em memória, e após as mortes colheram apenas o fim das festas, fim dos 

amores, das orgias, dos casamentos, fim da vida.  

Pela memória, esses personagens percebem as mudanças impressas pelo tempo e se 

dão conta da velhice, da doença e da proximidade da morte. Esse fato foi comprovado no 

estudo especialmente quando Álvaro se percebe velho, fala das dificuldades da velhice, sua 

dificuldade pra caminhar pelas calçadas de Copacabana, até desqualificando-a como mosaico 

estúpido que poderia facilmente ser substituído por concreto.  

Esse dessabor é acarretado pelas dificuldades de locomoção da velhice, período de sua 

vida que ele odiava: “[...] Depois dos setenta a vida se transforma numa interminável corrida 

de obstáculos” (FIM, p. 13). Era a falta de sentido, de perspectiva futura, nada mais fazia 

diferença na sua enfadonha rotina. Diante disto, torna-se impossível prender o passado num 

tempo que só o ato dizer que é presente já é passado e que apenas reconhecem na velhice a 

monotonia, o vazio e com a morte o fim.  

O velho, desse modo perde a função de guardador do passado sendo considerado em 

muitas famílias como estorvo ou como alguém que já não serve mais para desenvolver 

nenhuma atividade útil à sociedade. A passagem em que os netos de Álvaro riem dele e 

“cantam com voz de débil mental que o vovô está gagá” (FIM, p. 26) só reforça a ideia de que 

a velhice é a fase da vida em que deixamos de ter voz.  

Todo esse comportamento se desenrola num ambiente urbano em que muitas outras 

pessoas passam por esse mesmo processo de envelhecimento e por outras situações que soam 

como familiar. Essa característica da narrativa de Fim elucida que tais circunstâncias são 

comuns em qualquer sociedade. Esse fato torna ainda mais fácil a identificação de pessoas, 

seja com as experiências mencionadas, seja pelo convívio num ambiente urbano, tornando 

evidente que os problemas ocasionados pela contemporaneidade não são apenas privilégio 

carioca. Esse fato torna as situações ocorridas em Fim tão comuns que ao final da leitura não 

somos surpreendidos por nada que seja fundamental para nossas vidas, pois estamos imersos 

cada vez mais num tempo em que tudo é tão clichê.   

Por outro lado, devemos considerar que se a memória é quem produz sentido às 

relações sociais estabelecidas em determinado espaço, por que não restituir ao idoso o papel 

de unir o que foi com o que é apontando um caminho futuro?  O velho ao rememorar 

desempenha essa função com a maturidade adquirida pelos anos vividos. Essa maturidade foi 

quem conferiu-lhe o privilégio de ser o arquivo da memória coletiva, podendo trazer à tona 

eventos esquecidos pelo grupo ou até mesmo desconhecidos. 
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No que tange à estrutura narrativa, esta é fragmentada com foco narrativo que oscila 

em primeira e terceira pessoa. Essa mudança frequente de narrador e um tempo narrativo não 

linear é característica principal dessa narrativa. Por conta disso, ao evocarem suas memórias, 

os narradores-personagens trazem à superfície lembranças fragmentadas e sem o 

compromisso de preservar esse passado.  

Constatamos, portanto, que nessa obra a relação entre memória e lugar perde o caráter 

simbólico e reconfigura-se na contemporaneidade. Do mesmo modo, esse aspecto social é 

também assimilado na ficção, a exemplo de Fim (2013) e, claro, é notório que o trabalho 

memorativo se faz presente em todo enredo e enraíza-se no lugar. No entanto, a velha 

pretensão de que se deixa um legado para uma outra geração ou que essa leitura causará um 

impacto na vida do leitor não persiste.  

É necessário considerar o tempo presente em que o sujeito está imerso nesse processo 

de globalização com experiências cada vez mais superficiais, tornando-se cada vez mais 

deslocado por falta de um referencial. Sendo assim, destacamos que o tempo presente dessa 

narrativa necessita de novos mecanismos para narrar, em virtude da memória e espaço não 

possuírem mais o mesmo caráter tradicional. Não há o compartilhamento de memórias para 

dar sentido à própria vida ou ser porta-voz e mantenedora de um grupo.  

Diante do exposto e com base em toda a pesquisa desenvolvida, mediante aporte 

teórico e análise da obra, constatamos que a hipótese outrora levantada de um rompimento 

com a função tradicional da memória é reconfigurada na pós-modernidade e esse fato é 

também absorvido na literatura contemporânea. Se inicialmente cumpria a função de 

mantenedora do passado e elemento essencial para a conservação identitária, atualmente serve 

como adorno, em muitos dos casos elementos do passado surgem de forma solta, 

desarticulada do contexto como uma espécie de saudosismo transitório. Isso é comum na 

moda, nas decorações dos shoppings e, da mesma maneira, esta serviu como recurso na 

tessitura da narrativa em questão.  

Do mesmo modo, os lugares como portadores de sentido para aqueles que 

estabeleceram nele relações tornam-se uma espécie de localização espacial, na qual a história 

se movimenta em Fim. Portanto, essa reconfiguração dos termos memória e lugar, bem como 

a expressão lugares de memória, ganham uma nova abordagem em Fim apontando assim um 

novo caminho para se pensar e perceber essas categorias na pós-modernidade. Conforme 

exposto, acreditamos que a temática aqui apresentada contribuirá para o estudo acerca da 

narrativa contemporânea, levando em consideração a memória e o lugar enquanto estratégias 

para a construção do enredo e a mudança de paradigma dessas categorias. 
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