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RESUMO 

 

 

O trabalho analisa a obra Leite Derramado (2009), de Chico 

Buarque, com o intuito de investigar como se organiza a estrutura 

literária memorialista no romance. Ademais, tem por objetivo 

também observar e destacar como são construídos os traços da 

poética entre o relato em tempo passado e presente. Para a 

realização deste estudo, optamos por dividi-lo em três momentos: o 

primeiro, que trata da escrita memorialista; o segundo, a relação 

entre memória e mito; e o terceiro que apresenta a discussão sobre 

a utopia na escrita contemporânea, mais especificamente, os 

espaços utópicos  em Leite Derramado. 
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ABSTRACT 

 

  

This study examines  Leite Derramado  (2009), by Chico Buarque, 

in order to investigate how the structure of the literary memoirs is 

organized in the novel. Moreover, also aims to observe and highlight 

how the poetic lines are built between the account of the past and 

present time. For this study, we chose to divide it into three stages: 

the first, dealing with the written memoirs, the second the relationship 

between memory and myth, and the third shows the discussion of 

utopia in contemporary writing, more specifically, utopian spaces in 

Leite Derramado. 
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Falar da poética de Chico Buarque é realizar associações 

com sua criação musical; até porque, não seríamos capazes de 

desvincular o artista da década de 60 - quando despontou no 

cenário brasileiro - do escritor de romances contemporâneos. 

Em 1964, com a música “Tem mais samba”, para o musical 

Balanço de Orfeu, Chico Buarque inicia sua carreira e constrói o 

marco zero para sua trajetória musical nas rádios e nas televisões.  

 Em 1965, ele lança seu primeiro compacto e sua primeira 

música é inscrita em um festival. Apontado como um dos favoritos 

da “era dos festivais”, Buarque inicia sua carreira muito jovem em 

meio a cantores e compositores brasileiros que vão despontar como 

grandes nomes da Música Popular Brasileira. Dentre eles, Elis 

Regina, Edu Lobo, Vinicius de Moraes, Gilberto Gil, Caetano Veloso.  

Rapidamente sua produção musical rende prêmios, inclusive 

pela criação das músicas para o poema levado ao palco e vencedor 

do Festival Universitário, Morte e vida Severina, de João Cabral de 

Melo Neto.  Aqui, a poesia e música se interpenetram, de forma a 

deixar o espectador/ouvinte admirado quanto à representação 

poética da morte na canção. 

Muito jovem, além de iniciar sua carreira artística como 

compositor, Buarque torna-se militante político e opositor à ditadura 

no Brasil. Em 1966, é perseguido pelos militares, por utilizar a 

linguagem musical como meio de expressão contra a ditadura. 

“Tamandaré”, a primeira composição de sua autoria é a primeira a 

ser censurada (alegava-se que a música tinha frases ofensivas ao 

patrono da Marinha). A partir deste momento, Chico Buarque cria 

meios para burlar a censura: faz da linguagem uma arma poderosa 

para expressar sua indignação perante o Regime Militar. O poder de 

persuasão, assim como o duplo sentido nas letras das canções 

mascarava e, sutilmente renegava o regime.  

Antes na música, hoje na literatura, Buarque articula o olhar 

para o presente, transcreve os costumes e particularidades do Brasil 
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e da sociedade brasileira. Ele contextualiza imagens de um país 

subdesenvolvido e miscigenado. Por isso, podemos dizer que 

Buarque, não “faz tudo sempre igual”, como a personagem de sua 

música “Cotidiano”.  

Diante disso, podemos notar que a literatura sempre esteve 

presente em meio à pluralidade artística de Chico. Além de 

desenvolver trilhas sonoras para a dramaturgia, ser autor de peças 

teatrais – Calabar (1973) e A gota d’água (1975) – ele escrevia 

artigos, enquanto exilado na Itália, para o semanário O Pasquim, 

um dos jornais que mais marcou a época da Ditadura Militar no 

Brasil.  

Como romancista, inicialmente, lança Estorvo (1991), obra 

na qual o “narrador personagem se deixa atormentar por um rosto 

distorcido pelo olho mágico de seu apartamento [...] passa do sonho 

à realidade sem observar a transição” (GIRON, 2009, p. 2).  

Depois de quatro anos, o escritor publica Benjamin (1995), 

e novamente nos mostra um narrador personagem atormentado pela 

obsessão de busca por uma mulher morta, o olhar-câmera do 

narrador distorce os fatos e confunde passado e presente até tornar 

o mundo insuportável. Após oito anos, Budapeste (2003) é lançado. 

Obra, cujo protagonista e narrador, José Costa, lhe rendeu o prêmio 

Jabuti como melhor livro de ficção do ano.  

Leite Derramado (2009), publicação mais recente do autor, 

é a obra escolhida para compor o corpus de nossa investigação. Ela 

recria, por meio da representação estética memorialista, a crítica às 

diferentes realidades brasileiras, apoiando-se no contexto de um 

espaço regionalista delimitado pelas referências geográficas e 

culturais do Rio de Janeiro.  

Dessa forma, nascem os seguintes questionamentos:  

Como se constroem os traços da poética entre o relato em 

tempo passado e presente em Leite Derramado?  

Como acontece, no romance, a re-criação dos fatos do 

passado?  
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Como a linguagem utópica se faz presente no romance?  

Investigar como se organiza a estrutura literária memorialista 

no romance Leite Derramado é o que propomos neste trabalho. 

Como base teórica, apoiar-nos-emos em Walter Benjamin, 

no ensaio “O Narrador” (1930); em Gaston Bachelard, A poética 

dos espaços; em Frances A. Yates, A arte da memória; em Henri 

Bergson, Memória e Vida (2006); e, em A poética da prosa (2003), 

de Tzvetan Todorov.  

Para esse percurso, dividimos o trabalho em três capítulos. 

No primeiro, intitulado A memória como criação poética, 

apresentamos uma relação entre a memória e sua  inscrição literária 

no romance; no segundo, denominado Memória e Mito, analisamos 

a memória como relato narrativo e suas relações com o mito a partir 

de aproximações entre a personagem principal, Eulálio d’Assumpção 

e o mito de Orpheu; no terceiro capítulo, Utopia na palavra, 

propomos uma reflexão sobre a utopia como linguagem poética. 

Acreditamos que o estudo da escrita memorialista e dos 

espaços utópicos consolida-se quando a retomada do passado abre 

espaço para uma discussão do presente.  

A realidade atual passa a ser compreendida mediante a 

própria história, no resgate da identidade particular ou de uma 

nação. Logo, no romance de Chico Buarque, tópicos como memória, 

mito e utopia se fazem presentes e inauguram uma nova forma de 

pensar o texto contemporâneo, assim como o leitor, a quem caberá 

preencher os vazios deixados pelo narrador. 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

 

 

 

A ESCRITA MEMORIALISTA:  

UMA POÉTICA LITERÁRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelando o artista ao seu feitio 

O tempo, com seu lápis impreciso 

Põe-lhe rugas ao redor da boca 

Como contrapesos de um sorriso. 

 

Chico Buarque 
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1. (Re)criando um passado 

 

A saga familiar na trama narrativa de Leite Derramado (2009), de 

Chico Buarque é desenvolvida pelo narrador- protagonista Eulálio 

Montenegro D‟Assumpção, um velho enfermo, que resolve contar suas 

memórias no leito de um hospital. O narrador esbarra em uma temática 

sempre explorada nos romances de Chico Buarque: a solidão. 

Eulálio tece, em primeira pessoa, seu “palavrório”, como ele 

mesmo diz, misturando passado e presente, apoderando-se da memória 

para criar a representação de um mundo feito por meio de projeções 

idealizadas: “Se o passado tivesse sido assim...”.  

A estrutura memorialista em Leite Derramado é constituída por 

monólogos de Eulálio, dispostos em 23 capítulos, que podem ser 

considerados flashes de seu relato breve e fragmentado.  

Na oscilação entre o imaginário e o provável, o narrador conta 

suas memórias para uma personagem que se confunde ora como uma 

enfermeira, ora com a filha Maria Eulália, ora com a esposa, Matilde, 

supostamente falecida há vinte anos. 

O protagonista ainda reconstrói o símbolo de um Brasil pretérito, 

buscando um olhar sobre o processo histórico de desenvolvimento do 

país dando ênfase na reflexão em torno do poder do nome no contexto 

político brasileiro da época, e por assim dizer, também de hoje. Pois 

 
 
seu próprio nome, Eulálio, é um grilhão que o prende a uma 
corrente de homônimos – pai, avô, bisavô, tetravô, todos 
Eulálio também. “Era menos um nome do que um eco” ele diz. 
Por suas lembranças circulam presidentes da República, como 
Venceslau Brás e Epitácio Pessoa. Nomes fortes que 
massacram o seu. Só quando dito pela falecida Matilde, o 
grande amor de sua vida, o nome Eulálio ganha uma 
singularidade e parece lhe pertencer. (sic)“em sua voz 
ligeiramente rouca, parecia que meu nome Eulálio tinha uma 
textura”. Sem a voz do outro, um nome não é nada 
(CASTELLO, 2009, p. 3). 
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O enredo propõe o protagonista “Eulálio D‟Assumpção [como] 

homem de família influente [que narra sua história familiar] desde os 

ancestrais portugueses, com passagens de proximidade com o poder 

imperial e da República Velha” (PAULO, 2009, p. 3). Mas, apesar de toda 

a riqueza material em que o narrador se apoia para tecer seu discurso, ele 

encontra-se falido, e como moribundo, é o retrato da solidão e do descaso 

dado aos velhos em uma sociedade capitalista. Mesmo assim, em um 

hospital público, ele rememora os tempos áureos de um passado e, com 

essa rememoração, transforma o tempo presente em algo menos 

doloroso para ser vivido.  

A narrativa entretece e mimetiza, mediante as lembranças, a 

corrupção política, o preconceito racial, a arrogância da elite brasileira do 

período e ainda a solidão do homem moderno. Eulálio, quando rememora 

é capaz de inserir-se na criação de cenas e fatos a situá-lo no mundo que 

ele idealiza. Segundo Bergson (1999, p. 77), “a função da memória é 

situar-nos no mundo”, afinal, ela guarda registros, percepções, 

sensações, que foram, um dia, de importância significativa para nós.  

Assim, ao rememorar fatos, o narrador constrói micronarrativas 

provenientes da projeção do imaginário somadas às lembranças, 

construindo relatos distorcidos. 

 

1.1 O percurso da memória como inscrição literária 

 

A deusa Mnemosyne, segundo os gregos antigos, era a mãe das 

Musas que protegiam a arte e a história. Aos poetas e adivinhos, a deusa 

dava o poder de voltar ao passado e lembrá-lo para a coletividade. Dessa 

forma, tudo que era lembrado tornava-se memorável e não morreria 

jamais. 

Se pensarmos no poder de voltar ao passado e lembrá-lo para a 

coletividade, como faz Eulálio D‟Assumpção, em Leite Derramado, então 

perceberemos a vontade do protagonista em reconstruir, por meio do 

discurso, a vida pretérita e torná-la viva no presente. 
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 O protagonista conta sua história de forma incessante, como se a 

própria vida dependesse da narrativa. Para fugir da solidão e da morte, 

Eulálio tece por meio do relato, sua memória para quem estiver próximo 

ou para si mesmo, dando vida a sua história e se permitindo viver. Para 

isso, ele utiliza a palavra a fim de construir suas memórias já que, de 

acordo com Gagnebin (2006, p. 11), “a memória dos homens se constrói 

entre esses dois pólos: o da transmissão oral viva, mas frágil e efêmera, e 

o da conservação pela escrita, que talvez perdure por mais tempo, mas 

que desenha o vulto da ausência”.  

Da transmissão oral viva, o protagonista Eulálio D‟Assumpção 

apodera-se perfeitamente, mas pede para que alguém próximo, uma 

enfermeira talvez, escreva o que ele quer expressar. 

 

 
Aliás, bem em cima do nosso próprio terreno levantaram um 
centro médico de dezoito andares, e com isso acabo de me 
lembrar que o casarão não existe mais. E mesmo a fazenda na 
raiz da serra, acho que desapropriaram em 1947 para passar a 
rodovia. Estou pensando alto para que você me escute. E 
falo devagar, como quem escreve, para que você me 
transcreva sem precisar ser taquigrafa, você está aí? 
Acabou a novela, acabou o filme, não sei por que deixam a 
televisão ligada, fora do ar (LD1, p. 7; grifo nosso). 
 

 

Embora o narrador-personagem revele certa dependência ao 

pedir à enfermeira para transcrever o que ele fala, paradoxalmente, ele 

revela um sentimento de repúdio pelas pessoas que estão em sua volta. 

Nesse sentido, ele aponta a situação de desprezo que o mundo 

contemporâneo destina ao velho “a medida que a sociedade se 

moderniza, torna-se mais e mais difícil  o diálogo enquanto troca de 

opiniões sobre as ações que foram vivenciadas” (SANTIAGO, 1989, p. 

39). 

Antigamente, as pessoas tinham certo respeito pelos mais velhos 

e os consideravam detentores do saber uma vez que eram responsáveis 

                                                           
1
  As citações da obra Leite Derramado(2009) serão indicadas pela sigla LD, 

seguida da paginação correspondente.  
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por transmitir seus conhecimentos às gerações mais jovens. Hoje, as 

histórias são narradas a partir “de uma vivência alheia a ele [o ancião], 

visto que a ação que narra não foi tecida na substância viva de sua 

existência” (Santiago, 1989, p. 40). Assim, além de o narrador apoderar-

se de histórias alheias e contá-las de forma particular, poucos possuem 

tempo disponível para ouvir.  

Histórias fragmentadas, idealizadas e representadas pelo 

narrador Eulálio, tornam-no “puro ficcionalista, pois tem de dar 

„autenticidade‟ a uma ação que, por não ter o respaldo da vivência, não 

teria autenticidade” (SANTIAGO, 1989, p.40). 

Diante disso, não podemos deixar de apontar a estrutura 

fragmentada em que o romance Leite Derramado é construído. O 

narrador brinca com a palavra, e busca representar sua história em 

diversas versões, recriando-as com enredos parecidos e desfechos 

diferentes. 

 

Quando eu sair daqui, vamos nos casar na fazenda da minha 
feliz infância, lá na raiz da serra. Você vai dispor dos 
rendados, dos cristais, da baixela, das joias e do nome da 
minha família. Vai dar ordens aos criados, vai montar no cavalo 
de minha antiga mulher. E se na fazenda ainda não houver luz 
elétrica, providenciarei um gerador para você ver televisão. 
(LD, p. 5; grifo nosso) 
 
 
Apresentou-se como pastor Adelton, vinha conhecer o imóvel 
que Eulálio lhe havia cedido como caução por um empréstimo 
não quitado. [...] e esperando em Deus que o irmão Eulálio em 
breve reapareceria são e próspero, nos ofereceu um teto 
provisório. [...] saímos da rodovia por uma rua poeirenta, e o 
motorista perguntou pela igreja do pastor Adelton a um travesti, 
que nos mandou seguir em frente até a curva do valão. O valão 
era um rio quase estagnado de tão lamacento, quando se 
deslocava dava a impressão de arrastar consigo as margens 
imundas. Era um rio podre, contudo eu ainda via alguma graça 
ali onde ele fazia a curva, no modo peculiar daquela curva, 
penso que a curva é o gesto de um rio. E assim o reconheci, 
como às vezes se reconhece num homem velho o trejeito 
infantil, mais lento apenas. Aquele era o ribeirão da minha 
fazenda na raiz da serra. E à beira-rio uma mangueira me 
pareceu tão familiar [...] (LD, p.177-178; grifo nosso) 
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O romance apresenta diversos percursos da memória de Eulálio. 

No caso das citações anteriores, temos um dos espaços em que o 

protagonista viveu, quando essa era, ainda, uma propriedade pertencente 

à família Assumpção. Posteriormente, Eulálio vai perder o último bem da 

família: um apartamento que será confiscado por Adelton, agiota e pastor, 

que  lhe empresta uma casinha humilde, no mesmo lugar onde o 

protagonista viveu sua infância; a fazenda Raiz da Serra, transformada 

agora em uma favela.  

Nota-se, no discurso do protagonista, a representação crítica da 

situação em que ele, já em idade avançada, foi obrigado a morar em um 

espaço de lixo e tranqueiras.  Na representação poética, esse lugar 

simboliza algo descartado, pouco importante à sociedade, ou seja, o 

espaço em que ele vive no momento é a representação do próprio Eulálio.  

Desse discurso, no qual memória e realidade se misturam, a 

criação da história do protagonista flui como meio de justificar a situação 

em que ele foi colocado.  

Um dos itens que Mucida (2009) destaca como essencial para a 

reconstrução dos fatos trazidos pela memória é o efeito do tempo 

passado no presente. Os percursos da escritura memorialista em Leite 

Derramado pressupõem articulações heterogêneas temporais dentre as 

formas de invenção da memória.   

 
 

 Através de sua história, a arte da ficção tem feito das formas 
da memória suas formas de invenção. Em toda a ficção, há 
sempre uma invenção do eu que faz o laço harmonioso com a 
escritura, nela veiculando a existência da personagem 
narradora à realidade. A resultante é a relação entre o 
passado vivido pela personagem-narradora e a escrita. É 
dessa forma que é revelada a impossibilidade de recuperar 
o tempo perdido na memória do presente, sabendo que ele 
é uma busca de verdade voltada para o futuro e não para o 
passado (PALO, 2010, p.03; grifo nosso).  

 
 
 

Da busca da verdade voltada para o futuro, Eulálio ansiosamente 

resgata fragmentos de histórias, no passado caracterizado por ele como 

próspero, para reconstruir sua saga. Assim, o narrador “mistura a sua 
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história em outras que convivem com ela na tradição da comunidade” 

(SANTIAGO, 1989, p. 43).   

Para que ocorra a transmissão de conhecimento, proveniente das 

tradições sociais, as nossas experiências devem ser contadas, a fim de 

haver, no futuro, a possibilidade de recontar os acontecimentos por meio 

de outras pessoas. Dessa maneira, o protagonista resolve relatar as suas 

a quem puder (e quiser) escutá-lo. Todavia, ele nem sempre é ouvido: 

 
 

já aqui bem ou mal recebo alguma atenção, não há passante 
que não afrouxe o passo para me espiar, como a um desastre 
à beira da escada. E muitos se detêm para escutar minhas 
palavras, mesmo que não alcancem seu sentido, mesmo 
quando o enfisema me sufoca e mais arquejo que falo. Aos 
domingos, no pico do horário de visitas, é comum ocorrerem 
famílias inteiras a fim de apreciar meus estertores, ou quiçá a 
derradeira sentença de um moribundo (LD, p. 184). 

 
 
Quando o protagonista evoca da memória suas histórias, além de 

solicitar um ouvinte, ele representa o que gostaria ser, mas, quando ela o 

incomoda, ou não lhe interessa, deixa falhas e constrói, por 

espaçamentos, outra história para a criação do presente.  

Eulálio se faz figura representativa incompleta, pois não é visto 

pela sociedade como alguém importante, tal como desejaria. Ele busca 

atenção das pessoas para relatar seu tempo passado, somado às 

entrelinhas no presente, experiências que não fazem mais parte do seu 

mundo, mas, que estão em sua memória: 

 
 

Entre duas memórias distintas, Bergson (2006) entende que o 
incessante recomeçar do presente de memória é que torna o 
passado uma experiência possível para a ficção, mais 
enquanto hábitos do que memória. Porém, é a memória 
verdadeira que alinha estes estados produzidos, dando-lhes 
lugar, data e um passado definitivo (PALO, 2009, p.2). 

 
 
Dessa forma, a memória construída pelo texto literário representa 

o próprio mundo contemporâneo, com seus acontecimentos instantâneos 

e pouco precisos, que se esfacelam rapidamente. Exemplo disso são as 



21 

 

histórias criadas por Eulálio que trazem marcas de incompletude para 

permitir que as vozes do devir estejam relacionadas ao seu significado.   

As vozes do devir propiciam uma eterna criação, as marcas de 

incompletude geralmente se fazem por meio do tempo passado resgatado 

no presente: “quando eu perdi minha mulher, foi atroz. Qualquer coisa 

que eu me recorde agora, vai doer, a memória é uma vasta ferida” (LD, 

2009, p. 10).  

Essa ferida é constantemente apontada pelo narrador-

personagem em sua narrativa quando rememora o amor que sente por 

Matilde, ou os tempos áureos do passado, ou ainda, quando os 

fragmentos de sua vida se reconstroem por meio de sinestesias 

estruturadas em seu discurso. As sensações transformadas em palavras 

se constituem e envolvem o pensamento do protagonista a ponto de 

compartilhar com o leitor os seus sentimentos.  À vista disso, 

 
 

 o trauma é a ferida aberta da alma, ou no corpo, por 
acontecimentos violentos, recalcados ou não, mas que não 
conseguem ser elaborados simbolicamente, em particular sob 
forma de palavras, pelo sujeito [...] a temática do trauma torna-
se predominante na reflexão da memória (GAGNEBIN, 2006, 
p.14). 

 
 

Quando esse trauma se torna constantemente lembrado por 

Eulálio e não comentado de forma integral, ele intercala outros assuntos 

para criar novo espaço, novo tempo, novas versões, com a finalidade de 

tornar o presente menos dolorido.  

 
 
Mas bem antes da doença e da velhice, talvez minha vida já 
fosse um pouco assim, uma dorzinha chata a me espetar o 
tempo todo, e de repente uma lambada atroz. (...) Mas nem 
assim você me dá remédios, você é meio desumana. Acho que 
nem é da enfermagem, nunca vi essa sua cara por aqui (LD, p. 
10). 

 
 
As dores da alma, no relato do protagonista, são evidentes. Para 

tentar saná-las, o narrador pede remédios ou reclama quando não lhe 

medicam. Logo, ele encontra possibilidades para fugir do presente, 
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principalmente quando lhe trazem calmantes capazes de fazê-lo dormir. 

Os sonhos o levam ao “efeito de realidade”, ou seja, ao mundo da 

imaginação, e dessa forma, o narrador é capaz de rememorar o seu 

passado.   

Fatos que não lhe fazem bem se transformam em versões 

amenas, confortantes no tempo presente. Faz-se, assim, o relato ficcional, 

estruturado por meio do discurso que revela e esconde, construído pelas 

memórias que possibilitam a invenção. 

 
 
 

Tal fato é abordado por Freud no conceito de “lembrança 
encobridora”, junção entre lembrar e esquecer. Nessas 
lembranças, cenas em geral muito precoces da infância e 
imagens aparentemente irrelevantes misturam-se a outras 
imaginadas ou escutadas de relatos dos outros. Imagens 
nítidas de uma época se misturam às de outras épocas, com 
relevância a pormenores que suprimem cenas mais 
importantes (MUCIDA, 2009, p.92). 

 

 

Dentre essas lembranças e esquecimentos, o narrador cria 

espaços que oscilam entre a realidade vivida pela personagem e o 

imaginário projetado por ela própria.  

Apesar de ele se encontrar numa situação de imobilidade, em um 

leito de hospital, ele se desloca por meio da composição do enredo, das 

lembranças, que misturam espaços imaginados ao espaço que ele habita 

no momento para formar um tempo idealizado.  

Os espaços imaginados são elaborados pela consciência do 

narrador. Por meio deles, o protagonista consegue transcender a 

imensidão de seu íntimo, explorar o fato de poder se deslocar “e a 

contemplação da grandeza determina uma atitude tão especial, um 

estado de alma tão particular que o devaneio coloca o sonhador fora do 

mundo próximo, diante de um mundo que traz o signo do infinito” 

(BACHELARD, 2008, p. 189). 

O protagonista aponta o efeito do medicamento como uma causa 

para fugir da realidade, ou seja, para sonhar, encontrar-se como criador 
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de mundos distantes ao dele. Porém, “nesse caminho de devaneio de 

imensidão, o verdadeiro produto é a consciência dessa ampliação” 

(BACHELARD, 2008, p. 194). Ele usa assim, a imaginação e o discurso 

ficcional para convencer sobre sua história. 

 
 

Mas hoje a moça não está para conversas, voltou amuada, vai 
me aplicar injeção. O sonífero não tem mais efeito imediato, e 
já sei que o caminho do sono é como um corredor cheio de 
pensamentos. [...] Até eu topar na porta de um pensamento 
oco, que me tragará para as profundezas, onde costumo 
sonhar em preto-e-branco (LD, p. 8; Grifo nosso). 
 
 

O monocromático preto-e-branco sugere imagens que 

representam a volta ao passado, os momentos nostálgicos, em que o 

protagonista “sonha” habitar.  

O ficcional nos leva ao mundo almejado pelo protagonista. Para 

ele, entrar em situação de sono é o mesmo que encontrar uma 

possibilidade de mimetizar a vida. Assim, o narrador alimenta a vontade 

de viver o passado, que é trazido a ele, em forma de recortes que, na 

maioria das vezes, representam a felicidade do protagonista, pois “de 

certa forma abrimos o mundo numa superação do mundo visto tal como 

ele é, tal como ele era antes que sonhássemos” (BACHELARD, 2008, p. 

189) e, desse mundo de superação, a personagem constrói o que deseja 

para si.  

A criação é proveniente do sonho, pois quando o narrador 

atormentado foge da sua realidade e torna a história ficção, “a hora já não 

soa e o espaço estende-se sem limite” (BACHELARD, 2008, p.194). Ou 

seja, não temos tempo nem espaço totalmente definidos, contudo, a 

busca por essa definição nunca finda, pois é dela que sobrevive o 

protagonista. 

 
 

Quando os enfoques diacrônicos da história limitada por um 
tempo linear são ventilados pela possibilidade sincrônica, isso 
permite resgatar, em tempos diferentes, espaços criativos 
similares que levam à superação da história [...] (FERRARA, 
1989, p. 168) 
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O romance mimetiza essa superação da história que Ferrara diz, 

pois a criação busca transcender e imitar o que é real. Conforme 

Fernando Segolin (2006), o fazer criativo é um fazer especial. Operar 

criativamente com a palavra é buscar nela algo que ainda não existe. 

Dentre os contares sobre o espaço onde viveu, não podemos 

deixar de destacar o tempo criado neste espaço. O protagonista tece um 

tempo somente seu, elabora histórias e direciona a arte de narrar em um 

tempo mágico e inovador.  A memória, dessa forma, é responsável pela 

criação temporal, dentro de múltiplos espaços. 

 
 

Este tempo criado pela descoberta de um outro espaço é 
dominado pela capacidade do homem de produzir ideias: um 
exercício e um esforço direcionados para a produção do novo. 
Ou seja, daquele espaço degradado e desorganizado, é 
possível surgir um outro tempo criativo, porque o homem é 
capaz de fazer brotar uma ideia de outra (FERRARA, 1989, p. 
170). 

 
 
A construção desse novo tempo, concentrado em espaços 

antigos,  “remonta o império quando o bisavô foi feito barão por D. Pedro 

I; o avô foi um figurão do período, grão-maçom e abolicionista radical; e o 

pai, um dos políticos mais influentes da República [...] foi amigo íntimo de 

Campos Sales” (MASSI, 2009, p. 1). Esses fatos fazem com que o 

narrador recrie e leve sua história a locais diferentes do que ele habita ou 

já habitou. Com figurões reconhecidos, em sua família, Eulálio busca 

reconhecimento e identidade. A busca por esse espaço dentro da alta 

sociedade se dá pela  

 

voz de dentro [como] espaço narrativo do livro, a um tempo, 
restritiva (pois é a parte ativa a que se reduziu o corpo do 
narrador, entrevado na cama de um hospital precário) e 
ilimitada, percorrendo todos os tempos e lugares da memória 
(BOSCO, 2009, p. 2).  

 

 

O protagonista desempenha, assim, com base na história de seus 

ascendentes, uma busca por sua identidade na família Assumpção. 
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Mesmo estando em uma situação de inércia, sua mente constrói 

possibilidades constantes de movimento, pois está em produção 

incessante. Juntamente com essa busca, ele representa a burguesia do 

Brasil, arrogante e preconceituosa:  

 
 

 Papai era um homem de múltiplos interesses, mas até então 
eu desconhecia essa sua faceta esportiva. Aos dezessete 
anos, segundo ele, já estava mais que na hora de eu conhecer 
a neve, por isso enfrentamos viagem de trem até Crans-
Montana nos Alpes suíços (LD, p. 35). 
 
Quando eu morrer, meu chalé cairá comigo, para dar luz a mais 
um edifício de apartamentos. Terá sido a última casa de 
Copacabana, que então se igualará à ilha de Manhattan, 
apinhada de arranha-céus (LD, p. 49). 

 
 
A representação da imobilidade temporal, construída dentro do 

ambiente hospitalar, assim como as roupas dos médicos e dos 

enfermeiros e as paredes brancas somadas ao olhar do protagonista 

sempre voltado e fixo para o teto do quarto, pode sugerir uma tela em 

branco, um rascunho para a criação. E este é o espaço em que Eulálio 

está e que lhe possibilita representar o que lhe convém. 

Temos assim, uma situação contrastante: a imobilidade do 

paciente e a mobilidade para a criação. Afinal, Eulálio d‟Assumpção está 

internado, impossibilitado de locomover-se, porém, o que o faz vivo ainda 

é a memória, responsável por recriar uma, duas, diversas histórias, 

tempos e espaços. Ela traz a possibilidade dele deslocar-se para vários 

lugares e épocas sem sair do espaço onde está. Dessa forma, o 

protagonista se faz livro e livre por meio da construção literária. 

Ele ainda, no tempo presente, alimenta-se do resgate de sua vida, 

feito pela memória fragmentada. Lembramos que os fragmentos, 

chamados por Novalis2 de “pensamentos soltos”, já faziam parte de 

escritos pré-socráticos.  

                                                           
2
 O romantismo alemão é inaugurado na escrita fragmentada de Novalis e dos 

irmãos Schlegel, entre 1798 e 1800, no primeiro exemplar da revista Athenäeum. 

Em sua obra Pólen (2001), Novalis relatou a importância dos fragmentos como 

“frutos de pensamentos inacabados”. 
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Os filósofos tinham a oratória como primeira forma de transmissão 

de ideias. Quando escreviam os discursos, o que se tornaria escritura 

geralmente acabava sendo perdido, pois se esgarçava com o desgaste do 

tempo. Assim, o pensamento não se revelava em sua totalidade, restando 

apenas fragmentos que seriam concluídos por alguém.  

Com o passar do tempo, a concepção de fragmento possibilitou 

novas teorias, que se tornaram escritura nas mãos de bons pensadores.  

Os “polens” – termo utilizado para representar as partículas responsáveis 

pela reprodução das flores – simbolizam o início da criação, de acordo 

com Novalis, dos novos textos.  A escritura memorialista, dessa forma, 

passa a ser estruturada como um texto para o devir, ou seja, um texto 

inacabado que possibilita novos enredos exatamente por estar em aberto.  

Quando o narrador de LD rememora o seu passado, ele traz 

consigo a História do Brasil, pelas personagens que perambulam em sua 

mente. Um deles, o pai do protagonista, representa o poder da influência 

política: 

 

Saiba o doutor que meu pai foi um republicano de primeira 
hora, íntimo de presidentes, sua morte brutal foi divulgada até 
em jornais da Europa, onde desfrutava imenso prestígio e 
intermediava comércio de café. Tinha negócios com armeiros 
na França, amigos graúdos em Paris, e na virada do século, 
ainda muito jovem, fez sociedade com empresários ingleses na 
Manaus Harbour (LD, p. 52). 

  

A história reconstituída por Eulálio tem como base a História 

brasileira de uma sociedade elitizada, na qual sua família fazia parte. 

Além de realçar a sociedade de favores, outras personagens 

rememoradas por Eulálio exprimem a miscigenação brasileira e a 

submissão dos escravos negros, presentes nas famílias burguesas com a 

função de auxiliar e servir os seus senhores: 

 

 
Durante um período, para você ter uma ideia, encasquetei que 
precisava enrabar o Balbino. Eu estava com dezessete anos, 
talvez dezoito, o certo é que já conhecia mulher, inclusive as 
francesas. Não tinha, portanto, necessidade daquilo, mas do 
nada decidi que ia enrabar o Balbino. Então lhe pedia que 
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fosse catar uma manga, mas tinha de ser aquela manga 
específica, lá no alto, que nem madura estava. Balbino 
pronto me obedecia, e suas passadas largas de galho em 
galho começaram de fato a me atiçar. Acontecia de ele 
alcançar a tal manga, e eu lhe gritar uma contra-ordem, não é 
essa, é aquela mais na ponta (LD, p. 19-20; grifo nosso). 
 

 

A submissão dos escravos diante dos seus donos fazia parte do 

contexto de vida de Eulálio. Hoje, ao pedir auxílio às pessoas que estão 

ao seu redor, geralmente enfermeiros, ele é pouco ouvido e tenta ser 

presença por meio do discurso reconstruído pela sua imaginação. Afinal, 

esse discurso, além de apoiar-se em fatos históricos brasileiros, também 

o leva ao refúgio, à fuga do presente, do medo e da solidão. Logo, 

podemos notar que a “ficção é um substituto temporário para a vida” 

(LHOSA, 2002, p. 7). 

Formada por traços de uma vida, a ficção é rastro de experiências 

vivenciadas, assistidas, ou até mesmo imaginadas. É a releitura do olhar, 

da voz, do cheiro; é constituída por marcas de uma história. Dessa forma, 

ela registra, guarda percepções, sensações, que foram, um dia, 

importantes. Dessas percepções, a reinauguração de fatos pode 

entrelaçar realidade passada e criação do que um dia poderia ter 

acontecido. 

 

No rastro dessas reflexões, não é surpreendente que os 
debates mais estimulantes da história contemporânea sejam 
também discussões historiográficas. Essas discussões dizem 
respeito a duas questões essenciais, já presentes no início da 
história, em Heródoto e Tucídides, mas adquirem um estatuto 
explícito de problema científico, grosso modo, somente depois 
da Segunda Guerra Mundial; também na história, a experiência 
de horror e da exterminação metódica parece ter provocado um 
abalo sem precedentes da confiança na ciência e na razão. 
Essas duas questões são aquelas da escrita da história, em 
particular seu caráter literário, até mesmo ficcional, de seus 
pares, de sua nação, em particular os liames que a construção 
da memória histórica mantém com o esquecimento e a 
denegação (GAGNEBIN, 2006, p. 41). 
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Essa construção dos fatos entretece-se à fantasia, de forma que 

uma nova estrutura de acontecimentos surge como uma espécie de 

proteção. Existem registros que não deveriam ser lembrados, porém, 

surgem de forma clara à mente do contador, e este, pouco se interessa 

em traduzi-los conforme aconteceram; talvez por medo ou dor.  

Nesse momento, os fragmentos retornam de forma viva, porém, 

assumem outras traduções, outras leituras, com rememorações menos 

dolorosas. Surgem novos espaços, novo tempo, novas construções para 

o enredo entretecido pelo passado, dessa forma, não sabemos qual é o 

fio que separa a verdade da ficção. “Em tais devaneios que invadem o 

homem, os pormenores apagam-se, o pitoresco desbota-se” 

(BACHELARD, 2008, p. 194).  

Isso gera abertura para a construção de novos discursos, novos 

rumos, novos contares. Assim, o ato de narrar está ligado diretamente 

àquilo que se pode reter; em poucas palavras, o ato de narrar passa a ser 

uma espécie de resíduo da memória, retomado por meio dos espaços. 

Existe aqui a construção de um espaço ligado a outro, o espaço 

geográfico em que o narrador se situa: o leito do hospital, e os espaços 

responsáveis pela construção do romance: os criados ou lembrados, 

muitas vezes frutos de devaneios, que aparecem de forma nebulosa, pela 

memória, tal como a casa onde Eulálio viveu com Matilde, a fazenda Raiz 

da Serra ou a casinha humilde cedida pelo agiota. “A tais devaneios, 

podemos muito bem dar o nome de infinito” (BACHELARD, 2008, p.194).  

Infinitos como a criação das micro-narrativas de Eulálio. O narrador 

apodera-se da palavra para criar e recriar várias versões sobre uma 

história e dessas versões, encaminha o leitor à missão de criar possíveis 

acabamentos ao enredo. 

Vale dizer que a memória protagoniza o despertar de passagens 

da vida já apagadas. Ela é responsável por trazer novamente as 

sensações vividas ao tempo presente, como se os fatos tivessem ocorrido 

no “aqui”. Eulálio transita pela memória e permanece estático 

reconstruindo a representação do passado.  Essa busca pela construção 

da realidade é pertinente a alguém que procura escapar da morte, como 
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Eulálio. A função de tecer a vida presente a partir de um tempo passado, 

ressurge com vigor; ela representa e reitera a vontade de viver o 

presente.  

A memória permite ao narrador reencontrar o seu lugar no mundo, 

perceber-se novamente. O narrador volta a possuir o domínio sobre uma 

realidade que havia se tornado estranha e o colocava fora do mundo, 

condenado à morte. A memória permite ao narrador reconhecer-se.  

Constituída como um quebra-cabeça, um jogo a ser montado, a 

memória é “a própria condição desarranjada do fuçar narrativo [e] lança o 

protagonista a aventurar-se pela fala. Assim, caminha na condição de 

dono exclusivo de um tempo, para uma percepção niveladora da 

existência” (MAIO, 2009, p. 2). Dessa percepção niveladora, podemos 

notar a junção das peças do jogo feitas por imagens fotográficas, por 

espaços percorridos durante a vida, por momentos marcantes como o 

nascimento de um filho ou a perda de um ente querido.  

À medida em que a memória se torna recordação de nossas 

escolhas, ela coloca em cena um ritmo próprio para os fatos a serem 

relatados; usa fios condutores para estruturar episódios que se rompem 

quando há esquecimento.   

Nesses episódios, geralmente o leitor passa a ser um dos 

participantes perceptivos para a construção do romance.  

O leitor presente desenvolve a missão de ligar e reconstruir os 

trechos, para poder direcionar um sentido somente seu a obra. É deste 

leitor que falaremos agora, pois ele é capaz de transformar o caos 

estrutural em uma poética.  
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1.2 Do passado ao presente: Leite derramado 

 

 

O título do romance Leite Derramado traz uma discussão acerca 

da relação expressa entre o significado do leite quando derrama (que se 

expande e se mistura a outros ambientes, tornando-se impuro), e o 

resgate da memória já contaminada, que compõe uma mistura de fatos. 

Como o leite derramado, a memória se constrói de forma misturada, pois 

é influenciada pelo ambiente, pelo tempo e até por outras histórias 

ouvidas.  

O leite ao se derramar cria uma imagem representativa do próprio 

romance; uma vez que, o líquido, quando derrama, toma expansão capaz 

de não conter-se, misturando-se a uma outra superfície. Conforme 

Bastazin (2009): 

 
 

A palavra assume uma concretude, torna-se imagem, corpo 
físico e, nesse ato de materialidade ela se faz metáfora como 
ocorre com o próprio título que tem seu significado 
redimencionado pelo desenho das palavras que o compõe. Isto 
é, o objeto “leite” – líquido produzido por certos animais 
(racionais e irracionais) mamíferos e que contem certas 
propriedades – quando derramado, espalha-se perdendo 
propriedades que não podem mais ser recompostas (p. 02). 

 

 

Assim como não conseguimos conter o líquido que se derrama, o 

ato de narrar de Eulálio constitui-se de forma desenfreada misturando-se 

fatos passados e presentes, tornando contaminado o discurso da 

memória. 

Efêmero aos olhos de quem lê, o relato de Eulálio torna-se  

metáfora do próprio leite derramado, conforme expresso na capa do livro;  
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Ao observarmos o título na capa do livro3, podemos notar que as 

palavras Leite e Derramado estão sobrepostas. Conforme Bastazin 

(2009),  

 
 
Essa cena/título que apresenta o romance, tal como 
desenhada pela junção de letras diluem e até mesmo apagam 
seus limites gráficos, produzindo certa contaminação. 
Evidentemente, nessa coreografia da escritura, registra-se uma 
noção de tempo presente e pretérito que traz reverberações 
para o futuro (p. 2) 

 
 
Dessa forma, as palavras Leite e Derramado não possuem 

limites. Quando estão dispostas graficamente, elas se entrelaçam, como 

se dançassem juntas, da mesma forma que o enredo do romance se 

entrelaça, mimetizando a oscilação do passado e presente no relato de 

Eulálio. 

Quanto à disposição do título é perceptível a trajetória do leite que 

se transforma em objeto derramado em declive, de cima para baixo, 

conforme imagens: 

 

                                                           
3
 Essas observações possuem como referente a 2ª reimpressão da obra. 

 

Figura 1 Figura 2 
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Na disposição estrutural, a palavra derramado parece representar 

o líquido quando se esparrama. Por meio da imagem, ocorre a 

representação do tempo passado e presente. Logo,  

 
 
[...] duas palavras, em cena, dramatizam (ou encenam – no 
sentido da ação gráfica) três tempos lineares, sequenciais: 
aquele que existiu (o leite), aquele que existe, dispersão do 
leite (agora derramado e perdido) e aquele que jamais voltará a 
existir (o líquido leite), visto que se perdeu – leite derramado é 
o leite perdido. O que passou, passou – não tem condições de 
ser recuperado nas suas qualidades primeiras. (BASTAZIN, 
2009, p. 2) 

 
 
Podemos notar, ainda, na imagem, que as cores laranja e branco 

se entrelaçam. Considerada uma cor pura, o branco é a representação de 

Eulálio (branco, de família não miscigenada, pessoa neutra, “sem sal”) no 

romance. Enquanto a cor laranja, surgiu da mistura entre o vermelho e o 

amarelo, representa Matilde (mulata afogueada, cheia de vida).  

A cor branca é símbolo de pureza, de algo imaculado; o que 

Eulálio era antes de conhecer Matilde, conforme excerto, 

 
 
E urgia compreender melhor o desejo que me descontrolara, eu 
nunca havia sentido coisa semelhante. Se desejo era aquilo, 
posso dizer que antes de Matilde eu era casto. [...] Debaixo do 
chuveiro eu agora me olhava quase com medo, imaginando em 
meu corpo toda a força e a insaciedade do meu pai. Olhando 
meu corpo, tive a sensação de possuir um desejo potencial 
equivalente ao dele, por todas as fêmeas do mundo, porém 
concentrado numa só mulher. (LD, p. 32-33) 
 
 

Percebe-se na capa a predominância do tom laranja, ou seja, a 

lembrança de Matilde. Sobre a cor laranja, o branco aparece formando 

uma terceira palavra: AMADO, que não se entrelaça com outras letras.   

A palavra amado sugere a projeção que Eulálio faz para 

representar o amor de Matilde. Amado pode ser a representação de um 
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sentimento que já não existe mais, que existiu no tempo passado, 

conforme relato no romance - ele foi amado, ele sentia-se amado. 

Em Leite Derramado, verificamos que algumas das letras na 

composição das duas palavras formam o nome Matilde (em destaque 

laranja). Ao formar o nome, entrelaçado ao título da obra, temos  

 

a lembrança do leite derramado, [que] de certa forma, nos 
restitui o leite, pois enquanto o objeto continuar existindo na 
memória, ele permanecerá vivo seja como significado, seja 
como forma/ significante, materializado em signos, ou seja, 
representação verbal. Assim, os seres, os objetos e os fatos 
podem permanecer vivos enquanto a memória assim os 
preservar. (BASTAZIN, 2009, p. 03) 

 

Das lembranças, Eulálio resgata o que, a ele, deve ser dito e 

transmitido. Assim, o título da obra é a própria representação do enredo, 

que remonta passado e presente como projeção de um passado que não 

pode voltar: o leite derramado.  

 

 

1.3 O leitor e o fluxo de consciência memorialista 

 

 

A ligação narrador-leitor é cada vez mais objeto de discussão da 

crítica literária, em especial, na modernidade.  

Conforme Lima (2002), a narrativa vista como literatura, como arte 

em si, passou a ver o leitor como possibilidade de preenchimento do 

sentido do texto. De acordo com o autor, o prazer gerado pela arte da 

percepção é construído de acordo com o fluxo de consciência do leitor, 

que passa a ser capaz de criar outros enredos em uma mesma história: 

 

a experiência estética, portanto, consiste no prazer originado 
da oscilação entre o eu e o objeto, oscilação pela qual o sujeito 
se distancia interessadamente de si, aproximando-se do objeto, 
e se afasta interessadamente do objeto, aproximando-se de si. 
Distancia-se de si, de sua cotidianidade, para estar no outro, 
mas não habita o outro, como na experiência mística, pois o vê 
a partir de si (p. 46-47). 
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Podemos notar que a projeção do leitor, na obra, o faz livre para a 

criação de novos “contares”, pois ele rememora e constrói, por meio da 

palavra, outras experiências. Ao percorrer o fluxo dos fatos narrados, o 

leitor constrói novos enredos e tece rumos em meio às lacunas do texto, 

tornando-se capaz de estruturar outros direcionamentos. 

Desse modo, o romance Leite Derramado é um dos que se 

escreve por meio do leitor, muitas vezes apoiado em  lacunas, lapsos das 

lembranças  do protagonista, característica presente nos romances 

memorialistas modernos, afinal,   

 
 

Basta olharmos para algumas narrativas modernas para 
entendermos o referido fenômeno: na série de romances Em 
busca do tempo perdido, de Marcel Proust, a memória, as 
associações livres tomam o lugar de um enredo 
cronologicamente desenvolvido. Recentemente, em José 
Saramago, uma sociedade inteira de cegos, salvo uma única 
exceção que ainda consegue enxergar, não tem nome e a 
incompletude dessas personagens vai se reiterando, ao longo 
do romance, ainda que a complexidade psicológica delas vá 
ficando mais evidente, por meio de epítetos: a rapariga dos 
óculos escuros, o médico, o primeiro cego etc. Que sociedade 
é aquela? Não é realisticamente demarcada e tampouco é o 
tempo com precisão. O que há no romance de mais preciso 
são as metáforas, como a cegueira que reduz o Homem a uma 
condição menos que animalesca. Tudo isso aponta, como 
vimos, para o trabalho árduo que a narrativa moderna propõe a 
seu leitor (GRANJA, 2001, p. 86). 

 

 

Deste trabalho árduo estrutura-se também Leite Derramado, pois 

interrelaciona valores, contrastes morais, História do Brasil e envolve o 

leitor em uma trama passível à análise diferenciada, que abre espaços 

com a finalidade de inserir quem lê no contexto.  

Dentre as características principais no romance, a mais recorrente 

é a presença da partícula condicional “se”, uma vez que ela mostra 

apenas o “quiçá” de um enredo em construção permanente. Da 

percepção do devir, desenvolve-se a linguagem do que poderia ser 

provável, mas é apenas construção do imaginário. 
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As improbabilidades deixadas pelo narrador estimulam o leitor a 

exercer um papel criativo e ao mesmo tempo, perturbador, pois, além de 

ser convidado a participar do processo de construção da narrativa, está a 

mercê de uma obra em aberto.  

 Por conseguinte, o leitor busca artifícios para “enredar-se”  ao 

texto, mas o romance escorre e escapa das mãos do deste leitor. Logo, 

pela palavra, Leite Derramado direciona sempre à leitura que escoa, 

escorrega, que joga para outras partes do enredo, outros fragmentos do 

texto. Romance que faz refletir sobre a falta da completude da obra, 

capaz de trazer ao leitor a responsabilidade da criação de novas micro-

narrativas.  

Os conceitos da “Estética do efeito” de Wayne C. Booth e 

Wolfgang Iser indagam que o pólo artístico da obra é ligado ao texto do 

escritor, mas o que a faz completa é a participação do leitor.  

A incompletude da obra pode ser preenchida pelo leitor quando 

na narrativa de Eulálio constroem-se significados decodificados pelo leitor, 

que retoma pensamentos seus e os envolve ao discurso do protagonista, 

para construir novas versões ao relato. Isso acontece quando o narrador 

interrompe abruptamente seu discurso e deixa espaçamentos a quem lê, 

gerando a ruptura do enredo e ligando este mesmo enredo à outras 

versões apresentadas pelo leitor.  

Nesse jogo de rupturas versus discurso do protagonista, os 

acontecimentos levam o leitor ao questionamento sobre os fatos. A 

existência de espaçamentos conduz o leitor a preencher as lacunas, os 

espaços que podem possibilitar a criação de novas conexões. “O sujeito 

do prazer conhece-se no outro, traz a alteridade do outro para dentro de 

si, ao mesmo tempo que se projeta nesta alteridade” (LIMA, 2002, p. 47).  

Logo, os leitores são capazes de alterar seus conhecimentos, 

devido ao efeito estético de cada obra lida, relacionada aos seus 

conhecimentos anteriores. Em constante processo reflexivo sobre e com o 

texto, o leitor estrutura seu conhecimento de maneira a buscar outras 

perspectivas para o romance.  
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A improbabilidade dos fatos relatados se dá por meio dos espaços 

deixados no enredo, que abrem incertezas e sugerem versões sobre o 

que está por vir. Dessa maneira, o narrador tece o fio condutor do enredo, 

que se desenvolve e é renovado pelos seus leitores com olhares 

diferenciados.  Assim, “é sensato pressupor que o autor, o texto e o leitor 

são intimamente interconectados em uma relação a ser concebida” (ISER, 

1999, p. 105).  

Os enunciados, portanto, se realizam diante da projeção do leitor, 

que pisa em solo novo, quando se depara com uma obra inacabada.  

Dessa forma, não podemos ignorar que a relação entre texto e 

leitor é concebida muitas vezes não somente no discurso, mas na 

construção de imagens geradas pelo relato memorialista, recurso este 

usado pelo narrador  para expandir a possibilidade de criação ao leitor.  

A dúvida do leitor sobre a construção de sentidos o lança a um 

campo de questionamentos passível a criação. Inserido à obra, ele passa 

a ser observador crítico e construtor de novos desfechos.  

 

 

        1.4 O narrador contemporâneo: experiência ou observação? 

 

 

O romance pós-moderno marca o primeiro indício que pode 

culminar com a morte da narrativa desvinculando narrador-leitor. A 

tradição oral, patrimônio da poesia épica, presente nos contos de fadas e 

nas lendas, distingue-se do romance contemporâneo, porque nele, 

especialmente, o narrador retira da experiência o que ele conta.  

Conforme Santiago (2002), o narrador pós-moderno faz  aflorar 

constantes dúvidas: “Quem narra uma história é quem a experimenta, ou 

quem a vê? Ou seja: é aquele que narra ações a partir da experiência que 

tem delas, ou é aquele que narra ações a partir de um conhecimento que 

passou a ter delas por tê-las observado em outro?” (p. 44). A partir desses 

questionamentos abordaremos o narrador Eulálio e a construção da obra 

Leite Derramado.  
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A transmissão de vivência, nem sempre pode ser tecida por meio 

de um discurso puramente estruturado sobre o que aconteceu ou 

vivenciou o narrador. Assim como o leitor, o narrador pós-moderno deseja 

extrair para si uma ação narrada pelo outro e torná-la um espetáculo aos 

seus olhos.  

 

Trabalhando com o narrador que olha para se informar (e não 
com o que narra mergulhado na própria experiência), [o 
contemporâneo trabalha com] o processo de rechaço e 
distanciamento do narrador clássico, segundo caracterização 
modelar em Walter Benjamin, ao tecer considerações sobre a 
obra de Nicolai Leskov. É o movimento de rechaço e de 
distanciamento que torna o narrador pós-moderno (SANTIAGO, 
2002, p. 45). 

 

 

Quando Eulálio se espelha nas experiências observadas e 

resgata por meio delas a saga de sua família, ele ao mesmo tempo em 

que se distancia de seu relato, resgata-o de forma a exercer outros 

contares dos mesmos fatos, inovando seu discurso, e travando uma 

busca constante com as palavras a fim de fazer com que o ouvinte se 

convença sobre o que está sendo dito.  

Para que isso ocorra, o narrador apodera-se de informações 

alheias, informadas por outros e foge do que é a sua vivência. Dessa 

maneira, é capaz de reconstruir outras histórias e gerar uma criação em 

meio ao relato.  Pois 

 
 

a coisa narrada é mergulhada na vida do narrador e dali 
retirada; a coisa narrada é vista com objetividade pelo narrador, 
embora este confesse tê-la extraído da sua vivência; a coisa 
narrada existe como puro em si, ela é informação, exterior à 
vida do narrador (SANTIAGO, 2002, p. 46).  

 

 

No discurso de Eulálio, o que é narrado como informação 

interliga-se a sua experiência de vida, o que é característico do narrador 

pós-moderno. O narrador clássico importava-se em transmitir algo, 
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ensinar alguma coisa, repassar uma história da tradição cultural, o que 

difere do narrador pós-moderno.  

Se notarmos o narrador pós-moderno como responsável apenas 

por narrar experiências de vivencia alheia, ele busca a autenticidade ao 

seu relato por meio da criação, ou seja, ele transforma o seu relato em 

ficção.  

 

 
Nesse sentido, ele é o puro ficcionista, pois tem de dar 
“autenticidade” a uma ação que, por não ter o respaldo da 
vivência, estaria desprovida de autenticidade. Esta advém da 
verossimilhança, que é produto da lógica interna do relato. O 
narrador pós-moderno sabe que o “real” e o “autêntico” são 
construções de linguagem (Santiago, 2002, p. 46-47). 

 

 

Dessas construções, o relato verossímil aflora e transforma uma 

história em outra, entrecortando versões e transferindo o narrador para o 

papel de leitor. Uma das passagens de Leite Derramado, que se faz 

construtora da verossimilhança, é caracterizada pelo fato de o narrador 

desconfiar de uma provável traição de Matilde com o estrangeiro Francês 

Dubosc: 

 

 

Eu olhava as areias nas juntas do assoalho, e quando lhe 
perguntei por Dubosc, Matilde confirmou que ele trocara de 
roupa em casa, mas mal o havia visto. Não era a primeira vez 
que vinha, eventualmente até o médico aparecia, segundo ela 
os franceses sempre que se juntam, bebem e riem e tagarelam 
entre si, nem ficam para o almoço. Estranhei que Dubosc me 
omitisse essas visitas, mas estava explicando por que faltara a 
um compromisso recente (LD, 2009, p. 111). 
 

 

Dessa maneira, o protagonista narra e se vê como espectador de 

um provável espetáculo, em que ele se envolve e, ao mesmo tempo, se 

afasta, de modo a colher fatos e entrelaçá-los, pois na ficção pós moderna 

“narrador e leitor se definem como espectadores de uma ação alheia que 

os empolga, emociona, seduz, etc” (SANTIAGO, 2002, p. 51). 
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Quando falamos sobre a provável traição de Matilde, queremos 

nos ater a construção criada pelo narrador para explicitar o encontro de 

sua mulher com o estrangeiro. Direcionando um discurso obscuro, ele 

tece o que a sua imaginação constrói - a imagem da própria traição: 

 

 

E no fundo do quarto, à luz vermelha do abajur, vi minha 
mulher deitada de pernas cruzadas, seu vestido cor de laranja 
jogado numa cadeira. Vi Matilde com as faces coradas na 
cama de Dubosc, nua, estática, tão exatamente como eu a 
imaginava, que talvez a estivesse imaginado ainda. Porque 
devo ter chegado ao hotel com uma ideia fixa, e afobado como 
entrei no quarto, não tive tempo de moldá-la à realidade. Na 
realidade era azulada a luz do abajur, e no espaldar da cadeira 
havia uma camisa marrom. Mas só podia ser de Matilde o vulto 
da mulher toda encolhida no canto da cama, cobrindo o corpo 
com a roupa de cama, tapando bestamente metade da cara 
com o lençol. Ordinária, pensei, puta, pensei, porca, mas 
pensei com pouca força, era difícil insultar minha mulher sem 
me ferir mais ainda. Meu único consolo era considerar que 
Matilde não passava de uma criança, que agora puxava o 
lençol para esconder os olhos, deixando de fora os pés miúdos. 
[...] e o pessoal do hotel nem ousou me interceptar, estava 
patente que eu atropelaria qualquer um. Eu derrubaria a porta 
do francês com um pontapé, no ímpeto com que cheguei. 
Derrubaria até a porta de caixa-forte, como um alcoólatra 
deseja o álcool com raiva, era assim que eu vinha. Esmurrei a 
porta, dei grito de polícia, e o velhaco me recebeu 
tremelicando, afastei seu corpanzil com uma só mão. [...] Então 
avancei para minha mulher decidido a arrastá-la para casa 
pelos cabelos, nua como estava, para a enxovalhar perante os 
porteiros do hotel e os bêbados da avenida. Num safanão 
arranquei o lençol com que ela se embrulhava, e dei com a 
mulher do médico (LD, 2009, p. 155-160).  

 

 

A forma detalhada e o uso das palavras como ferramenta de 

sedução a envolver o leitor coloca o narrador como espectador e 

protagonista da ação narrada. Ele imagina e constrói a cena de modo 

que, se não for lido todo o discurso, o leitor acaba tendo interpretações 

diferentes do acontecimento. Eulálio narrador  

 
 

experiente fala de si mesmo enquanto personagem menos 
experiente, extraindo da defasagem temporal e mesmo 
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sentimental, a possibilidade de um bom conselho em cima dos 
equívocos cometidos por ele mesmo quando jovem 
(SANTIAGO, 2002, p. 55). 

 
 

A narrativa memorialista traduz a visão do passado no presente, 

reveste-se por imagens criadas ou até rememoradas para construir-se. O 

narrador Eulálio fala na tentativa de camuflar o que foi vivido e 

reconstruído, entrecruzando passado e presente, em uma história de 

experiências, suas e de outros, vividas e ou ouvidas para, posteriormente 

recriar.  

O narrador pós-moderno se constrói por meio da observação e da 

vivência dos fatos, gerando assim a invenção, o discurso efêmero de 

quem subtraiu a ação de outro para ser revista, reelaborada e contada 

com novos olhares.  

Olhares que representam a experiência do ver, da ação 

encontrada e praticada, afinal, 

 

o espetáculo torna a ação representação. Dessa forma, ele 
retira do campo semântico de “ação” o que existe de 
experiência, de vivencia, para emprestar-lhe o significado 
exclusivo de imagem, concedendo a essa ação liberta da 
experiência condição exemplar de um agora tonificante, 
embora desprovido de palavra. Luz, calor, movimento – 
transmissão em massa. A experiência do ver, do observar. Se 
falta à ação representada o respaldo da experiência, esta, por 
sua vez, passa a ser vinculada ao olhar. A experiência do 
olhar. O narrador que olha é a contradição e a redenção da 
palavra na época da imagem. Ele olha para que o seu olhar se 
recubra de palavra, constituindo uma narrativa (SANTIAGO, 
2002, p. 59-60). 
 
 

 

A narração cresce pelo relato de imagens. O olhar narra e 

possibilita que haja a representação por meio do espetáculo. Observamos 

aqui que o narrador pós-moderno é marcado pela arte de representar e é 

dela que constrói o testemunho do olhar, a reprodução de algo visto e 

contado (de forma diferenciada, porém semelhante), que se atualiza 

também no leitor, diante dos acontecimentos.   
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        1.5 Imagem e relato na composição da poética romanesca 

 

 

Estático, no ambiente hospitalar, Eulálio cria a imagem da própria 

vida que o cerca – parada, sem acontecimentos importantes. O tempo 

bom não volta, e conforta seu âmago, com a única ponte que lhe resta 

para retomar a felicidade: a memória. Para tornar vivo alguns momentos 

de alegria do passado, o protagonista rememora espaços pelas imagens 

que lhe surgem na mente. Dessa forma, sensações atreladas à lembrança 

são visualizadas pelo narrador, como forma de estruturar seu relato.  

A vivência dessas experiências traz sensações diferentes. Cada 

qual guardará as imagens de forma única, particular. Mas, “apesar da tão 

comentada preponderância contemporânea das imagens sobre o texto, 

continuamos falando da escrita, escritura, inscrição quando tentamos 

pensar em memória e lembrança” (GAGNEBIN, 2006, p. 111).  

Assim, a memória visual articulada às experiências vividas ou 

fantasiadas surge por meio de imagens, da escritura poética. Essa 

memória nos faz seres únicos, afinal, a memória de cada um determina 

sua personalidade ou forma de ser.  

Surge dessa relação entre imagens e fatos, o início da 

compreensão do processo de construção da memória. De forma simples, 

ela seria aquisição, armazenamento e evocação de informações. Porém, 

por vezes, emerge da visualização de algum objeto concreto e torna-se 

forte para a criação, para tecer o enredo ficcional de Eulálio. 

Exemplo disso, são as fotografias, cartões postais, lugares e a 

rememoração de muitas fisionomias e fatos por meio de imagens.  

 
 

[...] recordo cada fio da barba do meu avô, que só conheci de 
um retrato a óleo. E do livrete que deve estar por aí na 
cômoda, ou lá em cima na cabeceira da minha mãe, pergunte à 
arrumadeira. É um pequeno livro com uma sequência de fotos 
quase idênticas, que em folheada ligeira dão a ilusão de 
movimento, feito cinema. Retratam meu avô a caminhar em 
Londres, e em criança eu gostava de folhear as fotos de 
trás para diante, para fazer o velho dar marcha a ré (LD, p. 
15; grifo nosso). 
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O trecho, além de demonstrar a importância do livro de fotografias 

para Eulálio, representa a preferência do narrador pelos tempos de 

infância e juventude, pouco se importando com a velhice. Ele retoma, 

ainda, o fato das lembranças reavivarem-se por meio de imagens: 

 
 

Por falar nisso, eu amaria dar uma olhada nas minhas fotos 
particulares, e o doutor, que tem um ar polido, se não se 
importar dê um pulo na minha casa. Peça à minha mãe que lhe 
indique a escrivaninha barroca de jacarandá, cuja gaveta 
central é abarrotada de fotografias. Procure direito e me traga 
uma foto do tamanho de um cartão postal, com um janeiro de 
1929 escrito à mão no verso, que mostra uma pequena 
multidão no cais do porto, com o navio de três chaminés ao 
fundo. Da multidão veem-se apenas as costas das vestes e 
copas de chapéus, porque todo mundo estava virado para o 
Lutétia da baía. Mas não me deixe de trazer também a lupa, 
que está sempre na gaveta menor, e vou lhe mostrar uma 
coisa. Num exame minucioso, pode-se notar na foto um único 
rosto, de um único homem voltado para a objetiva, e lhe 
asseguro que esse homem de terno preto e chapéu-coco sou 
eu. Nem adianta arrumar uma lupa mais potente, porque 
ampliada demais a fisionomia se deforma, não se vê boca 
nem nariz nem olhos, será como uma máscara de borracha 
com um bigode escuro. E ainda que a imagem resultasse 
nítida, os traços apurados do meu semblante, aos vinte e 
dois anos incompletos, talvez lhe parecessem menos 
verossímeis que uma máscara de borracha (LD, p. 24-25, 
grifo nosso). 

 

 

Quando o narrador solicita que lhe tragam o livro de fotografias, 

as imagens lhe permitem direcionar o momento presente ao passado, o 

que para ele é motivo de felicidade. Com essas imagens, o narrador cria, 

metaforicamente, a representação de momentos felizes da vida.  

Aristóteles já dizia que a memória é fruição de imagens. E, 

segundo ele, esse meio de recordar é ampliado pela reflexão, pois a 

memória visual prevalece. Ainda quando Eulálio descreve-se na imagem, 

supostamente, ele ainda não possui embasamento para provar que é ele 

mesmo. O tempo aos poucos “levou” sua saúde, seus bens e lhe tirou o 

reconhecimento, como pessoa influente, criando uma representação de 

alguém sem identidade, já que não podemos distinguir quem realmente 
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está na foto. Ele se reconhece sendo a pessoa da fotografia (de 

fisionomia deformada) e, por isso, a representação do protagonista como 

irreconhecível e sem identidade se faz presente.  

 O protagonista utiliza as imagens para evocar e recuperar as 

lembranças. A memória passa a ser responsável pela busca da 

recordação, porém, a construção do discurso, baseado na rememoração 

nunca será a mesma, já que o conhecimento, somado às experiências 

adquiridas, com o passar do tempo muda o relato. Até mesmo porque “a 

experiência que passa de pessoa a pessoa é a fonte a que recorrem 

todos os narradores” (BENJAMIN, 1993, p. 198). 

A criação poética é a fantasia, a imaginação no discurso 

memorialista. As lembranças e a mudança de condução em que elas 

aparecem transborda, para Le Goff (2003), a poesia identificada com a 

memória. Ela se torna um saber e mesmo uma sabedoria, uma sophia.  

Das imagens, conforme a história de Simônides de Ceos surge a 

representação da técnica de memorização como meio de imprimir lugar 

na memória. 

Contam que durante um banquete oferecido por um nobre 

chamado Scopas, o poeta Simônides entoou um poema lírico em honra 

ao seu anfitrião e incluiu uma passagem em louvor a Castor e Pólux. 

Scopas, com o ego ferido, disse que pagaria metade do poema, já que 

Simônides havia dedicado a outra metade aos deuses gêmeos. 

Mais tarde, o poeta foi avisado que dois rapazes o esperavam do 

lado de fora do banquete, para falar com ele. Lá fora, Simônides não 

encontrou ninguém. Quando voltou ao salão, um acidente havia 

acontecido. O teto desabou matando Scopas e todos os convidados. De 

tão deformados, os corpos não poderiam ser identificados.  

Simônides, o único sobrevivente, recordava-se dos lugares dos 

convidados e, assim, ajudou a identificar os corpos. O pagamento dos 

gêmeos deu-se por meio da retirada de Simônides do salão, antes que 

acontecesse o desabamento. A lembrança dos lugares onde estavam os 

convidados fez com que o poeta identificasse as pessoas. Assim, ele 
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entendeu que a disposição ordenada é essencial para que tenhamos uma 

boa memória.  

 
 

Ele inferiu que pessoas que desejam treinar essa faculdade (da 
memória) precisam selecionar lugares e formar imagens 
mentais das coisas que querem lembrar, e guardar essas 
imagens nesses lugares, de modo que a ordem dos lugares 
preserve a ordem das coisas, e as imagens das coisas 
denotem as próprias coisas; e devemos empregar os lugares e 
as imagens assim como uma tábua de cera sobre a qual são 
inscritas letras (CÍCERO Apud YATES, 2007, p. 18). 
 

 
 

Sabemos, portanto, que faz parte da capacidade humana 

recuperar situações vividas. Se a ordem dos fatores espaciais relatada 

por Simônides é de extrema importância para estimular e preservar a 

memória, aquilo que chamamos de realidade, dificilmente pode ser 

definido ou isolado de forma precisa. 

 Por isso, entender os mecanismos que regem a memória literária 

é um desafio. Embora o armazenamento de dados não seja totalmente 

aproveitado, alguma parte da referência memorialista se faz por meio da 

recuperação das lembranças imagéticas, outra parte, embora tênue, se 

torna representação.  

 
 

O romancista ao contar histórias, verdadeiras ou imaginadas, 
“onde a imaginação e a memória” se encontram e se fertilizam, 
recria vidas pelo relato autobiógrafico. Ou ele conta de si 
mesmo, no plano biográfico, ou liga arte e vida numa corrente 
infinita. Assim são estruturados os eus como ficções e se 
escrevem histórias como uma forma de preservar essa ficção 
(PALO, 2009, p. 2). 

 
 
 

A representação do sujeito e de suas memórias é vista na 

estrutura dos fatos narrados por ele. Afinal, ele controla e manipula sua 

autoria, ele cria as máscaras de diversos eus, dramatiza suas lembranças 

e se faz o sujeito do verbo no romance: “quando eu sair daqui; Não sei se 

foi sempre assim; Não sei por que você não me alivia a dor” (LD, p. 3).  

Seu diálogo com o presente atualiza o passado. A reconstrução da 
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história de sua vida, pela linguagem e suas lembranças, é apenas 

interpretação do tempo passado para formar uma nova história, única e 

exclusiva.  

 
 
 

As memórias sempre trabalham esteticamente com as 
lembranças de um sujeito que é exclusivo. Cada texto pode ter 
uma estrutura temática original, às vezes mais ricos do que as 
autobiografias, pois o diálogo com o presente atualiza o 
passado, permitindo a reconstrução da vida pela linguagem. 
Pedro Nava, cuja obra memorialística, nos seus seis volumes, 
seria suficiente para a comprovação da especificidade do 
gênero. É ele, médico de profissão, quem afirma, em Círio 
perfeito, o que seria uma poética das memórias: “Escrever 
memórias é libertar-se, é fugir. Temos dois temores: a 
lembrança do passado e o medo do futuro. Pelo menos um, a 
lembrança do passado, é anulada pela catarse de passá-la 
para o papel” (RAMOS, 2003, p. 12). 

 
 
 
Dessa maneira, a lembrança do passado e a previsão do futuro se 

misturam em meio à sensação de medo. Medo de concretizar, por meio 

da escrita, alguns fatos rememorados, que não levam à sensações 

agradáveis. O medo da verdade, como o medo de morrer são sentimentos 

que podem levar o protagonista à criação poética em narrativa 

memorialista.  

Como forma de amenizar a dor proveniente das lembranças ruins 

e não esquecidas, instala-se a representação da dúvida entre os fatos, 

criado pela escritura do relato. Como disse Platão, com a escrita, 

inventamos um remédio para a rememoração. A escritura torna-se a 

concretização do relato. Isso, no contexto do romance Leite Derramado, 

é pedido pelo protagonista constantemente, como forma de burlar o medo 

da morte e criar a possibilidade de eternizar a história narrada por ele: “a 

coitada ganha uns caraminguás no plantão noturno, atende a todo mundo 

ao mesmo tempo, e ainda tem de escrever minhas memórias” (LD, p. 70). 

Conforme Clarice Lispector (1999, p. 102), “escrever é prolongar o 

tempo, é dividi-lo em partículas de segundos, dando a cada uma delas 

uma vida insubstituível”. Como o dito popular, “palavras ao vento”, no 
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momento em que relatamos fatos e estes não são concretizados por meio 

da escrita, as histórias se perdem. Mas, quando há escritura, não existem 

meios de alterá-la, já que esta se marca na história, gravada e mostrada 

como provas do acontecimento narrado. Assim, narrar (e transcrever) as 

memórias transforma-se num exercício de imortalidade. 

Assim, o rastro memorialista é forma de transportar e preservar o 

passado por meio do tempo presente.  Ele se interliga aos fatos ocorridos 

e traz lembranças que se encobrem. Esse rastro desvela a inscrição do 

tempo, revigorando sensações que se abrem ao porvir, criando assim, 

espaços para a criação do passado no presente.  

Se tomarmos como base a teoria de FRYE (1973), ao remontar a 

construção da narrativa memorialista, temos Eulálio, como criador de seu 

próprio eu: um homem nobre que se transforma em lenda e depois em 

mito, sendo capaz de representar seus desejos e medos, e para quem o 

céu significa a volta ao passado (tempo do desejo); e o inferno, que 

significa o tempo presente, é a contra-imagem do que deseja o 

protagonista, conforme esquema a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vida - Céu 

Eulálio- Mito 

Eulálio- Lenda 

Eulálio- Herói 

Eulálio- Homem (Hospital) 

Inferno - Morte 

Nada – tempo presente 

Tudo – tempo passado 
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A personagem deseja mostrar um mundo de desejos. Assim, gera 

o mito capaz de direcionar o pensamento do narrador à composição de 

histórias forjadas, que buscam realizar desejos, concretizados na palavra.   

Dessa forma, a literatura memorialista constrói um espaço 

privilegiado para que o sujeito se estruture juntamente com aquilo que o 

compõe. Não somente porque ele se constitui por meio da palavra (ele 

pode ser quem ele quiser), mas porque, pelas palavras, ele se estrutura e 

cria o elemento que ele deseja vir-a-ser.  

Afirmamos ainda, que a literatura nos permite refletir sobre os 

anseios humanos e nos possibilita outros olhares na abrangência de um 

só lugar: o da palavra. Com as palavras,  podemos construir a 

representação do olhar, dos sentimentos, do querer ser e constituir, 

assim, um universo de possibilidades. É pela  literatura que temos a 

capacidade máxima de representação, ela expressa a própria metáfora da 

vida, do homem, capaz de interrelacionar leitor-narrador-texto. 

Com as leituras, as lembranças do passado afloram em nossa 

consciência na forma de “imagens-lembranças”. A criação de novas 

realidades está diante das mãos do narrador, que insere a um universo 

simbólico o que ele busca e o que a ele é confortante, de forma a 

encontrar o que é vivo dentro do universo das palavras.  

Da representação do que nos é confortante surge a construção 

dos mitos, pois precisamos ter histórias para justificar a nossa ação de 

viver.  

Assim, no próximo capítulo apontaremos como se constrói o mito 

de Eulálio e como Eulálio se constrói como mito.  



 

 

 

 

CAPÍTULO 2  

 
 

 

 

 

 

 

MEMÓRIA E MITO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porém a voz ficou cansada após 

Cem anos fazendo a santa 

Sonhou se desatar de tantos nós 

Nas cordas de outra garganta 

 

Chico Buarque 
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2. Uma leitura entre Leite Derramado e o Mito de Orpheu 

 

 

Ao lançarmos o olhar sobre a escritura da memória em Leite 

Derramado, parece-nos pertinente fazer uma relação com o mito, que 

conforme Brandão (1986, p.48) “é a expressão do mundo e da realidade 

humana, cuja essência é efetivamente uma representação coletiva, que 

chegou até nós através de várias gerações”. Ainda segundo o autor, na 

medida em que se pretende explicar a complexidade do real, o mito não 

pode ser lógico: pelo contrário, é ilógico e irracional, prestando-se, dessa 

forma a inúmeras interpretações. Decifrar o mito é, pois, decifrar-se, é 

aprofundar nosso conhecimento para desvendar os signos que o mito nos 

traz. Para tanto, remontaremos, neste capítulo, o papel da memória mítica 

e como ela se aplica na narrativa inconstante de Eulálio.  

A deusa Mnemosine, nascida da união da deusa Gaia (a Terra) e 

de Urano (o Céu), era responsável pelo poder dado aos poetas e 

adivinhos de voltar ao passado e lembrá-lo para a coletividade, permitindo 

assim que as lembranças se tornassem memoráveis e não morressem 

jamais.  

A continuação da história grega de Mnemosine traz a criação de 

nove deusas que representam o conhecimento. Um dos Titãs, Cronos, 

depois de destronar o pai e instaurar um governo ainda mais severo do 

que seu ancestral, é por sua vez destronado por seu filho Zeus num 

terrível combate. Como celebração, Zeus e Mnemosine unem-se por nove 

noites e desta união nascem nove filhas, as cantoras divinas que tinham 

por função presidir as formas diversas de pensamento: sabedoria, 

eloquência, persuasão, história, matemática, astronomia.   

Muito nos pode dizer o mito de Mnemosine e das Musas se o 

relacionarmos aos estudos contemporâneos sobre a memória. A 

Mnemosine mítica aparece como primeira geração divina. Seu canto, 

junto com as Musas, representa a fonte de inspiração para evocação da 

memória, já que elas são responsáveis por levar-nos à momentos de 
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revelações e conhecimento do mundo, quando utilizam o poder de 

despertar o poeta para o passado.   

Não ocorre ocasionalmente a relação da personagem Eulálio, 

com a Mitologia. A representação mítica da Deusa Mnemosine está 

presente em Leite Derramado como memória. O narrador vai buscar em 

suas lembranças a possibilidade de criar outra história. Assim, ao 

direcionar-se para o passado e visualizar o tempo presente, ele torna 

inaceitável a vida, e luta para construir novo enredo. O passado próspero 

volta para preencher as lacunas de um presente infeliz.  

 
 

As relações entre Literatura e Mitologia, enquanto fenômeno de 
linguagem ligados ao mistério da representação, conduzem-
nos a observar pontos de conexão desses dois universos, já 
que eles mantêm, entre si, aproximações bastante estreitas 
(BASTAZIN, 2006, p. 81). 

 
 

A memória permite ao narrador reencontrar o seu lugar no mundo, 

perceber-se novamente, situar-se dentro das histórias criadas para 

possuir o domínio sobre uma realidade do tempo presente que havia se 

tornado estranha. A personagem, Eulálio, almeja o reconhecimento como 

pessoa rica, influente e situada no mundo. A partir da memória, é possível 

reconhecer-se.  

 

 
A memória, praticamente inseparável da percepção, intercala o 
passado no presente, condensa também, numa intuição única, 
momentos múltiplos da duração, e assim, por sua dupla 
operação, faz com que de fato percebamos a matéria em nós, 
enquanto de direito a percebemos nela (BERGSON, 1999, p. 
77). 

 

 
Para que haja percepção, a memória deve trazer de volta as 

principais figuras que fizeram parte de nossas vidas. Eulálio a representa 

pela condensação dos fatos – atribuídos por ele – e revelados ao leitor 

pela mobilidade com que ele tece o discurso. Ele reconstrói personagens 

que estiveram guardados há tempos no passado como figuras que 

mimetizam importância à sua vida.  
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Por isso, quando surgem as figuras destas personagens no tempo 

presente, surge também, pelo discurso do narrador, a (re)construção da 

imagem do passado – como primordial.  “Ao passo que o tempo futuro se 

estreita, as pessoas mais novas têm de se amontoar de qualquer jeito 

num canto da minha cabeça. Já para o passado tenho um salão cada vez 

mais espaçoso [...]” (LD, p. 14). 

Em meio a essas figuras, destaca-se a obsessão pela imagem 

enevoada de Matilde, mulher de Eulálio. Na tessitura do enredo, não 

sabemos se Matilde foi morta, cometeu suicídio ou sumiu. Ela representa 

ao protagonista a imagem do amor idealizado, e da dor da saudade. Para 

manter esse sentimento vivo, ele rememora de forma constante e confusa 

as aparições de sua amada: 

 
 
Muito mais tarde, depois que ela saiu da minha vida, mantive o 
capricho de procurá-la do mesmo jeito, toda noite, no chalé de 
Copacabana (LD, p. 46). 
 
Depois que me deixou, nem posso imaginar quantas aflições 
Matilde teve em sua existência. Sei que a minha se alongou 
além do suportável, como linha que se esgarça. Sem Matilde, 
eu andava por aí chorando alto, talvez como aqueles escravos 
libertos de que se fala (LD, p. 56). 
 
Escusei-me, eu viajava a negócios boa parte do ano, ademais 
era viúvo, minha mulher falecera aos dezessete anos em 
trabalho de parto, de eclampsia (LD, p.98).     
 

 

Lançar os olhos ao espaço poético do discurso das recordações 

de Eulálio aponta-nos a importância do espaço interno desse 

protagonista. Quando dizemos espaço interno, referimo-nos ao mundo 

solitário e único que o narrador habita. Ele se torna confidente de sua 

própria consciência. Eulálio estrutura e desestrutura os fatos que o 

atormentam. O discurso do protagonista não tem um referencial concreto 

sobre a história de sua vida com Matilde, o que, de fato, constrói a 

representação de uma mulher que habita somente a sua memória.  

Matilde aparece sempre nas lembranças de Eulálio como uma 

das personagens mais marcantes em sua vida.  Conforme análise feita, a 
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rememoração da personagem acontece em todos os capítulos do 

romance.  

A figura dessa mulher se faz por meio da representação do duplo: 

vida versus morte, pois em algumas aparições relacionadas com a 

representação da vida, mesmo que de forma confusa, ela figura a 

felicidade que o protagonista busca em sua memória para continuar 

vivendo. Algumas palavras no discurso do narrador caracterizam essa 

representação: 

 
 

[...] Chegou, me fitou com os olhos subitamente marejados, em 
abraçou e sussurrou no meu ouvido, coragem, Eulálio. Matilde 
falou Eulálio, e me confundiu. Tive um arrepio pelo seu sopro 
quente em meu ouvido, e outro arrepio a contrapelo [...] (LD, p. 
31, grifo nosso) 
 
[...] Porém meu desejo pela sua mãe permanecia vivo, sua 
lembrança me assaltava na cama, no banho, na escada, a 
cozinha eu até evitava. (LD, p. 93) 
 
Mas Matilde é leve de espírito, e já a caminho da praia ria que 
se ria bamboleando a menina, que estreava um maiô igual ao 
seu. (LD, p. 108) 
 
 

Ao mesmo tempo em que as lembranças do protagonista o levam 

até Matilde como representação da vida, podem também levar, quando há 

esquecimento, a presença da morte.  

Quando o narrador transita entre a ação de lembrar e de 

esquecer, e o esquecimento toma força maior em seu discurso, ele se 

distancia da ação de viver (representada pelas lembranças) e se encontra 

diante da morte (representada pelo esquecimento).  

Logo, o enredo ora revela um discurso capaz de representar a 

vida, por meio de Matilde, e ora a morte quando o narrador esbarra em 

percalços de esquecimento.  Dessa maneira, seu discurso oscila entre os 

duplos vida versus morte, lembrança versus esquecimento: 

 
 

[...] Era uma agonia, mais eu puxava pela memória, mais sua 
imagem se desfiava. Restavam dela umas cores, um ou outro 
lampejo, uma lembrança fluída, meu pensamento em Matilde 
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tinha formas vagas, era pensar num país e não numa cidade. 
Era pensar no tom da sua pele, tentar aplicá-lo em outras 
mulheres, mas com o tempo também fui esquecendo meus 
desejos [...]  
(LD, p. 136) 

 
 
Os duplos criados pelo narrador expõem também as faces 

diferenciadas que ele representa. Ao criar e recriar diversos “Eulálios” – o 

marido inocente abandonado por Matilde; o contador de histórias, 

ludibriador e retentor das palavras remete o relato a uma busca 

incessante por sua própria identidade. 

A reconstrução do discurso constitui as faces diferenciadas do 

protagonista, mediante as histórias narradas por ele, de diferentes formas 

no decorrer do romance.  

A pluralidade sígnica desenvolvida pela linguagem é tratada por 

Paz (1986, p.38) como transgressões da contemporaneidade, que 

“assumem muitas formas, mas se manifestam sempre de duas maneiras: 

por analogia e por ironia.” Sendo verossímil, o contexto da vida de Eulálio, 

um velho moribundo, pode estar relacionado a uma visão crítica, feita pelo 

narrador, contextualizando a não atenção aos velhos em nossa 

sociedade. Eles são tratados, pela maioria das pessoas, com descaso e 

desrespeito. Eulálio sustenta essa tese e ainda tenta fugir da velhice, 

narrando a história de sua infância e juventude, épocas em que se sentia 

feliz, tinha dinheiro e reconhecimento. Hoje, o que lhe resta são as 

memórias para contar.  

Dessa forma, o narrador cria “o mito [que] conta uma história 

sagrada [digna de veneração da personagem], relata um acontecimento 

que teve lugar no tempo primordial, o tempo fabuloso dos começos” 

(ELÍADE, 1986, p.11), tempo passado que não volta mais, e se esfacela 

aos poucos. 

A analogia constituída no romance se dá entre a possibilidade de 

construção das novas histórias provenientes do discurso mitificado de 

Eulálio e dos fatos trazidos pela memória. Assim, memória e mito se 

entrelaçam e, apesar de serem objetos diferentes, possuem relações de 

semelhança – eles são pontos iniciais de reconstrução do enredo.  
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Dá-se a criação de um tempo cíclico, pois Eulálio insere seus 

ouvintes em uma suposta ciranda, cujo ato de movimentar-se está 

relacionado ao seu discurso desenfreado. A história da vida de Eulálio é 

almejada como única e apesar de relatada de forma constante, volta 

sempre ao mesmo lugar de origem, onde tudo se constrói e refaz.  

Portanto, o discurso de Eulálio estrutura-se de forma que “sua 

essência é o ritmo, quer dizer, o tempo cíclico feito de aparições e 

desaparições, mortes e ressurreições [...]” (PAZ, 1986, p.38), tempo 

capaz de gerar micro-narrativas e, em constante movimento, capaz de 

levar o leitor do passado ao presente em questão de instantes. Além 

disso, essa temporalidade desvela o Eulálio humano e o Eulálio mito, por 

meio do movimento discursivo tecido pelo protagonista. 

Enquanto na analogia, as rememorações são resultado de 

aparições e desaparições de novas e velhas histórias se fundindo, a ironia 

aparece intrínseca na história cíclica. Afinal, Eulálio inicia sua vida na 

Fazenda Raiz da Serra (antes propriedade da família) e volta, quando 

velho, a morar no mesmo lugar, em condições diferentes agora “de favor”, 

em uma casinha humilde.   

Se explorarmos o sentido próprio de mito, como criador de um 

tempo que não cessa, sabemos que a memória tem como característica  

não cessar, pois se temos em nossa mente algum fato que consideramos 

memorável, ele nunca vai se apagar. Ele poderá surgir, ainda, com outros 

enredos. Assim, como o domínio da memória é feito por seu dono, o ato 

da fala e da retórica, muito individual, é também característica de cada um 

de nós. Eulálio cria o tempo que não cessa por meio de sua oratória, pois 

ele faz inicia a construção de um novo discurso embasado em 

lembranças trazidas pela memória. Como assinala Torrano:  

 
 

My´thos é uma das muitas palavras que a língua de Homero e 
de Hesíodo dispõe para designar o ato da fala. Nessa riqueza 
vocabular, corresponde à espantosa exatidão com que o 
homem na grande época do mito do mundo percebe e se dá 
conta dos diversos matizes da concretude e da pluralidade, 
descobre-se em senso de realidade cujo modo privilegiado de 
conhecimento é a intuição instantânea do sentido totalizante do 
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ser em seres imediatamente dados em cada caso (2001, p. 
16). 

 
 

O mito torna presente a existência do ser e o revela como alguém 

participativo na história da sociedade.  Tanto que, nas sociedades 

arcaicas, o mito tem o papel essencial de reatualizar o conhecimento, de 

servir como base de histórias para que haja novas explanações sobre os 

fatos contados.  

Ao recordar e reatualizar fatos, o narrador recorta histórias 

escutadas, lidas, experimentadas por ele e torna-se responsável por 

reconstruir histórias, criando assim, um presente que se esvai enquanto 

vivido. Conforme Santos (2006, p. 81), “a memória e a experiência 

introduzem, via oralidade, a base primordial para a distinção dos eventos, 

considerados anteriores (pretéritos) e posteriores (futuro) inseridos num 

presente que se constrói como se fosse uma aspiral de universos 

alternativos”. 

Os universos alternativos possibilitam o conhecimento de mitos e 

conhecer os mitos é aprofundar-se no aprendizado das origens, dos 

costumes, das tradições e da história da sociedade. O mito é sentido e 

vivido antes de ser inteligido e formulado. Mito é a palavra, a imagem, o 

gesto que circunscreve o acontecimento no coração do homem, emotivo 

como uma criança. Conforme Bastazin;  

 
 

O objeto de representação do mito é sempre, como na 
literatura, um signo. Não existe, nesses dois universos, um 
significado que lhes seja exterior. Construir o discurso 
metafórico significa decretar “a morte da pura significação – se 
é que ela existe”, como afirma João Alexandre Barbosa (1974, 
p. 9). Assim, ao mesmo tempo em que esses dois discursos 
constroem uma experiência que é linguística, eles constroem 
também estratégias de articulação sígnica que, além de 
representar, tornam-se o próprio objeto (2006, p. 81). 

 
 
É assim com a memória de Eulálio. Suas lembranças são signos 

que, quando desvendados, resgatam fatos, sensações, experiências de 

um tempo pretérito e os torna vivos e eternos.  
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Entre a recusa linear, o protagonista desvela poesia no entretecer 

do romance. Constrói signos de representação a objetos que compõem 

os espaços da casa. Usa o vocábulo porta aberta, local de passagem das 

pessoas para representar a busca e a espera por Matilde, como se 

estivesse sempre “aberto” à volta da personagem feminina: 

 
 

[..] perdido num labirinto com setecentas portas. Mas eu não 
tinha dúvida de que, para mim, a porta certa se abriria 
sozinha. De trás dela, me chamaria pelo nome justamente a 
pessoa que eu procurava  
(LD, p. 43; grifo nosso). 
 
E até o fim deixei todas as portas abertas para ela, mas eu 
não deveria lhe falar tanto assim da minha mulher. Lá vem 
você com a seringa, é melhor dormir, tome meu braço (LD, p. 
47; grifo nosso). 
 
Mas antes disso, Copacabana se assemelhará a Chicago, com 
policiais e gangsters trocando tiros pelas ruas, e ainda assim 
dormirei de portas abertas (LD, p. 49; grifo nosso).  

 
 
Do ato de narrar do protagonista surge um mito que reatualiza os 

fatos acontecidos e resgata o tempo da imortalidade. Ao protagonista, 

aquilo que estaria perdido, é hoje recuperável pelas lembranças que se 

desdobraram em múltiplas versões. Conforme Todorov (2003), 

 

 
o discurso literário [...] pode ser classificado pelo nome poética 
como forma de linguagem. Poética esta que transita entre a 
antiguidade e o contemporâneo. Que constrói e desconstrói, 
que traz aos tempos modernos novas leituras. Que é usada 
como meio para (re)estruturarmos o texto literário, cheio de 
significações plausíveis (p.45). 
 
 

Dessa forma, o que é importante como análise, são as 

propriedades que direcionam este discurso. A história em si não nos 

importa tanto, o que realmente nos importa é a forma como ela é contada 

e, também, como o protagonista direciona e dá a conhecer os fatos, a 

recriação dos momentos, cujo traço dominante na palavra é poético.   
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A mitologia, segundo Mielietinski (1987, p.16), é “condição 

indispensável e matéria-prima de toda arte”, ou seja, o início possível para 

a composição do discurso literário, “único solo em que podem brotar e 

medrar as obras de arte”. 

Em Leite Derramado, paralela à história narrada, verificamos 

uma possível aproximação da personagem Eulálio ao mito de Orpheu. Na 

mitologia grega, Orpheu era poeta e músico, e, ao tocar a lira de Apolo, 

conseguia tranquilizar os animais e os homens.  Ele desceu ao inferno 

para recuperar a sua amada, Eurídice, morta após uma picada de 

serpente. Chegando lá, tocou sua lira e conseguiu transpor o portal do 

mundo dos mortos, guardado por Cérbero.  

Para convencer Hades, o deus dos mortos, a trazer Eurídice ao 

mundo dos vivos, tocou a sua lira. Hades sentiu-se comovido e permitiu 

Orpheu resgatar Eurídice, com uma condição: que não olhasse para trás 

enquanto subia à Terra. Quando Orpheu ascendeu de volta à superfície, 

acabou fazendo aquilo que não deveria, olhou para trás e perdeu sua 

amada para sempre.  

Orpheu tornou-se frio em decorrência da perda de Eurídice. Ele 

passou a desprezar qualquer mulher, entre elas, as Mênades, que ficaram 

furiosas, atirando-lhe dardos. Com sua lira, Orpheu conseguiu desviar os 

dardos, mas as Mênades começaram a gritar e abafaram a música, e 

assim, elas conseguiram dominá-lo. Depois, despedaçaram a sua cabeça 

e a atiraram ao rio.  

Se, de um lado, Eulálio tenta conquistar a atenção das pessoas, 

como contador de sua própria história, de outro, Orpheu as  atrai com a 

lira de Apolo. Ambos exercem a arte, para tentar encantar as pessoas; 

aquele se utiliza da oralidade e do poder da retórica, este da música como 

atração irresistível.  

O imaginário popular relacionava Orpheu ao adjetivo grego 

„orphnós‟, obscuro, ou ao substantivo „órphne‟, obscuridade, pelo fato de 

ele ter descido ao Inferno, isto é, ao Hades. Uma descida ao Hades era a 

proeza mais desafiadora de um ciclo mítico heróico. Para Eulálio, o signo 

da obscuridade é sua própria memória, e ao adentrar nela, ele traz fatos 
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obscuros, desordenados, entretecidos pela recriação de seu monólogo 

interior. 

 
 

Como item da técnica narrativa, o monólogo centralizado ao 
interior da personagem, ao adentrar do Eu, direciona o leitor ao 
fluxo de consciência do narrador.  Aqui, a figura do Eu dirige-se 
a si próprio. Edouard Dujardin, no século XIX, utilizou-a pela 
primeira vez, e a descreveu como “uma expressão do 
pensamento mais íntimo, mais próximo do inconsciente, 
anterior a qualquer organização lógica, reproduzido em sua 
forma nascente, com  frases reduzidas ao mínimo de sintaxe, 
constituindo um discurso impronunciado e sem auditor que se 
desenrola de forma desordenada e até caótica, sem qualquer 
intervenção disciplinadora e esclarecedora do narrador; fluindo 
livremente, é formado por ideias e imagens de todo tipo que 
atraem ou repelem na consciência da personagem (Apud 
SILVA, 1976, p. 128). 

 

 

Orpheu desce ao Hades, mas não consegue o que deseja, pois 

ao olhar para trás, realiza o que não lhe é permitido à condição humana e 

perde a harmonia, palavra grega que significa “junção das partes”. A sua 

realização de ciclo mítico se interrompe. Eulálio, por sua vez, resgata a 

amada quando a memória traz suas lembranças do passado. Assim como 

Orpheu, o protagonista de Leite Derramado é inseguro, vive de “olhar 

para trás”; alimenta-se de um passado etéreo, pouco consistente. Matilde 

é a amada que sempre aparece de forma esfumaçada, confusa na 

memória de Eulálio: 

 
 

Matilde nunca foi de sair a noite. Por isso é natural que eu 
parta feito um louco atrás dela, mas isso só vai acontecer daqui 
a pouco. É esquisito ter lembranças de coisas que ainda não 
aconteceram, acabo de lembrar que Matilde vai sumir para 
sempre. (LD, p.117)   
 
De bom grado tornarei a lhe falar somente dos bons momentos 
que vivi com Matilde, e por favor me corrija se eu me equivocar 
aqui ou ali. Na velhice a gente dá para repetir casos antigos, 
porém jamais com a mesma precisão, porque cada lembrança 
já é um arremedo de lembrança anterior. A própria fisionomia 
de Matilde, um dia percebi que eu começava a esquecê-la, e 
era como se ela me largasse novamente (LD, p.136). 
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Para Orpheu, Eurídice também surge de forma obscura, e a 

mesma visão de Matilde, a personagem Orpheu também tem sobre 

Eurídice. Quando ele não cumpre o prometido à Hades, na subida ao 

reino dos vivos, ele olha para trás e como consequência de sua 

desobediência aos deuses, transforma sua amada em fumaça.  

Após perder sua Eurídice, Orpheu é hostilizado e assassinado. De 

forma semelhante, Eulálio é marginalizado e, embora continue vivo, seu 

discurso obstinadamente está condenado à morte social; ele não é ouvido 

de forma respeitosa, sequer pelas pessoas que estão próximas.  Destaca-

se aqui a figura do subterrâneo, da profundidade interior, do submundo 

em que são lançadas as personagens e ainda, da insegurança causada 

pela morte, presente no discurso de Eulálio e na desconfiança de Orpheu. 

A imagem rememorada de Matilde sempre aparece enevoada, 

coberta por dúvidas. Assim como no discurso obscuro, no esquecimento 

do protagonista, a imagem dela pode sugerir a representação da morte. 

Ambos resgatam suas partes perdidas no tempo e na ilusão, mas 

não podem retê-las como antes; existe apenas a sombra do que as 

amadas foram para eles e a destruição das suas vidas após perdê-las. 

Eulálio, ao contar sua história, tenta convencer o ouvinte/leitor a 

lhe conceder a imortalidade. Já Orpheu utiliza a música para avançar no 

mundo dos mortos, resgatar sua amada e presenciar a provável 

imortalidade. Dessa forma, temos outra aproximação de fatos: os dois 

protagonistas não aceitam a morte.  

O que permite, portanto, ao protagonista de Leite Derramado 

continuar a composição da narrativa e fugir da morte é a ação da 

memória.  A morte seria o equivalente ao esquecimento do passado. 

Assim, o lugar da memória passa a ser o lugar da imortalidade, o espaço 

da transformação do passado em presente. A memória é o espelho de 

nossa identidade; ela está presente em nossos corpos, em nossa 

linguagem, no que julgamos de valor e, muito além, ela nos identifica 

como indivíduos pertencentes a uma sociedade. 
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Conforme Baptista (2006), “na Grécia Arcaica, o esquecimento é 

uma água da morte, enquanto a Memória é fonte da imortalidade”.  Ou 

seja, a memória significava vida para os gregos. Assim, os poemas e 

mitos gregos geralmente louvam a deusa Mnemosine, por inspirarem os 

poetas a criar e cuidar da memória destes criadores.  

Se a narrativa em Leite Derramado estrutura-se de forma 

confusa, essa constatação apenas reforça a relação com o mito, já que 

 
 

o mito não deve ser lido somente em sentido linear (dimensão 
diacrônica), mas também em sua totalidade, considerando-se 
todos os mitemas e suas relações, já que o significado do mito 
está vinculado a grupos de acontecimentos que muitas vezes 
estão afastados na história do mito [...] (STRAUSS, 1985, p. 
245) 

 
  
Os mitemas, ou seja, as partículas essenciais de um mito, existem 

tanto na narrativa de Orpheu, quanto em Leite Derramado, pois, 

conforme já dissemos, ambas as histórias possuem semelhanças e 

compartilham particularidades. 

Nos fragmentos dos fatos narrados por Eulálio, observamos a 

construção, no fluir do tempo, de um discurso descentralizado e 

constante, responsável pelo movimento da obra e pela vida que o 

protagonista procura assegurar.  

Assim, Eulálio transita sua narrativa entre o passado e o presente, 

a procura de alguém que possa lhe ouvir e escrever sua história, para 

fazê-la eterna, imortal, como os deuses mitológicos. Nesse vaivém 

desordenado dos tempos, somos convidados para buscar o significado 

dessa história lendo-a como um mito.   

 

 

         2.1 O entretecer tempo-espaço na memória e no mito 

 

 

Os elementos tempo-espaço que compõem a narrativa 

relacionam-se diretamente com o narrador e a construção do discurso de 
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Eulálio, em Leite Derramado. O protagonista determina o tempo presente 

e impõe o ritmo da rememoração dos fatos. Esse ritmo vai trazer ao leitor 

a representação de elementos capazes de compor a hegemonia no texto, 

para que a história seja estruturada em forma de memória.  

A reconstrução da narrativa ora se faz por meio da imitação de 

um tempo que já não existe, o passado,  ora pela criação de fatos novos 

entre a ação e a emoção trazidas pelas lembranças. 

Eulálio mimetiza, no tempo presente, a criação de um enredo 

apresentado pelos lances de esquecimento que se esfacelam na memória 

do narrador.  Segundo Elíade (2002, p. 105), “o „esquecimento‟ equivale 

ao „sono‟, mas também a perda de si mesmo”. Dessa perda, o 

protagonista necessita buscar sua identidade pretérita, e quando 

rememora, a torna viva, construindo no enredo uma representação de 

fatos plurais. 

Eulálio é criador do tempo mítico; “no contexto mítico, recordar 

significa resgatar o momento imaginário e torná-lo eterno em 

contraposição à experiência ordinária do tempo como algo que passa, 

ecoa e se perde” (SANTOS, 2006, p. 52).  

A relação entre tempo e memória, esquecimento e lembranças, 

aflora como resgate para construir a imortalidade. O discurso de Eulálio 

tem a função de retomar a vida quando se reatualiza, dando à memória, o 

papel efetivo de reviver, e possivelmente, fazer com que o protagonista 

escape da morte.  

O tempo é marcado pelo fazer criativo, quando relacionado às 

lembranças trazidas pela memória, que sugerem espaços passados, para 

que haja articulação de ideias futuras. Responsável por ajudar o leitor a 

construir a história, o tempo transporta Eulálio para espaços simbólicos de 

criação.  

Assim, recriar o tempo relaciona o protagonista a uma percepção 

simbólica, ficcional. Por ser responsável pela significação plural da 

poética e pela criação de sua história, o narrador experimenta a 

representação metafórica da escritura para compor o presente e produzir 

no leitor um efeito de representação da realidade, a verossimilhança.  
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O verossímil é encontrado na prolongação do passado dentro do 

presente, pois o relato do protagonista oscila entre consciência e perda. 

Dessa forma, a representação da memória, conforme a mitologia, é 

trazida pela deusa Mnemosyne, que sugere a figura de algo misturado 

entre o concreto e o imaginário. Afinal, ela é filha dos deuses Gaia 

(Terra), simbolicamente solo firme, e Urano (Céu), o infinito, o imaginário - 

o que justificaria, de forma sígnica, a memória ser constituída entre o 

incerto e o imaginado.   

Assim, a deusa Mnemosyne, ora representa a instabilidade dos 

fatos, ora a concretude. A confusão dada na forma de narrar sem 

cronologia transcreve a própria imagem esfumaçada da memória de 

Eulálio.  Logo, podemos relacionar o mito como meio de construção do 

enredo no romance, pois, Eulálio tenta construir histórias que são 

passíveis da crença de quem as ouve.  

O tempo-espaço memorialista do narrador é forma de 

representação dos acontecimentos que o “intérprete, ao imprimir na 

história as marcas da sua vida íntima, consegue enriquecer e transformar 

as tradições” (ZUMTHOR, 1997, p. 242). O protagonista reconta assim, 

histórias ouvidas no passado e (re)inventa seus espaços de interesse 

para viver no presente experiências confortantes e desejadas. 

  Da ânsia pelo relato, Eulálio faz necessária a transmissão de sua 

história como experiência de vida às outras pessoas, e para não cair em 

esquecimento, ele pede para transcreverem suas memórias, e 

transformá-las em ensinamento à novas gerações. Dessa forma, 

 
 

o mito é sempre uma representação coletiva, transmitida 
através de várias gerações e que relata uma explicação do 
mundo. Mito é, por conseguinte, a parole, a palavra "revelada", 
o dito. E, desse modo, se o mito pode se exprimir ao nível da 
linguagem, ele é, antes de tudo, uma palavra que circunscreve 
e fixa um acontecimento (BRANDÃO, 1986, p.36). 
 

 

O protagonista utiliza o tempo presente como meio de apagar a 

memória e fixar novos acontecimentos em sua história de vida. Com o 
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passar do tempo, alguns fatos se dissolvem, porque a memória é seletiva, 

cabe a Eulálio, selecionar então, o que é de mais importante, o que é 

mais precioso para guardar em sua memória.  

Os caminhos da memória são outros, pouco relacionados aos 

caminhos da lógica comum. São caminhos regidos pela lógica do desejo, 

nos quais precisão só existe na lembrança do que se quer reter. Nas 

palavras do próprio narrador, 

 

 

Até a pouco eu soletrava esses nomes para uma enfermeira, 
que me deixou depois de espremer minhas memórias até o 
bagaço. Mas isso é que ela pensa, saibam os senhores que, 
só da minha mulher, ainda tenho na cabeça um baú repleto 
de reminiscências inéditas. Não sei se já lhes contei alguma 
vez como conheci Matilde na missa do meu pai, talvez valesse 
a pena providenciar uma gravação de meus depoimentos. Se 
não fossem meus tremores e câimbras nas mãos, eu 
preencheria de meu próprio punho, com caligrafia miúda, um 
caderno para cada dia vivido ao lado de minha mulher. Já 
depois que ela se foi, meus dias seriam de imenso papel 
para pouca tinta, extensos e vazios de acontecimentos (LD, 
p.185; grifo nosso).  

 

 

Dessa forma, percebemos que o passado é muito mais 

interessante ao protagonista. O tempo em que Matilde estava ao seu 

lado, ele considera vital para sua narrativa, já o presente, a ausência de 

sua mulher, ele afirma ser um tempo vazio de acontecimentos, um tempo 

de solidão.  

O sentimento de solidão torna a memória o meio fundamental 

para que ele resgate os fatos. A possibilidade de evocar o passado 

(quando necessário) deixa os acontecimentos embaçados e constituídos 

por um discurso incessante que enreda e surpreende,  

 
 

e nesse fio da larga rede da narrativa memorialista que a 
memória se embasa e se embaça, em que o ver e o ouvir na 
busca do reviver, oscilando entre o vivido e o imaginado, o 
ouvido e o visto, numa força documental muito rigorosa, 
possuindo grande poder ficcional, e é dessa mescla que a 
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memória se constrói e se reconstrói a criar novos espaços 
(SANTOS, 2006, p. 50). 

 
 
Desses novos espaços, surge a importância do relato de Eulálio 

tornar-se mítico e capaz de remontar uma tradição, pois assim, essa 

narrativa é passada de geração em geração para posteriormente tornar-

se parte de um consciente coletivo e receber a graça da imortalidade. 

Portanto, quando o narrador se propõe a narrar obsessivamente 

suas memórias, exigindo o registro (escrito ou gravado) de seus relatos a 

alguém o que se trava na verdade, é uma batalha contra o tempo, e, 

portanto, pela imortalidade: 

 
 

Mas você perdeu lances fundamentais de minha vida. Do jeito 
que anda relapsa, quando você compilar minhas memórias vai 
ficar tudo desalinhavado, sem pé nem cabeça. Vai parecer 
coisa de maluco [...] (LD, p. 155) 
 

 
A construção do relato e as propostas de relacionamento feitas às 

enfermeiras tornam-se armas pela conquista de uma plateia que garanta 

esse trunfo contra a morte. É importante ressaltar que a morte temida 

pelo narrador não é a morte física, que o espreita no dia-a-dia, na rotina 

de exames, pontuada pelas dores e feridas das quais ele tanto se queixa, 

o que se teme é a morte social, o esquecimento. 

Dessa forma, ele luta contra o tempo presente e o reconstrói com 

base nos acontecimentos passados. Surgem aqui, espaços que realçam 

os relatos em locais fora do hospital, espaços criados pela memória, de 

um tempo que não volta. Logo, ele gera uma provável metáfora que pode 

representar o nome da obra, cujos espaços gerados simbolizam algo que 

não se pode reter, assim como o Leite quando se esparrama. 

Ainda sobre o título da obra, se trocarmos a última letra de “leite”, 

teríamos a palavra “leito”. A simbologia criada pelo narrador, do espaço 

“leito de hospital”, direciona o leitor a representação da permanência (pois 

os pacientes encontram-se enfermos e parados) e, ao mesmo tempo, da 
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não permanência, pois o hospital é a figura mimética de um espaço onde 

não se permanece por muito tempo.  

As experiências vividas lá dentro, serão parte de um passado 

apenas. Cria-se então, uma imagem que mostra a substituição rápida das 

pessoas, a rotatividade em que essas pessoas transitam por esse espaço 

e pouco fixam suas histórias nele (afinal, quando se dá o óbito a um 

paciente, seu leito é desocupado e imediatamente preparado para outro 

indivíduo), jogando-se fora todos os acontecimentos ali passados e 

criando-se um outro tempo.  

Assim, também, Eulálio constrói a sua narrativa, de forma 

transitória entre o presente e passado. Ele deseja a permanência no 

passado e no tempo infinito, que o fará imortal.   

O protagonista espera que sua presença, em qualquer espaço, 

cause algum diferencial às pessoas que transitam pela enfermaria, mas, 

isso não acontece, pois o espaço onde ele está alojado é apenas um 

lugar de passagem e assim, ele é tratado como qualquer outra pessoa 

que já passou ou passa pelo leito de um  hospital.  

O protagonista quer ser ouvido (nem que para isso incremente 

cada vez mais sua narrativa), relatando a história dos “tempos áureos”, de 

muito prestígio, casas, fazendas que não mais existem, mas mesmo com 

todo o seu discurso, ele não consegue prender a atenção das pessoas 

que passam por lá.  

O narrador recria a imagem da instabilidade do lugar, dando ao 

tempo criado, a mesma inconstância e fazendo com que o leitor construa 

os fatos trazidos por suas memórias.  

Na fala de Eulálio, narrar faz com que a sua história oscile entre o 

que está vivendo e o que viveu no passado, criando assim, a 

representação do próprio ambiente hospitalar em que se encontra: um 

espaço sempre transitório em um tempo inconstante. 

O narrador no romance reúne os fatos de outros espaços do 

passado e os leva ao ambiente da memória. Por isso, as fabulosas 

histórias edificam-se “entre um passado fabuloso e nosso pobre presente, 

entre este e um futuro que só tem por fim, Outro Mundo” (ZUMTHOR, 
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1997, p.15), mundo esse fabricado pelo protagonista para conduzir a 

narrativa. Ele deixa clara a insatisfação que sente por estar em um 

hospital e o desejo de estar em sua casa:  

 
 

E soubesse como gosto de suas cheganças, você chegaria 
correndo todo dia. É a única mulher que ainda me estima, se 
você me faltar morro de inanição. Sem você me enterrariam 
como indigente, meu passado se apagaria, ninguém registraria 
a minha saga. Não estou aqui de baba-ovo, só me faltava essa, 
bajular enfermeiras, meramente repito o que disse aos meus 
advogados. Acabo de instruí-los para que você não fique 
desamparada, se me acontecer alguma coisa. Os bens que me 
restam, não os vou deixar para uma filha que me internou à 
força, mesmo imobilizado eu estaria melhor em casa  (LD, 
p. 119; grifo nosso). 

 
 

A personagem ora diz que viveu em “berço de ouro”, ora que se 

encontra sem condições mínimas para estar internado em um hospital 

particular. Entre a oscilação do discurso, ele articula acontecimentos que 

julga serem relevantes para que as pessoas ao redor o ouçam. Eulálio, 

conforme Obata (1994, p.58), possui o mesmo significado de Crisóstomo: 

“Do Grego Krysóstomos, “boca de ouro”, traduzido de forma figurada por 

“eloquente, o que tem o domínio da palavra”. Segundo a tradição, São 

João Crisóstomo recebeu este nome por ser um grande orador.”  

Pela linguagem, o protagonista tenta convencer as pessoas a 

acreditarem em seu discurso. O tempo se entrelaça com as relações 

pessoais e se desenvolve por meio de uma única perspectiva às 

lembranças do protagonista. Portanto, é ele quem toma a 

responsabilidade de relatar o que foi vivido, o que, em sua versão, 

aconteceu com sua família tradicional D‟Assumpção.  

Dentro desse tempo, não podemos deixar de apontar Eulálio como 

a representação da personagem mítica que convence com seu discurso e 

o desmancha por meio das evidências ora afirmadas de uma maneira, ora 

de outra, gerando assim, versões provisórias de um relato inacabado. A 

questão de ser provisório está em constante conflito dentro da própria 

memória, do tempo narrativo variável, da rapidez que os fatos aparecem e 

desaparecem no enredo.  
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Entre o esquecimento e a lembrança, forma-se um duplo: a 

aparição de fatos criados pelo imaginário versus a sombra de uma 

realidade que o persegue, fixando assim, a máscara da personagem em 

constante criação: os vários Eulálios que oscilam entre a lucidez e a 

loucura, não sabendo ao certo como estruturar os fatos. Desse modo, ele 

tenta reviver suas lembranças e encontrar um lugar na eternidade: 

 
 

Aquela que veio me ver, ninguém acredita, é minha filha. Ficou 
torta assim e destrambelhada por causa do filho. Ou neto, 
agora não sei direito se o rapaz era meu neto ou tataraneto ou 
o quê  (LD, p. 14). 
 
Não é culpa minha se os acontecimentos às vezes me vêm à 
memória fora da ordem em que se produziram. É como se, a 
exemplo da correspondência do doutor Blaubaum, algumas 
lembranças ainda me chegassem de navio, e outras já pelo 
correio aéreo (LD, p. 188). 
 

 
Dentro do espaço de sua consciência, o protagonista cria 

pequenos outros espaços de representação da busca (no passado), 

capazes de guiar diversas versões de sua história:  

 
 
Eulálio Assumpção, o protagonista, vem de uma nobre estirpe 
de funcionários do Estado. Seu trisavô aportou com a família 
real em 1808, seu bisavô foi barão, o avô político influente e 
comensal de D. Pedro II, seu pai, senador da República Velha, 
ele, nada construiu (NICODERMO, 2009, p. 3). 

 

 

Partindo da citação de Nicodermo, podemos notar a forte 

presença, da personagem mítica que o protagonista constrói como meio 

de justificar a saga familiar que o persegue - com boa estirpe 

caracterizada como classe alta na sociedade brasileira (o lugar, que hoje, 

ele não pode ocupar). Isso o torna uma personagem considerada “ex-

cêntrica”, fora dos padrões conservados por sua família, uma figura muito 

comum nos romances contemporâneos, como diria Linda Hutcheon 

(1991): 
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O centro já não é totalmente válido. E, a partir da perspectiva 
descentralizada, o “marginal” e aquilo que vou chamar de “ex-
cêntrico” (seja em termos de classe, raça, gênero, orientação 
sexual ou etnia) assumem uma nova importância à luz do 
reconhecimento implícito de que na verdade nossa cultura não 
é o monolito, homogêneo (isto é, masculina, classe média, 
heterossexual, branca e ocidental) que podemos ter presumido. 
O conceito de não-identidade alienada (que se baseia nas 
oposições binárias que camuflam as hierarquias) dá lugar, 
conforme já disse, ao conceito de diferenças, ou seja, à 
afirmação não da uniformidade centralizada, mas da 
comunidade descentralizada – mais um paradoxo pós-moderno 
(HUTCHEON, 1991, p. 29). 

 

 

Eulálio é esse paradoxo que Hutcheon cita, pois se encontra em 

constante busca por sua identidade. Por isso, transforma o presente em 

pretérito, para encontrar a identidade que lhe interessa. No presente, ele 

está à margem da sociedade, mas não assume de forma alguma, ser 

marginal perante a alta sociedade.  

A questão da descentralização, de não estar em evidência como 

seus antepassados estiveram, de encontrar-se fora do centro, é vista 

como fator de decadência para Eulálio. O duplo classe alta e baixa surge 

em conflito para o protagonista, que mistura em seu discurso, fatos 

considerados dignos a serem relatados e outros decadentes, 

possibilitando assim revisitar, e (re)criar, pelas brechas da memória, a 

volta ao passado de forma suntuosa.  

Dessa representação da busca pela identidade de Eulálio, surge 

outro diferencial na família D‟Assumpção, o da mistura das raças negra e 

branca. De maneira a ser revelada, a miscigenação de raças deu-se nas 

gerações futuras da família D‟Assumpção. Eulálio resolve namorar e 

casar com Matilde, considerada por sua família “moreninha” (LD, p. 20). 

Fruto dessa união, Maria Eulália traz características da raça miscigenada 

e, em seu filho, a raça negra será a dominante. Logo, o romance mostra a 

constante relação da ruptura de valores, no tempo presente, ou seja, a 

desconstrução do que antes representava uma forte saga familiar. 
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Diversos momentos do enredo trazem do tempo passado ideias que 

se movimentam no presente e tecem a reconstituição dos fatos por meio 

do relato de Eulálio. Os costumes, o preconceito racial, os lugares vividos 

estão presentes no discurso do protagonista como possibilidade de 

materializar os momentos vividos. Quando jovem, a mãe deixava claro 

sua reprovação sobre o namoro com Matilde, pelo fato da personagem 

ser negra: 

 
 

não puxei ao meu pai, que só apreciava as louras e as ruivas, 
de preferência as sardentas. Nem à minha mãe, que ao me ver 
arrastando a asa para Matilde, de saída me perguntou se por 
acaso a menina não tinha cheiro de corpo. Só porque Matilde 
era de pele quase castanha, era a mais moreninha das 
congregadas marianas que cantavam na missa do meu pai 
(LD, p. 20). 

 

 

Do tempo presente, o narrador recria espaços poéticos, e 

mimetiza sons e sensações ao leitor.  

O protagonista, dessa forma, utiliza o recurso de criação de 

imagens e estímulo de sentidos, nomeado por Ezra Pound (1934-1997) 

como fanopeia (criação de imagens visuais capazes de fazer surgir a 

descrição do ambiente na mente do leitor ou ouvinte)  e transita, no 

mesmo trecho, entre a melopeia (que gera musicalidade e som) ao texto:  

 
 
Era um dia de sol, e do alto da duna eu contemplava o trecho 
mais delgado da restinga, uma linha de branquíssima areia 
que o oceano não tragava por capricho, ou por piedade, ou 
por desvelo maternal ou por sadismo. As ondas espumavam 
simultaneamente, à direita e à esquerda da faixa de areia, 
era como uma praia diante do espelho (LD, p. 42-45; grifo 
nosso). 

 

 

Pode-se observar que o narrador, ao relatar o espaço, mimetiza o 

barulho do mar tal qual as ondas quando se quebram na praia. Para isso, 

ele utiliza palavras que possuem consoantes fricativas simbolizadas pelo 

som /s/ em suas estruturas, e traz assim, ao leitor ou ouvinte, a 
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possibilidade de viver a experiência e as sensações que o trecho produz: 

a de ouvirem o som das ondas do mar. 

O ruído da repetição dos sibilantes, por meio da reincidência do 

som /s/, gera a possibilidade do leitor ou ouvinte viver a cena descrita, 

sentir e ouvir o som das ondas. 

Os espaços se dão pela deformação temporal, criada pela 

memória. Dessa maneira, as personagens transmitem também 

informações do passado, assim como os espaços e auxiliam na 

construção imaginária do discurso, pois “o tempo se derrama no espaço e 

flui por ele, torna-se artisticamente visível e transforma-se” (BAKHTIN, 

1993, p. 211).  

O trânsito de Eulálio no relato refeito em espaços internos e 

externos, reconstrói histórias e faz com que elas estejam presentes em 

uma linha tênue do pensamento mítico, que constrói explicações 

imaginárias e fabulosas. O narrador gera, dessa forma, a busca constante 

para que ocorra o prolongamento de sua vida, necessário à 

(re)construção do seu relato.  

 

 

        2.2 A reatualização do mito  

 

 

Se pensarmos no mito como fonte criadora de imagens, devemos 

verificar como ele se estrutura ou até como se reatualiza dentro do relato 

em Leite Derramado.  

Como signo de representação, ele surge para ordenar os fatos 

lançados por Eulálio ao leitor, de forma desordenada, caótica no decorrer 

da trama.  

Dessa maneira, a reatualização do mito se faz por meio ambíguo, 

plausível, denso e capaz de esfacelar-se a todo o momento, deixando o 

leitor cada vez menos situado dentro do espaço de criação de Eulálio.   
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Dessa desordem, os signos se fazem presentes como 

representação sinestésica, ou seja, de percepções sensoriais, de 

sensações por meio das lembranças. 

Ao criar essas sensações, o narrador remete o leitor a sentir, a 

vivenciar as memórias fragmentadas do protagonista. Quem lê, por sua 

vez, produz imagens direcionadas pelo discurso metafórico de Eulálio. 

Segundo Barthes (1980), 

 
  

no mito, pode encontrar-se o mesmo esquema tridimensional 
de que acabei de falar: o significante, o significado e o signo. 
Mas o mito é um sistema particular, visto que ele se constrói a 
partir de uma cadeia semiológica que existe já antes dele: é um 
sistema semiológico segundo. O que é signo (isto é, totalidade 
associativa de um conceito e de uma imagem) no primeiro 
sistema, transformasse em simples significante no segundo. É 
necessário recordar, neste ponto, que as matérias-primas da 
fala mítica (língua propriamente dita, fotografia, pintura, cartaz, 
rito, objeto etc.), por mais diferentes que sejam inicialmente, 
desde o momento em que são captadas pelo mito, reduzem-se 
a uma pura função significante: o mito vê nelas apenas uma 
mesma matéria -prima; a sua unidade provém do fato de serem 
todas reduzidas ao simples estatuto de linguagem (BARTHES, 
1980, p.136). 

 

 

Ao considerarmos a história de Eulálio como mito, podemos notar 

um sistema de signos que opera como significantes para constituir novos 

signos.  

 

 
O significante do mito apresenta-se de uma maneira ambígua: 
é simultaneamente sentido e forma, pleno de um lado, vazio de 
outro. Enquanto sentido, o significante postula já uma leitura, 
apreendo-o com os olhos, ele tem uma realidade sensorial (ao 
contrário do significante lingüístico, que é de ordem puramente 
psíquica), tem uma riqueza (BARTHES, 1980, p.139). 

 

 

Ao forjar suas memórias fabulosas, o protagonista cria 

significantes para a história, que passam a ser vazios de sentido, quando 

se transformam em novo discurso, nova representação.  
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No mito, o significante passa a ser múltiplo, pois de histórias 

narradas originam-se outras histórias, desenvolvendo assim, a ideia de 

instaurar o contato entre o que conhecemos e o que, a nós, é novo. 

Dessa maneira, o mito além de consolar, por meio das novas criações, 

pode ludibriar. Assim, ele pode surgir como despolitizado, mas cheio de 

signos a serem desvendados, pelo leitor - peça chave dentro da narrativa.  

De outro lado, o mito é sempre um signo de representação 

coletiva, transmitido através de várias gerações e que relata uma 

explicação do mundo.  Assim, o mito passa a ser a própria palavra 

"revelada", o dito, o narrado. Ele é a própria palavra que reescreve uma 

história. É o gesto, o som, a imagem, a reconstrução de uma memória 

feita para expressar a realidade humana, que chega para nós por meio de 

gerações.  

Roland Barthes procurou significativamente representar o 

conceito de mito, apresentando-o como forma substituível de uma 

verdade. Uma verdade que esconde outra verdade. Talvez como uma 

verdade existente apenas em nossos pensamentos. Esse fluxo de 

consciência faz de Eulálio um narrador do subterrâneo, assim como 

Orpheu. Os dois foram capazes de resgatar a vida passada e trazê-la ao 

presente, com a intervenção das palavras e com o objetivo de imortalizar 

a história de um passado morto. 

Se a rememoração dos fatos nasce e constrói o mito, a herança 

das vivências das gerações anteriores faz parte da identidade dos 

homens, seja qual for a época e o lugar onde tenham vivido.  

Em resumo, o mito criado por Eulálio é a própria representação 

imagética e imaginada pela sua memória. As suas origens, os hábitos, as 

relações da vida nos dão a ideia de reiteração de um tempo que não 

volta.  

Dessa forma, Eulálio, quando resgata seu passado, inclui-se em 

um mundo transcendente, o dos deuses e heróis, que é acessível e 

reatualizável quando rememorado e recriado de forma prazerosa. Apesar 

de estar em um tempo irreversível, o narrador cria o seu tempo mítico, 
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ritualizado, que é circular, pois volta sempre sobre si mesmo e recai sobre 

realidade que o protagonista deseja reconstruir.   

O tempo e o espaço pretéritos são reversíveis quando 

permanecem no discurso de Eulálio. É precisamente essa reversibilidade 

que liberta o protagonista do presente não desejado, dando-lhe a 

segurança de que ele é capaz de abolir o passado, de recomeçar sua 

vida e recriar um mundo só seu. Transformando o tempo em objeto 

sagrado: em tempo da eternidade. O resgate ao passado alimenta a 

liberdade de criação do narrador, que sempre conta as mesmas histórias 

de forma diferente.  

O mito, dessa forma, passa a ser necessário à narrativa, pois faz 

reviver o sonho, a quimera, que satisfaz as profundas necessidades da 

personagem e constrói por meio do ato de narrar, o mundo imaginado. 

Ele surge como ingrediente vital para que o narrador mantenha-se vivo.  

Eulálio permite-se, dessa maneira, a possibilidade de construir 

sua nova história, que o leva, por natureza, a um constante exercício de 

reflexão sobre si mesmo, sobre a realidade que o cerca. Por conseguinte, 

para se tornar mito, ele transita pelos espaços da memória e busca novos 

lugares resgatados no tempo passado. Essa busca será tratada no 

próximo capítulo, quando relacionarmos memória com a utopia na 

escritura. 



 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 3 
 

 

 

 

 

 

UTOPIA NA ESCRITURA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A realidade é como é,  

não como gostaríamos que fosse. 

 

Maquiavel 
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3. Utopia na palavra 

 

 

Impossível seria pensar na palavra utopia sem agregar significados 

relacionados à ideologia e à força da palavra. Ao pensarmos em um espaço 

utópico, ou mesmo em uma situação utópica, logo vem à mente alguma coisa 

difícil, ou quase impossível de ser alcançada,  como, por exemplo, o bem estar 

comum de uma sociedade. Assim acontece no livro A república, de Platão, no 

qual o autor idealiza uma sociedade justa e harmônica.  

Quando o protagonista Eulálio, em Leite Derramado, reconstrói o 

passado próspero e almeja viver o presente, ele idealiza e representa, por meio 

de fragmentos, sua busca incessante  pela volta ao passado. Essa 

representação, própria da criação literária, gera signos a serem desvendados, 

que se interligam ao conhecimento estético do leitor, como resultado do ato de 

“perseguir a incógnita dos significados e cultivar o prazer pela busca e pela 

descoberta de possibilidades” (BASTAZIN, 2007, p. 153).  

É traçada uma busca pelo resgate dos tempos memoriáveis tanto pelo 

narrador, quanto pelo leitor. Enquanto aquele, na ação de localizar, por meio 

das lembranças, objetiva relatá-las a fim de fazê-las eternas, este as persegue 

e tenta delinear os fatos para posteriormente reconhecê-los na trama. 

A obra permite releituras e reatualização permanente do romance 

conforme possibilidades de descobertas. Dessa construção incessante, a 

palavra se constrói como utopia no discurso. O protagonista tece o relato 

utópico pelas lembranças (boas) memorialistas, a fim de construir um desfecho 

desejado por ele, a sua história. Dessa forma, os fatos que não agradam o 

protagonista surgem com modificações ou então permanecem ocultos, para 

que se construa um outro enredo. 

A reconstrução do discurso em Leite Derramado sugere pensarmos 

na forma como o romance moderno se estrutura.  

Eulálio é a representação do homem velho vivendo a modernidade. 

Destituído pelo tempo, ele não tem o valor que tinha quando era novo. É pouco 

ouvido quando deseja relatar sua biografia, já que dentro dos padrões da 
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sociedade moderna, ouvir os velhos é um trabalho árduo, pouco realizado 

pelas pessoas.  

Entre os fatos vivenciados no presente e tecidos com base no passado, 

o protagonista, quando traz as histórias pretéritas ao contexto de vida atual, 

deixa claro que narrar o que lhe aconteceu é melhor que viver, pois a narrativa 

oral criada por ele o faz capaz de gerar “um verdadeiro organismo 

independente que cresce em torno do ato literário, decora-o com um valor 

estranho à sua intenção, engaja-o constantemente num duplo modo de 

existência” (BARTHES, 2004, p. 21), no qual o narrar torna Eulálio permissivo e 

liberto para viver. 

O narrador resgata suas memórias entretecendo duplos em constante 

tensão; a memória boa (lembranças que não devem ser esquecidas) versus 

ruim (o que o protagonista não deseja lembrar); o duplo tempo passado versus 

presente.  

Desses duplos, ele é capaz de construir um tempo que, em suas 

palavras tomam cor, encorpam a vida que ele almeja ter de volta. No discurso, 

a ideia de movimento se propaga em ação contínua. Ele fala incessantemente 

sobre o desejo da reconstrução da vida feliz. 

Assim, as palavras são capazes de construir um novo protagonista, 

com a possibilidade de viver fatos que deseja. O narrador busca a 

representação de um passado e o projeta de forma utópica, construindo uma 

segunda vida, paralela a sua no presente, que faz com que ele realmente sinta-

se vivo e possibilite a fuga da realidade decadente de sua história 

despedaçada que, vez por outra, aparece em fragmentos na escritura.  

Por toda a narrativa, o protagonista constrói espaços, reconstrói 

histórias e pessoas, transforma sua trajetória de vida em fatos trazidos pela 

memória, vivos por meio de lembranças do passado. Nesse sentido, ele 

estabelece relação desses espaços já percorridos no passado com outros, 

diferentes no tempo presente, de forma a enredar o leitor em vários fragmentos 

de suas histórias e compor espaços de utopia; ou seja, “locais sem lugar real” 

(FOUCAULT, 1986, p. 22).  
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Seria possível falar, inclusive, em locais plurais para a criação, locais 

existentes apenas em nosso imaginário, os não-lugares, determinados a 

estabelecer pontes para que aconteçam outras criações responsáveis por gerar 

novas histórias e novos contares.  Assim, “a multiplicação das escrituras institui 

uma literatura nova, na medida em que esta só inventa sua linguagem para ser 

um projeto: A literatura torna-se a utopia da linguagem” (BARTHES, 2004, p. 

25). 

Utopia da linguagem, como busca por outras realidades e formas de 

criação na escritura memorialista, é a temática a ser desenvolvida neste 

capítulo. 

 

 

3.1 Palavra como objeto construtor 

  

 
 

Ao pensarmos na palavra como objeto de construção para uma nova 

realidade, podemos notar que Eulálio a usa como instrumento capaz de 

construir o discurso utópico de sua vida.  

 O protagonista utiliza as palavras para recriar-se; projetado, inventado 

é capaz de lutar insistentemente com o tempo passado e assim, lançar-se a um 

tempo presente construído por ele,  caracterizado pelas possibilidades que ele 

almeja ter para viver; de novos espaços, novas histórias. 

Os espaços construídos pelo protagonista sugerem a busca por um 

lugar melhor e “a busca é o grande potencial para as utopias” (SANTOS, 2010, 

p.108). A partir desta ideia, desenvolveremos à análise da linguagem na 

construção do discurso utópico de Eulálio em Leite Derramado.  

Em seu leito de morte, o protagonista decide despejar toda sua vida ao 

leitor e construir no presente, por meio de seu discurso, um passado próspero, 

reformulado, para ser identificado como pessoa importante.  

Eulálio, com idade avançada, é a representação do velho na sociedade 

capitalista; da pessoa considerada improdutiva. As histórias de abandono, da 

saga familiar, da saúde debilitada pelo avanço da idade, intrincam-se em dois 
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espaços principais: o espaço material - o hospital (de onde ele narra, imóvel, a 

sua trama) e o espaço imaterial - a memória (onde ele busca as lembranças 

para transformá-las em relato).  

Enquanto no hospital, Eulálio está imóvel, preso em uma cama, pela 

memória ele consegue mover-se e criar os espaços que deseja percorrer e, 

posteriormente, relatar este percurso. A memória recria questões interessantes 

ao protagonista, que quando são explanadas fazem dele um homem de 

destaque na sociedade.  

Observamos assim que as palavras possibilitam a construção de novos 

rumos para a vida de Eulálio e são capazes de construir uma realidade que, 

para ele, conforta.   

Ao instaurar valor ao discurso embasado no tempo pretérito, o narrador 

busca lembranças para continuar vivo, mesmo que sejam forjadas quando 

transformadas em discurso, pois “a linguagem está o tempo todo fingindo-se de 

transparente [...]” (PERRONE-MOISÉS, 2000, p. 32).  

Podemos notar que a personagem discursa em busca de caminhos 

ainda não desvendados na narrativa, visando apreender e encantar o leitor.  

Assim, Lima diz: 

 
 

O texto é composto por um mundo que ainda há de ser identificado e 
que é esboçado de modo a incitar o leitor a imaginá-lo e, por fim, a 
interpretá-lo. Essa dupla operação de imaginar e interpretar faz com 
que o leitor se empenhe na tarefa de visualizar as muitas formas 
possíveis do mundo identificável (1979, p. 107). 

 
 

Logo, a identificação, ao olhar do leitor, deve ser analisada para que 

possa ser interpretada. Uma das personagens construída pelo discurso do 

narrador é Matilde, aliás, componente narrativo de maior número de aparições 

no relato. Como um dos fantasmas que persegue as memórias do narrador, a 

história de Matilde realça uma personagem em constante construção.  

Presente constante nas memórias de Eulálio, ele a transforma em 

companhia viva quando traz ao quarto do hospital as prováveis versões sobre 

sua vida. A aparição sombria da suposta esposa é materializada por meio das 

palavras do protagonista.  



79 

 

Na mente de Eulálio, ora ela aparece como vulto, ora como esperança 

viva capaz de despertar desejos:  

 
 
Foi a última noite que dormi aqui, e que sonhando com ela melei 
estes lençóis. Como toda manhã, arrancarei a roupa de cama e farei 
uma trouxa, que atirarei pela janela dos fundos para a lavadeira 
apanhar. Mas vai restar visível uma mancha úmida no colchão, que 
tratarei de virar como faço toda manhã, deixando para cima o lado 
das manchas secas. Terei a sensação de que o colchão pesa mais 
um pouco a cada dia, e imaginarei que na palha dentro dele, se 
impregna a pasta dos meus sonhos e atos solitários. (LD, p. 69) 
 
 

Mesmo ao tentar fugir das lembranças da amada, o excerto expressa o  

quanto ela ainda permanece viva para Eulálio. As manchas no colchão 

representam, para o protagonista, as lembranças e mesmo a força da presença 

simbólica da personagem Matilde.  

O peso do colchão, que aumenta a cada vez que a personagem “mela 

os lençóis” e precisa virá-lo para manter a parte molhada distante de seu corpo, 

representa o despertar de Eulálio do sono, para o sonho. Dessa forma, 

somente resta o rastro simbólico da presença dela: as manchas no colchão.   

Para buscá-la, como já dissemos no segundo capítulo, o protagonista 

recorre à memória, que o faz deslocar-se em diversos espaços imaginários.  

 Dessa busca incessante, Eulálio rememora preconceitos familiares 

próprios da elite brasileira da época. Negra, filha possivelmente bastarda e com 

hábitos vulgares, ela contrasta com o perfil do protagonista: branco e elitizado.  

Na descrição dos costumes de Matilde, existe uma relação crítica 

tecida pelo narrador. Ele se vê casado com uma mulher que julga vulgar e fora 

dos padrões da alta sociedade da época.  

 
 

Já ao saltar do carro, ansiava por ouvir os discos esquisitos de 
Matilde, na  vitrola  que  lhe  dei  de  aniversário.  Se  não  havia 
música, eu descia à praia a fim de arrastá-la para casa (LD, p. 63). 
 
Nisso a orquestra atacou o tema que tantas vezes ouvi ao longe, na 
vitrola de Matilde. Le maxixe!, exclamou o francês, é magnífico o 
ritmo dos negros!, e nos pediu que dançássemos para ele ver. Mas 
eu só sabia dançar a valsa, e respondi que ele me honraria tirando 
minha mulher. No meio do salão os dois se abraçaram e assim 
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permaneceram, a se encarar. [...] ela brilhava entre dezenas de 
dançarinos, e notei que todo o cabaré se extasiava com a sua 
exibição (LD, p. 65). 
 
[...] que ela era mulher para dançar maxixe, e não de beijar a mão. E 
no caminho de casa Matilde pegou a assobiar, assobiava a melodia 
do tal maxixe (LD, p. 66).  
 
[...] perguntei por Matilde, Balbina me apontou o chalé, e já do portão 
se ouvia música. Pensei que fosse um maxixe, mas era o tal do 
samba que ela deu para ouvir todo dia: jura, jura, jura de coração. A 
porta de casa estava escancarada, e na sala deparei com Matilde de 
maiô, dançando com o preto Balbino. Sim, o preto Balbino, eu não 
acreditei, mas era ele. Não reagiram ao me ver, os dois continuaram 
a dançar e a me olhar e a me sorrir como se nada fosse (LD, p. 115). 

 

 
Mesmo julgando a esposa fora dos padrões da alta sociedade, a figura 

de Matilde apresenta-se, no romance, como uma das forças para a recriação 

do protagonista, que almeja a volta da amada, trazendo-lhe o tempo da 

felicidade. A linguagem opera, desse modo, em contínua (re)ativação da 

vivencia de Eulálio, implicando assim, uma redescoberta de um espaço 

ficcional construído na alteridade. 

O vazio da solidão é indutor do discurso utópico criado pelo 

protagonista. Quando se sente só, ele apodera-se dos argumentos como meio 

de rememorar e até mesmo atrair pessoas e sentir-se rodeado por elas. 

 Ao mesmo tempo em que o narrador, por meio da construção 

imaginária, subverte a história, ele deixa o leitor cada vez mais confuso. O 

narrador apodera-se da palavra e a transforma em espetáculo. O leitor passa a 

ser o espectador de um enredo em construção, com possível abertura ao devir. 

Assim, ele passa a ser atirado em um enredo de tessitura inconstante e 

duvidosa, cheio de espaçamentos a serem preenchidos. Lima (1979) chama 

esses espaços de “espaços vazios do texto” capazes de fazer criar. 

A personagem Matilde, quando aparece entrelaçada aos espaços 

vazios e às falhas da memória de Eulálio, leva o leitor a pensar sobre a 

construção do discurso evasivo do protagonista como meio de fuga dos fatos 

que ele não quer lembrar. Geralmente, esse discurso vem acompanhado pela 

dor de Eulálio, “[...] Agora preciso dos meus anestésicos, minhas dores no peito 

voltaram a se agravar, sinto que desta noite não passo.” (LD, p. 163) 



81 

 

Se há busca por um possível desfecho, “no momento que isso se torna 

concebível, o receptor tenta atribuir significação” (LIMA, 1979, p. 111). Assim, o 

narrador abre a expectativa ao leitor, de finalizar o romance. Porém, quem lê é 

obrigado a construir a história novamente, por meio de suas próprias decisões.  

O enredo “permite que tudo que é retido de nós venha a ser encenado 

como presente manejável” (LIMA, 1979, p.111), tempo este direcionado apenas 

aos fatos que interessam ao narrador. Somente o narrador pode deter as 

versões de histórias recontadas, mas o papel de desvendar essas histórias é 

direcionado ao leitor, que deve “realizar os jogos do texto e terminar o jogo ao 

alcançar o que considera ser seu significado” (LIMA, 1979, p.112), tornando o 

leitor uma das peças chave para possíveis conclusões.  

A palavra torna-se o fio condutor da vida para o narrador, que conta e 

projeta plurais versões a um mesmo acontecimento. O que importa é o 

discurso incessante, pois assim, o relato é utilizado como fundamental para 

que ele continue existindo. Isso acontece nos fragmentos rememorados sobre 

a personagem Matilde: não sabemos se ela fugiu, desapareceu, suicidou-se, 

mas isso pouco importa, pois o que interessa é a forma como o narrador trata a 

personagem, isto é, sua tentativa de recolher história para que ela possa 

continuar viva ao seu lado. 

 

 

[...] e mais bonança teria minha mulher, se algum dia voltasse para 
casa. [...] da babá ao portuguesinho do armazém, todos sabiam que 
a sua mãe, desarvorada, tinha partido sem deixar um bilhete ou fazer 
a mala (LD, p. 95). 
 
Estou mesmo inclinado a crer na vida eterna e faço fé em que 
Matilde esteja à minha espera, apesar de no catecismo nunca terem 
me explicado direito a ressurreição da carne. Porque já fui um rapaz 
garboso, e não me parece justo passar para a eternidade assim 
decrépito, ao lado de Matilde adolescente. (LD, p. 163). 

 
 

Ainda para manter Matilde por perto, o protagonista utiliza-se de 

“formas de significado” como mecanismos de “defesa destinados a conseguir o 

fechamento em um mundo em que reina a abertura, a falta de conclusão” 

(LIMA, 1979, p. 114), e assim, deixar as prováveis interpretações para que o 
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leitor descubra e aproprie-se dos diversos signos a serem descobertos. Tanto 

que,  

 

o jogo do texto, portanto, é uma performance para um suposto 
auditório e, como tal, não é idêntico a um jogo cumprido na vida 
comum, mas, na verdade, um jogo que se encena para o leitor, a 
quem é dado um papel que o habilita a realizar o cenário 
apresentado (LIMA, 1979, p. 116). 

 

O excerto nos mostra a importância do papel do leitor como espectador 

participativo, responsável por criar com e dentro do texto. A projeção de Eulálio 

é transpassada ao leitor, para que ele faça com o narrador, a construção do 

enredo.  

O discurso de Eulálio, estruturado em possibilidades, é o que leva o 

leitor a pensar em um enredo projetado ao devir e cria questionamentos ligados 

à palavra “se”, no sentido condicional e às dúvidas, estruturando o discurso à 

quimera, e à busca por uma vida que não existe, por uma história que não 

existe mais: “Se Eulálio não tivesse perdido todos os bens, estaria em casa?”, 

“Será que Matilde não é fruto da imaginação do protagonista?”. 

Dessa maneira, ao transformar seus sonhos em palavra, o narrador 

relata ao ouvinte ou leitor o que ele gostaria de ser, o que ele projeta ter 

acontecido, extraindo de si as experiências vividas e ouvidas e relatando-as 

para quem quiser ouvir.  Assim, o protagonista sente-se vivo e coloca o leitor 

ou ouvinte em meio ao seu espetáculo da vida, pois,  

 

 
(...) o narrador pós-moderno é aquele que quer extrair a si da ação  
narrada,  em  atitude  semelhante  à   de   um   repórter ou   de  um   
espectador.  Ele narra a ação enquanto espetáculo a que assiste 
(literalmente ou não) da platéia (SANTIAGO, 2002, p. 45). 
 

 

Dessa forma, Eulálio, ao construir micro-narrativas dentro de sua 

grande história, utiliza meios de direcionar a linguagem à utopia (construção do 

que almeja), interligando assim, o discurso ao leitor.  Ele o chama para 

participar de seu espetáculo, ou seja, da própria encenação do romance.  
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Envolvendo o leitor em seu discurso, o protagonista ao mesmo tempo em que 

contempla o que narra, afasta-se para dar abertura à ação do leitor.  

A construção ficcional nasce e renasce por meio das histórias da 

personagem que necessita da atenção e participação do ouvinte ou leitor para 

compor o enredo de sua história, afinal, sem o leitor, não se atinge a 

completude da obra, assim, 

 

 

se desvenda o ser total da escritura: um texto é feito de escrituras 
múltiplas, oriundas de várias culturas e que entram umas com as 
outras em diálogo, em paródia, em contestação; mas há um lugar 
onde essa multiplicidade se reúne, e esse lugar não é o autor, como 
se disse até o presente, é o leitor: o leitor é o espaço mesmo onde se 
inscrevem, sem que nenhuma se perca, todas as citações de que é 
feita uma escritura; a unidade do texto não está em sua origem, mas 
no seu destino, mas esse destino não pode mais ser pessoal: o leitor 
é um homem sem história, sem biografia, sem psicologia; ele é 
apenas esse alguém que mantém reunidos em um único campo 
todos os traços de que é constituído o escrito. É por isso que é 
derrisório ouvir-se condenar a nova escritura em nome de um 
humanismo que hipocritamente se arvora em campeão dos direitos 
do leitor. O leitor, jamais a crítica clássica cuidou dele; para ela não 
há outro homem na literatura a não ser o que escreve. Estamos 
começando a não mais nos deixar engodar por essas espécies de 
antífrases com as quais a boa sociedade retruca soberbamente a 
favor daquilo que ela precisamente afasta, ignora, sufoca ou destrói; 
sabemos que, para devolver à escritura o seu futuro, é preciso 
inverter o mito: o nascimento do leitor deve pagar-se com a morte do 
Autor. (BARTHES, 1988, p.5-6) 

 

Esse “alguém” leitor, apontado no excerto, faz com que o  narrador, no 

romance Leite Derramado, se mantenha vivo. Também é preocupação de 

Eulálio, ao narrar, apontar que muitos o ouvem, para divulgar a importância de 

continuar seu relato e, por conseguinte, vivo: 

 
 

E muitos se detêm para escutar minhas palavras, mesmo que não 
alcancem seu sentido, mesmo quando o enfisema me sufoca e mais 
arquejo que falo. Aos domingos, no pico do horário de visitas, é 
comum ocorrerem famílias inteiras a fim de apreciar meus estertores, 
ou quiçá a derradeira sentença de um moribundo. Muita vez de fato 
já invoquei a morte, mas no momento mesmo em que a vejo de 
perto, confio em que ela mantenha suspensa a sua foice, enquanto 
eu não der por encerrado o relato da minha existência. (LD, p. 184) 
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Dessa maneira, Eulálio apodera-se da palavra de forma a não cessar o 

seu discurso e com ele constrói e reconstrói histórias, mesmo com plurais 

desfechos. O que lhe importa é contar, narrar seu espetáculo para continuar 

vivo, de forma que ao cessar a fala projetada, utópica da reconstrução, Eulálio 

sabe que estará fadado à morte social.  

 

 

3.2 Utopia na construção ficcional  

 

 

3.2.1 A personagem Eulálio e a saga familiar 

 

 

Antes de desvendarmos as máscaras que compõem o protagonista, 

podemos notar o binômio mentira e verdade, presente no romance. Seria 

ingênuo da parte do leitor, como uma das peças fundamentais a comporem o 

romance, questionar-se sobre a verdade dentro do texto ficcional, mas, 

conforme Lhosa (2002), isso acontece:  

 
 

desde que escrevi meu primeiro conto, as pessoas me perguntavam 
se o que escrevi “era verdade”. [...] De fato, os romances mentem – 
eles não podem deixar de fazê-lo, mas esta é apenas uma parte da 
história. A outra é que, através da mentira, eles exprimem uma 
curiosa verdade que só pode ser expressa de um modo velado e 
escondido, disfarçando-se com o que não é (LHOSA, 2002, p. 01). 

 
 
Dessa curiosa verdade, o excerto de Lhosa nos motiva a pensar sobre 

a utopia na linguagem. O ser humano está em constante busca pela vida que 

idealiza. Desse imaginário idealizado se estrutura o texto ficcional. O modo 

obscuro como forma do relato, muitas vezes esconde a pluralidade de 

interpretações que devemos desvendar como leitores críticos, como diz 

Bastazin (2007):  
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Construir a especificidade do literário exige o suporte da língua, mas 
exige também empenho, criatividade e perspicácia para lidar 
audaciosamente com a palavra e nela descobrir potencialidades 
inovadoras. É um trabalho que implica o despertar de todos os 
sentidos para poder ouvir o leve sussurro das palavras. Conhecer, 
dominar, subverter o código é buscar formas de dizer o novo e, 
nesse processo, descobrir alternativas de percepção e composição 
para falar o mundo e o próprio homem (BASTAZIN, 2007, p. 144). 

 
 
Do mesmo modo, a construção do texto ficcional envolve a criação de 

signos a serem desvendados. O homem nunca está satisfeito com a vida que 

tem e busca, constantemente, uma vida diferente.  

Logo, podemos destacar a construção de dois Eulálios no romance 

Leite Derramado.  O primeiro, luta pela busca de uma vida idealizada. Por isso 

recria, por meio da memória, um passado que se faz presente para construir 

sua própria ficção. Ao mesmo tempo, o segundo vive o presente que o 

direciona à criação da linguagem utópica como meio de fuga diante do tempo-

agora.  

As máscaras da personagem desvelam e, ao mesmo tempo, ocultam o 

duplo no romance. Criam assim, a representação “para prover seres humanos 

com vidas que eles não se resignam em não ter” (Lhosa, 2002, p. 3). 

A construção desse binômio “Eulálio-pretérito” e “Eulálio-presente”, 

estabelece ao leitor prováveis denúncias sobre a sociedade considerada anti-

utópica, que é desumanizadora e não valoriza o bem-estar.    

 
 
Está correto dizer que toda utopia, por natureza, é humanista, uma 
vez que visa ao bem-estar da vida em sociedade. Porém, o sentido 
humanista ganha ênfase quando consideramos a verdadeira 
condição do homem como ser instável e abandonamos ideias que 
retiram a essência contraditória humana. Enfatizamos também o 
caráter humanista da utopia quanto focamos o desejo do espaço-
outro pautado nas relações humanas, na ética, na diversidade e na 
solidariedade (SANTOS, 2010, p. 136). 
 

 

O espaço-outro, em Leite Derramado, é ligado à procura do 

protagonista pelas memórias boas de forma a trazer felicidade para o 

momento-hoje. Então, esse desejo torna o personagem instável em seu pensar 
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e transpassa essa instabilidade, ao discurso. Assim, o protagonista cria 

máscaras para encobrir fatos que não lhe interessam ser relatados. 

As máscaras que revestem a personagem dizem respeito ao que possa 

representar o homem e é por isso que, muitas vezes, “a irrealidade da literatura 

torna-se, para o leitor, um símbolo, uma representação de realidades, de 

experiências que ele pode identificar sendo possíveis na vida” (LHOSA, 2002, 

p. 4).  

É pela representação, que a personagem se faz verossímil, revelando 

“a pluralidade e a intersecção do eu interior com outros „eus‟ (que) envolvem 

uma percepção de mundo e de leitura de suas possibilidades que é própria do 

artista” (BASTAZIN, 2006, p. 121).  

Se ainda compararmos as características humanas, atribuídas à 

personagem Eulálio, vemos um mundo de desejos. Entre eles, os que se 

perpetuam são a esperança e o anseio de viver um passado que não volta.    

No contexto utópico, sabemos que todas as pessoas levam consigo o 

mundo imaginário do querer ser, isto é, “toda pessoa sã vive um mundo duplo, 

o mundo exterior e o mundo interior; o mundo dos perceptos e o mundo das 

fantasias” (PEIRCE, 1935, p. 487). Assim, podemos notar que Eulálio é a 

representação do ser humano, pois, oscila entre a reconstrução utópica de seu 

passado, e o seu presente.  

Mesmo pobre, sustenta alguns hábitos luxuosos que tinha, quando 

possuía bens e reconhecimento. Não tolera que o chamem de Assunção, pois 

esse sobrenome, conforme o narrador, se refere à classe social menos 

favorecida, aquela a qual ele não aceita pertencer. 

 

 
[...] E não se esqueça que meu nome de família é Assumpção, e não 
Assunção, como em geral se escreve, como é capaz de constar até 
aí no prontuário. Assunção, na forma assim mais popular, foi o 
sobrenome que aquele escravo Balbino adotou, como a pedir 
licença para entrar na família sem sapatos (LD, p. 18; grifo nosso). 
 

 

 Responsável único pelo discurso da obra, ele tece a representação dos 

costumes e da cultura de uma elite brasileira, que se contrapõem com a 
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situação de pobreza dos escravos, os negros, e da mistura de raças: 

“impossível imaginar uma família que esteja aqui desde o século XVI e não 

tenha se misturado com índios e pretos 14”. 

O nome de um dos escravos do pai de Eulálio era Balbino. Se tirarmos a 

letra B do vocábulo, temos albino, que significa branco. O escravo foi criado 

juntamente com a família, e sentia-se parte dela.  Assim, o nome Balbino 

representa o “quase” branco que o escravo poderia ser.  

Os antepassados e descendentes do protagonista representam a 

corrupção do país, pois apoderavam-se de meios ilícitos para enriquecer, o que 

não acontece com o narrador.  

Seu trisavô fez parte da corte portuguesa, seu avô, fez fortuna como 

figurão do império, seu pai era dono de uma loja de armas e político influente, 

seu genro tomou os poucos bens que lhe restavam, e ele, nada influente, 

conforme excertos:  

 

De Botafogo, o sonho cortou para a fazenda raiz da serra, onde 
encontramos meu avô de barba e suíças brancas, caminhando de 
fraque diante do Parlamento Inglês... meu avô foi um figurão do 
império, grão-maçom e abolicionista radical, queria mandar todos os 
pretos brasileiros de volta para África, mas não deu certo. Seus 
próprios escravos, depois de alforriados, escolheram permanecer 
nas propriedades dele. Possuía cacauais na Bahia, cafezais em São 
Paulo, fez fortuna, morreu no exílio e está enterrado no cemitério 
familiar da fazenda na raiz da serra, com capela abençoada pelo 
cardeal arcebispo do Rio de Janeiro.  (LD, p.15-16; grifo nosso). 
 
Então o Lutétia já tinha atracado, e os passageiros caminham no 
cais, cercados de amigos e parentes, [...] Eu estou ali embaixo à 
esquerda, ao lado de um sujeito mais alto, estou de novo olhando 
para a câmera, mas dessa vez contrariado por aparecer como um 
lacaio, carregando um sobretudo e uma pasta de couro alheios. 
O nome do monsieur a meu lado era Dubosc, e fosse sonora a 
fotografia, sobressairia uma voz muito grossa a perguntar pela 
delegação francesa. Naquele momento, ele provavelmente ainda não 
tinha me reconhecido, pois depois de me largar nas mãos o 
sobretudo e a pasta, olhava por cima de mim e não parava de falar, 
l´ambassadeur?, l´ambassadeur? Já estava previsto que o 
embaixador lhe abriria os salões na noite de sábado, para uma gala 
com a presença do corpo diplomático, de autoridades e figuras 

                                                           
4
 Em entrevista à Revista Bravo! – Ed. Dezembro de 2009, Chico Buarque fala sobre o 

preconceito racial no Brasil. 
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ilustres da sociedade local, mas Dubosc não se dava por satisfeito. 
Em bom francês eu me disse encantado em revê-lo, depois de 
nossos inolvidáveis rendez-vous em Paris, na companhia de meu 
finado pai, o senador Assumpção. (LD, p. 25-26; grifo nosso).  
 
às vezes tenho pena de minha mãe, porque papai não lhe deu 
sossego nem depois de morto. Sua avó teve de receber em casa o 
chefe de polícia, aturar perguntas insolentes, pois corria que meu pai 
tinha sido morto a mando de um corno. Isso porque foi metralhado ao 
entrar na sua garçonnière. (LD, p. 35-36; grifo nosso). 
 
Confesso que eu também me divertia com Amerigo Palumba. [...] 
depois da guerra veio para a capital, passou a investir na bolsa de 
valores, tratava dinheiro por apelidos, e quando a levou recém-
casada para morar num palacete suspenso no Flamengo, achou 
bonito me contar quanto pagava de aluguel. E você continuava 
estranhamente feliz, ocupada com a decoração do palacete à la 
Segundo Império. Ia às corridas no Hipódromo, à piscina do 
Copacabana Palace, chegou perto de me lembrar sua mãe quando 
dançava o tango. Até que Amerigo Palumba me deu o bote e sumiu. 
[...] Chegavam as faturas, as prestações do conversível, da 
companhia de navegação, do antiquário, de todo lado explodiam 
apólices, hipotecas, papagaios [...] (LD, p. 37 e 38; grifo nosso). 
 
Seria até cômico, eu aqui, todo cagado nas fraldas, dizer a vocês que 
tive berço. Ninguém vai querer saber se porventura meu trisavô 
desembarcou no Brasil com a corte portuguesa. De nada adianta me 
gabar de ele ter sido confidente de dona Maria Louca, se aqui 
ninguém faz ideia de quem foi essa rainha. (LD, p. 49-50, grifo 
nosso). 

 

 

O protagonista vive à sombra de um sobrenome, viveu à sombra da 

história do pai, e a filha, que o levou até o espaço onde ele está, o leito de um 

hospital, é também responsável por representar a decadência. Junto de 

Amerigo Palumba, perdeu o pouco que restava da herança familiar e ajudou a 

desestruturar a linhagem elitizada da família.   

O narrador tece um discurso de resgate ao passado de sua linhagem 

familiar rica e oscila entre passado e presente,  

 

 

[...] Esse Dubosc, vou lhe contar, não sei que fim levou, mas se tinha 
então uns quarenta anos, pelos meus cálculos morreu há mais de 
vinte. Faço votos de que tenha falecido na paz dos seus, porém de 
algum colapso fulminante[...] Imagino o quanto ele, em meu lugar, 
não teria blasfemado contra o gelo desta sala e contra o bafo de 
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calor lá fora. Espero mesmo que nunca tenha entrado em elevadores 
fedorentos, nem visto essas baratas subindo pelas paredes, nem 
provado a gororoba de um hospital igual a este, nem continuado a 
falar merde alors, até a hora da morte. Porque tudo é mesmo uma 
merda [...] (LD, p. 26-27) 
 
[...] Hoje sou a escória igual a vocês (se referindo às pessoas no 
hospital), e antes que me internassem, morava com minha filha de 
favor numa casa de um só cômodo nos cafundós. Mal posso pagar 
meus cigarros, nem tenho trajes apropriados para sair de casa. Do 
meu último passeio, só me lembro por causa de uma desavença com 
um chofer de praça. Ele não queria me esperar meia horinha em 
frente ao cemitério São João Batista, e como se dirigisse a mim de 
forma rude, perdi a cabeça e alcei a voz, escute aqui, senhor, eu sou 
bisneto do barão dos Arcos. Aí ele me mandou tomar no cu mais o 
barão, desaforo que nem lhe posso censurar. Fazia muito calor no 
carro, ele era um mulato suarento, e eu a me dar ares de fidalgo. Agi 
como um esnobe, que como vocês, se não todos aqui, têm 
ascendentes escravos, por isso afirmo com orgulho que meu avô foi 
um grande benfeitor da raça negra. Creiam que ele visitou a África 
em mil oitocentos e lá vai fumaça, sonhando fundar uma nova nação 
para os ancestrais de vocês.[...] Mas a vocês nada disso interessa, e 
ainda aumentaram o volume da televisão por cima da minha voz já 
trêmula (LD, p. 50-51). 

 

 

Dessa forma, mesmo sabendo que hoje ele faz parte da classe social 

de baixa renda, Eulálio não cansa de discursar sobre a sua linhagem. Isso 

mostra a representação de um Brasil “em contraponto à visão da classe 

dominante, onde há uma genealogia da escravidão que contempla os que 

serviram a esta mesma elite. Assim, „Assunção‟, na forma mais popular, foi o 

sobrenome que aquele escravo Balbino adotou, como a pedir licença para 

entrar na família sem sapatos” (MASSI, 2009, p. 2).  

Assim, “o mais importante não é a existência (dessa fala), mas a força 

reflexiva que a faz nascer e que nasce dela, conduzindo o homem para o 

desejo de novas formas de viver e de ser.” (SANTOS, 2010, p. 101) e é sobre 

essa busca que a personagem se faz viva, e encontra forças para manter o seu 

discurso sempre vivo, mesmo que não verdadeiro.  

Na música “Velho Francisco” (1987), Chico Buarque trabalha o mesmo 

fazer poético da construção e reconstrução, e que de fato, serviu de inspiração 

para compor o romance, conforme o autor. Assim, ele também cria o duplo 

tempo presente versus tempo passado no discurso: 
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Já gozei de boa vida/ Tinha até meu bangalô 
Cobertor, comida/ Roupa lavada 
Vida veio e me levou/ Fui eu mesmo alforriado 
Pela mão do Imperador/ Tive terra, arado 
Cavalo e brida/ Vida veio e me levou 
Hoje é dia de visita/ Vem aí meu grande amor 
Ela vem toda de brinco/ Vem todo domingo 
Tem cheiro de flor/ Quem me vê, vê nem bagaço 
Do que viu quem me enfrentou/ Campeão do mundo 
Em queda de braço/ Vida veio e me levou 
Li jornal, bula e prefácio/ Que aprendi sem professor 
Freqüentei palácio/ Sem fazer feio 
Vida veio e me levou 

 

 

A representação do pai como homem influente nos negócios e na política 

surge para relatar a figura forte e influente que seu antepassado foi e que ele 

almeja ser, mas não consegue: 

 

Que fique entre nós dois, mas ultimamente ando muito agitado, com 
certeza estão trocando meus remédios. Não duvido que ponham 
arsênico na minha comida, e se o pior me acontecer, não perca por 
esperar, os jornais cuidarão de dar notícia. E voltará à baila o 
assassinato do meu pai, político importante, além de homem culto e 
bem-apessoado [...] Fique sabendo que meu avô já nasceu muito 
rico, não iria macular seu nome por se locupletar com dinheiro 
público. Mas com o fim do Império, teve de buscar asilo em Londres, 
onde morreu amargurado. [...] Se amanhã eu morrer envenenado, 
todos aqui hão de me ver nessa televisão que não desligam nunca 
(LD, p. 52-53). 
 

 

Esse excerto representa a busca de Eulálio por seu reconhecimento 

como pessoa influente, tentando ser capaz de utilizar seu discurso para 

persuadir, influenciar e convencer, assim como fazia seu pai. Sua voz 

incessante não convence os que estão ouvindo, tanto que as pessoas 

aumentam o volume da TV e pouco se interessam em ouvir o que ele tem para 

contar.  

Dessa forma, conforme o crítico Reinaldo Moraes (2009), a saga 

familiar também mimetiza 
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o registro da extinção da base social e do modo de vida de uma elite 
rentista que praticava seu portuguesinho escorreito, mantendo a 
devida distância da fala popular, enquanto exercia o seu 
mandonismo corrupto e ineficiente, marca do poder de origem rural e 
lusa, segundo o autor do seminal Raízes do Brasil (MORAES, 2009, 
p. 3). 
 

 

Além de representar a decadência, Eulálio representa a extinção desse 

modo de vida de uma elite de origem lusa.  

Isso tudo possibilita uma leitura alegórica da personagem. Ou seja, a 

personagem representa a construção do próprio romance pela linguagem, 

gerando assim um entretecer constante que oscila entre o discurso utópico e 

relato de sofrimento, amargura. Conforme Gagnebin (1999),  

 

 

este tema da criação sofredora e da natureza decaída prenuncia, já 
no livro sobre o barroco, a ideia cara ao Benjamin dos anos 30 de 
uma história dos excluídos, dos esquecidos e dos vencidos, que a 
crítica filosófico-histórica deve estrair por debaixo da camada terrosa 
da história oficial. A verdade da interpretação alegórica consiste 
neste movimento de fragmentação e de desestruturação da 
enganosa totalidade histórica; a esperança de uma totalidade 
verdadeira (GAGNEBIN, 1999, p. 51). 
 

 

A recriação do discurso ao mesmo tempo em que rompe o pensamento 

utópico, o desconstrói e cria um “vazio entre a vida real e os desejos e 

fantasias que exigem que ela seja mais rica e mais variada; é o reino da ficção” 

(LHOSA, 2002, p. 6). Além disso, a ruptura de valores desvela direções ao 

crítico; as verdades encobertas pelo romance nos trazem críticas que 

representam o contexto sócio-cultural do país. 

O descaso ao tratamento de pacientes em hospitais públicos é pouco 

visto pelos nossos governantes, em uma sociedade que funciona por meio das 

trocas de favores e que massacra os menos favorecidos,  

 

 
Desembarcar na alfândega artefatos e explosivos, por exemplo, era 
questão que meu pai resolvia com um telefonema, ou por meio de 
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qualquer despachante. Já eu tinha de comparecer à repartição de 
manhã cedo.[...] sou Eulálio d´Assumpção... o sujeito que afinal me 
atendeu, o senador? Filho dele, respondi, e o vi caminhar meio de 
banda em direção aos colegas. (LD, p. 56-57). 
 
 

 

 O que seria de Eulálio se não pudesse refugiar-se em seu passado?  

Um presente cheio de insuficiências o persegue, e em meio a todo o 

percurso de vida, só lhe restam os objetos brancos que o cercam como 

representação de sua própria história (um imenso vazio).  

Esse vazio é representado pelas paredes do hospital, o leite que não 

se pode mais recolher, a cocaína para novamente fugir do tempo-agora e 

entrar em um mundo criado por ele, mimetizado e útil para esquecer um pouco 

o que não se consegue ser, e o que um dia já foi.  

Dessa construção de fabulosas histórias, ele cria o mundo dele, pois “o 

que deve se tornar o „nosso mundo‟ deve ser „criado‟ previamente, e toda 

criação tem um modelo exemplar: a Criação do Universo pelos deuses” 

(ELIADE, 2000, p.34). Assim, ele se torna ficção como meio, menos doloroso, 

de suportar o tempo presente.  

A (re)construção do passado desperta seu lado utópico, também 

presente em todos nós. É a busca por uma realidade diferente da que vivemos. 

Essa realidade é construída pela personagem, para enfrentar uma vida cheia 

de frustrações.  

Nesse sentido, Lhosa (2002, p. 7) afirma que “conduzir vidas através 

de ficção que não se vive na realidade é uma fonte de ansiedade, um 

desajustamento à existência que se pode transformar em rebeldia e atitude 

insubmissa”. Afinal, enquanto desvelamos signos da escritura, descobrimos, 

quão esses signos representam sobre uma sociedade e, assim, “podemos 

muito bem compreender por que regimes que procuram exercer controle total 

sobre a vida desconfiam de obras de ficção e as submetem à censura”.  

Experimentar a “criação” como forma de transcender a vida insossa, é 

“emergir de seu próprio eu, ser outro, mesmo na ilusão, é uma maneira de ser 

menos escravo e de experimentar os riscos da liberdade” (Lhosa, 2002, p. 7). 
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Liberdade esta que o protagonista possui quando se permite criar, tecer sua 

história, o que traz a ele um mundo almejado e mais feliz. 

 

 

3.2.2 Os espaços utópicos  

 

A memória, no romance, é representante direta dos espaços que o 

protagonista busca. Ela exerce um dos principais valores de ligação entre o 

espaço presente – o lugar que o protagonista está - e o espaço interior, seu 

próprio eu. Assim, a memória determina os lugares em que o narrador viveu e 

os revive no presente, instituindo a mimetização da ascensão e decadência de 

Eulálio.  

No decorrer de toda narrativa, o protagonista fala da Fazenda Raiz da 

Serra. Sua memória busca este lugar constantemente, trazendo assim, uma 

simbologia do retorno a um local em que o narrador teve abrigo, segurança.  

Podemos considerar a mimetização do espaço “moradia” como algo 

necessário de ser dito e rememorado, pois o “lar” traz a imagem de algo 

seguro, afinal, “é preciso dizer como habitamos o nosso espaço vital de acordo 

com todas as dialéticas da vida, como nos enraizamos, dia a dia, num “canto 

do mundo” (BACHELARD, 2008, p. 24).  

A simbologia do nome fazenda Raiz da Serra, já trabalhado em 

capítulo anterior, representa a construção da saga familiar, pois a fazenda 

passou de geração a geração até ser vendida. 

 

 
Quando eu sair daqui, vamos nos casar na fazenda da minha feliz 
infância, lá na raiz da serra. [...] Na fazenda você tratará de mim e 
de mais ninguém, de maneira que ficarei completamente bom. E 
plantaremos árvores e escreveremos livros, e se Deus quiser ainda 
criaremos filhos nas terras de meu avô. [...] e com isso acabo de me 
lembrar que o casarão não existe mais. E mesmo a fazenda raiz da 
serra, acho que desapropriaram em 1947 para passar a rodovia (LD, 
p. 6-7; grifo nosso). 
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Entre o imaginário e o real, Eulálio reconstrói a fazenda e afirma que, 

voltando para lá, ficará completamente bom. A representação da volta ao 

passado, da volta aos tempos melhores, está presente neste trecho, pois o 

protagonista relata a fazenda como sendo o espaço onde viveu em sua feliz 

infância. Assim, a fazenda Raiz da Serra representa, quando recriada, “o lugar 

onde é possível o avanço perfeito da humanidade, o exemplo de espaço social 

onde o homem teria a possibilidade de sentir-se realizado, ou mesmo, ser feliz” 

(BASTAZIN, 2008, p. 3). 

Ao revolver em sua memória, Eulálio constrói um não-lugar. “Dessa 

forma, se as utopias não têm lugar definido, logo podemos dizer que são 

criações do imaginário e centradas na palavra” (SANTOS, 2010, p. 101). Da 

centralização na palavra, o protagonista busca dentro do espaço memorialista, 

a (re)construção deste lugar, que hoje não existe mais.  

Se analisarmos, ainda, o nome da fazenda, o vocábulo serra, significa 

lugar alto, elevação de terreno, o que unido a primeira palavra, seria então 

fincar a raiz em uma posição alta, estabelecer o firmamento em uma alta classe 

social, e é isso que o narrador busca durante todo o romance. Essa busca se 

faz por meio da construção do imaginário de Eulálio, afinal “a utopia nasce do 

imaginário como um projeto, todavia, é concretizada no texto” (SANTOS, 2010, 

p. 101). 

O espaço Fazenda Raiz da Serra é assim, o que representa a própria 

busca pela ascensão social de Eulálio, que hoje não existe mais. A sua 

imaginação é responsável por trazer esse espaço de volta. Em seu imaginário, 

a fazenda se constrói, e  

 

 

a imaginação trabalha nesse sentido quando o ser encontrou o 
abrigo: veremos a imaginação construir “paredes” com sombras 
impalpáveis, reconfortar-se com ilusões e proteção [...] o ser 
abrigado sensibiliza os limites do seu abrigo. Vive a casa em sua 
realidade e em sua virtualidade, através do pensamento e dos 
sonhos. (BACHELARD, 2008, p. 25). 
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O abrigo encontrado por Eulálio o conforta e traz de volta a vida, os 

anseios de um tempo que, para ele, poderia ter sido eterno. A imagem da 

fazenda transpassa todo o enredo e reaparece, mimetizando o início da 

decadência da família:  

 

 

ontem mesmo falei com meus advogados, e finalmente está para sair 
o ressarcimento pela desapropriação da minha fazenda na raiz da 
serra. Entra governo, sai governo, são sessenta anos de um 
processo contra a União, para rever uma indenização irrisória que 
me estipularam à primeira vista. Quem me chamou a atenção para o 
esbulho foi meu genro, que desejou conhecer a antiga propriedade 
onde Maria Eulália por um fio não veio à luz. Confesso que, para 
mim, era um pouco melancólico ver as ruínas da sede colonial, a 
capela em esqueleto, o estábulo carbonizado, a relva seca e a 
terra estéril da fazenda da minha infância. Aquela área rural 
tinha sido ocupada por indústrias, e algumas favelas já 
infestavam a redondeza (LD, p. 79, grifo nosso). 
 

 

A parte do excerto grifada apresenta a real estrutura da fazenda, nos 

dias atuais. Por meio das figuras que a personagem descreve detalhadamente, 

apresentam-se significantes diversos que nos levam ao contexto em que a 

família d‟Assumpção se enquadrava no momento: ruínas.  

A transformação encontrada neste espaço dava lugar a construções 

que representam as classes de baixa renda: as favelas e as indústrias. A 

fazenda como espaço das lembranças de Eulálio também encerra a obra 

caracterizando a reconstrução da saga familiar d‟Assumpção e transformando 

o narrador em uma personagem destinada a viver às margens da sociedade.  

Logo, o narrador trabalha a palavra poética quando relaciona a fazenda 

ao cenário degradante. No espaço simbolizado por ele como casa está o corpo 

de seu avô, que enterrado naquela região passa a simbolizar o fim de uma 

história, a morte encontrada no lugar onde principiou a vida de Eulálio.  
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3.3  A palavra utópica: recriação projetada 

 

 

Em Leite Derramado, o discurso do narrador tem como interesse 

primordial a substituição da realidade no presente pelos acontecimentos 

passados. Dessa substituição, ele tenta reproduzir a realidade de um tempo 

passado e projetá-la para o presente, a fim de sentir e poder viver novamente 

os fatos que a ele interessam e ainda, continuar sentindo-se vivo.  

Espaços se constroem, histórias se refazem, a palavra suporta e 

sustenta os pensamentos de Eulálio com o objetivo de imortalizá-lo diante da 

sociedade.  

Não seria por acaso que a obra se desenrola de forma a não seguir 

uma sequência lógica. Ao narrador, a lógica não importa, o que importa é 

continuar o relato, sem cessar, para permanecer vivo.  

O narrador, ao tecer seu discurso desestruturado, em meio a suas 

memórias, usa as palavras como tática de enredar o leitor para que este se 

faça presente no ato de observar e participar do relato. Assim, o narrador 

necessita do leitor para permanecer vivo.  

Dessa forma, ele tece um discurso construído como objeto verossímil e 

utópico, capaz de convencer quem quer ouvi-lo. A todo momento, ele  inova o 

seu discurso e possibilita, por meio dele, que haja sempre a reconstrução de 

sua vida, pois 

 

o artista que inova deve ver no objeto o que ainda ontem não 
víamos, deve impor a percepção uma nova forma. Apresenta-se o 
objeto por uma abreviação não-habitual. Assim, Kramnskoi, um dos 
fundadores da escola dita realista na pintura russa, conta nas suas 
memórias como procurou deformar ao máximo a composição 
acadêmica e esta “desordem” foi motivada por uma aproximação à 
realidade (JAKOBSON, 1976, p. 121). 
 

 

Ao recontar suas histórias, Eulálio faz com que o leitor acredite em sua 

realidade, e ainda, o leva à idealização da vida criada por ele, em suas 

memórias. Capaz de mimetizar o que ele almeja, Eulálio cria a palavra do 
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espetáculo, onde o espaço criativo e indutor para a representação é o da 

memória.  

A memória o mantém vivo, ela o leva até o tempo que foi perdido e é 

resgatada por meio das palavras tecidas no discurso do protagonista, que 

implora remédios como meio para fugir da realidade onde está e poder viver no 

mundo da imaginação. 

 

 

O resultado são estas noites em claro, não tenho quem me dê 
soníferos, analgésicos, cortisona. No início me revoltei contra os 
maqueiros por me largarem assim no corredor, na certa estavam em 
greve outra vez. Mas com os dias me convenci de que no meio deste 
trânsito não fico pior que na enfermaria, onde a televisão vivia ligada 
no futebol, eu não conseguia me concentrar nos meus assuntos. O 
ambiente ainda se degradava à medida que recebíamos os 
excedentes do pronto-socorro, pacientes com o rosto desfeito, 
queimaduras, perna amputada, bala na cabeça. Eram jovens, em 
geral, e malcriados, nem bem eu abria a boca e já se manifestavam: 
não fode, vovô, conta outra! Mas se com a idade a gente dá pra 
repetir certas histórias, não é por demência senil, é porque certas 
histórias não param de acontecer em nós até o fim da vida (LD, p. 
184). 

 

 

A partir do excerto, temos alguns apontamentos interessantes a serem 

feitos. Mesmo no ambiente degradante em que o protagonista se encontra, ele 

busca repetir e reconstruir suas histórias, com a finalidade de retransmiti-las, 

porém, os jovens não se interessam pelo falatório do narrador, e ainda brincam 

com o que ele conta.  

A televisão aparece como atrativo mais interessante e abrange a 

massa. Um dos pacientes que Eulálio descreve estar no pronto-socorro está 

com o rosto desfeito, o que representaria a falta de identidade das pessoas no 

mundo contemporâneo, pessoas essas que pouco se importam com as 

tradições e com o conhecimento que os velhos têm para transmitir.  

O narrador afirma que “as histórias não param de acontecer em nós”, e 

além de acontecer, o protagonista imagina, cria e representa o tempo da 

projeção angustiante. Nesse tempo, várias indagações o perseguem: se o 
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passado tivesse sido de forma diferente, como seria o hoje?  E ainda: o 

presente seria melhor se o passado não tivesse sido como foi?  

Destes questionamentos é que são criadas as histórias de Eulálio, 

sempre em um presente utópico e projetado, que representa, encena e 

transforma em palco as folhas brancas a serem preenchidas pelo espetáculo 

da fala do protagonista aos seus ouvintes e leitores.  

Para que essa fala se torne imortal, Eulálio reitera a importância de 

alguém registrar suas memórias via escrita, e assim, possibilitar a ele a 

perpetuação da vida.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Num tempo 

página infeliz da nossa 

história 

passagem desbotada na 

memória 

das nossas novas 

gerações 

(Francis Hime e Chico Buarque. Vai Passar, 1984) 
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De extrema importância, para o homem, é o resgate da memória. Relatar 

as tradições por meio de lembranças, da transmissão oral ou até mesmo de 

fotografias e documentos, faz com que o conhecimento seja sempre relatado e 

repassado a outras pessoas. 

Tornam-se testemunhas desta história, todos aqueles que a lerem ou 

ouvirem e, reinventarem prováveis desfechos aos espaçamentos do romance 

inacabado. Dessa maneira, cabe a cada um a percepção do romance com um 

olhar diferenciado.  

Percebe-se, então, que o mais importante não reside no fato de se 

discutir o gênero textual a que a obra pertence, mas de se ater à forma como 

os acontecimentos são narrados, pois eles ditarão o novo rumo da história.  

O narrador busca fatos memoráveis e cria um novo presente, baseado 

em fatos pretéritos; tempo desejado, idealizado, utópico, uma vez que foi 

escolhido e retomado da forma como foi conveniente ao narrador, criando 

assim um mito, o das histórias fabulosas. Mito esse que é preenchido e 

esgotado, quando se busca o presente utópico. Das palavras escolhidas, das 

construções pensadas, surgem novos enredos,  capazes de serem modificados 

também por quem os lê.  

O romance memorialista nos leva à representação poética das 

experiências fantasiosas do narrador. Quando estas fluem por meio da 

lembrança, elas são traçadas na linha da imaginação e entremeadas com o 

que possa ser rememorável nos acontecimentos passados, ou seja, aqui, a 

tríade memória, mito e utopia entrelaçam-se constantemente.  

A linguagem do provável, do criado pelo narrador e entretecido pelo 

leitor contemporâneo é capaz de transformar a história e fazer dela um campo 

aberto de possibilidades interpretativas.  

A busca do caminho de “como seria o passado se talvez tivesse sido 

diferente” é a forma da reconstrução do romance – fantasiada, projetada, 

encantada.  

A reinauguração dos fatos desperta emoções do passado, que passam 

a ser vivenciadas – novamente, no presente. Presente mítico que forma a 
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poética literária (do imaginário, do sonho, da invenção), e transforma-se em 

utopia na linguagem.  

Tamanha força das recordações faz com que o protagonista se envolva 

com a sua história criando um mundo verossímil por meio da linguagem, um 

mito. 

O provável acesso à vida que o narrador tanto almeja, está em seu 

relato – que durante os anos vividos era história ouvida e agora torna-se 

história falada, a fim de “abarcar a vida na sua totalidade” (BASTAZIN, 2009, p. 

5).  

Com o propósito de eternizar-se por meio do discurso, o narrador pede 

para que alguém escreva suas memórias e as torne escritura, a fim de ser lida 

e transmitida às outras gerações. Assim, “no palco da história da representação 

da narrativa assiste-se a uma transmutação progressiva: uma forma dando 

lugar à outra, voluntariamente, até o extremo, quando o cantador [narrador] 

cede a cena ao escriba, no momento em que apaga a voz da tradição oral, a 

tradição escrita assume, definitivamente, o seu papel” (MOTTA, 1998, p. 126).  

Os espaços entre fragmentos são, portanto, a abertura para a criação 

do mito. O protagonista precisa criar o mito para sentir-se como tal dentro de 

seu contexto familiar. 

Como possibilidade de viver da forma que almeja, ele constrói o 

romance. Faz o imaginário aflorar, gerando as novas histórias, para fatos ainda 

não vividos, mas almejados.  

Surge, assim, a palavra como utopia. Dessa maneira, o narrador 

consegue resgatar a vida que ele tanto gostaria de ter. Ele não somente se 

permite imaginar espaços de melhor acomodação, mas, também, por meio de 

seu discurso, tece uma fuga constante da morte social.   

Ao investigarmos como se organiza a estrutura literária do romance, 

podemos afirmar que é por meio da memória que Eulálio d´Assumpção torna-

se criador ficcional de sua própria vida. Ao rememorar, ele consegue fugir do 

tempo presente e criar outro Eulálio -  a personagem mítica.  

O romance passa a ser um espaço para a libertação do narrador, 

deslocando-o do ambiente imóvel em que ele se encontra - o leito de um 
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hospital - e ainda lhe possibilita a busca pela criação de uma nova. A utopia na 

linguagem torna-se assim um projeto de realização dos desejos, afinal, por ela, 

a personagem pode ser o que ela quiser construir. 
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