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... somos continuação, somos infinitude, somos 
água corrente, água água água.  

(Lya Luft) 

 

 

Quem são os homens, essas criaturas que só 
alcançam plena realidade quando se transformam 
em imagens?  

(Octavio Paz) 

 
 
 

 

Basta existir para se ser completo. 
 

Tenho escrito bastantes poemas. 
Hei de escrever muitos mais, naturalmente. 
Cada poema meu diz isto, 
E todos os meus poemas são diferentes, 
Porque cada cousa que há é uma maneira de 
dizer isto . 
 

(Alberto Caeiro) 

 
 



RESUMO 
 
 

 
A prosa literária da escritora gaúcha Lya Fett Luft (1937) caracteriza-se por um conjunto 
recorrente de imagens, símbolos e mitos, dispersos numa multiplicidade de formas textuais. 
Romances, memorial de infância, ensaios, romance ensaístico, crônicas, fábulas e contos 
constituem as modalidades textuais de sua prosa, paralela à produção de textos poéticos. A 
presente tese examina, numa perspectiva panorâmica, o diálogo estabelecido entre ficção, 
reflexão e memória no todo da prosa literária luftiana, através de um corpus literário principal 
a compreender os romances As parceiras (1980), O quarto fechado (1984), A sentinela 
(1994), O ponto cego (2003), o memorial de infância Mar de dentro (2002) e o livro de 
crônicas Pensar é transgredir (2004). Corroborando a análise desse corpus literário principal, 
é também examinado um corpus literário secundário formado pelos romances A asa esquerda 
do anjo (1981), Reunião de família (1982), Exílio (1987) e pelos textos de reflexão Secreta 
mirada (1997), Histórias do tempo (2000) e Perdas e ganhos (2003). A análise proposta se dá 
a partir de dois movimentos: 1) exame da recorrência de um conjunto imagético, simbólico, 
temático e intratextual presente nas três modalidades da prosa de Lya Luft - trama tão mesma 
– a partir da análise das imagens, símbolos e mitos relacionados aos temas da casa, do tempo, 
da infância, da memória, da morte e do duplo.  Como parte integrante desse primeiro 
momento da análise, dá-se o exame da recorrência intratextual operada pela autora, a partir de 
um processo de escrita autocitacional, efetivado pelo reaproveitamento de trechos de livros 
anteriores em livros posteriores; 2) apresentação dos critérios através dos quais se pode 
estabelecer um quadro distintivo entre as várias modalidades textuais produzidas pela autora - 
trama tão vária. Pautando-se por contribuições interdisciplinares, a tese se fundamenta 
principalmente pela teoria antropológica do imaginário, tal como formulada pelo antropólogo 
francês Gilbert Durand, e por estudos e pesquisas relacionados à teoria dos gêneros e 
subgêneros literários.  
 
Palavras-chave: Lya Luft - Imaginário - Gêneros Literários - Intratextualidade 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RÉSUMÉ 
 

 

La prose littéraire de l’écrivain gaucha Lya Fett Luft (1937) est caractérisé par des récurrent 
ensemble d’images, des symboles et des mythes dispersés dans une multitude de formes 
textuelles. Des Romans, des mémoires de l’enfance,essais, des romans essayiste, des 
chroniques, des fables et des contes constituent les modalitées textuelles de sa prose, 
parallèlement à la production de textes poétiques. Cette thèse examine, dans une perspective 
panoramique, le dialogue creé entre fiction, réflexion et mémoire dans l’ensemble de l’ouevre 
luftiana, par le biais d’n corpus littéraire principal a comprendre les romans As parceiras 
(1980), O quarto fechado(1984), A sentinela( 1994), O ponto cego (2003), le mémoire de 
l’enfance Mar de dentro (2002) et le livre de chroniques Pensar é trasgredir (2004). 
Corroborant l’analyse de ce corpus littéraire principal est aussi examiné um corpus literaire 
secondaire formé par les romans A asa esquerda do anjo (1981), Reunião de família(1982), 
Exilo(1987) et par les textes de réflexion Secreta mirada(1997), Histórias do tempo (2000) et 
Perdas e ganhos(2003). L’analyse proposée se fait à partir de deux mouvements: 1) examen 
de recurrence d’un ensemble d’images, symbolique,tematique intratextual présent dans les 
trois modalités de prose de Lya Luft – trama tão mesma – à partir de l’analyse des images, des 
symboles et des mythes en rapport avec les thèmes de la maison, du temps, de l’enfance, de la 
mémoire, de la mort et le double. Dans le cadre de ce premier moment de l’analyse, il y a 
l’examen de la récurrence textuel exploité par l’auter, à partir d’un processus d’ecriture fait 
par la réutilisation d’extraits de livres anterieures en livres posterieures; 2) présentation des 
critères par lequels on peut établir un cadre distingué entre les diverses modalités textuelles 
produits par l’auteur – trama tão vária-. Conçu par des contributions interdisciplinaires, la 
thèse est basée sourtout par la théorie antropologique de l’imaginaire, telle que formulé par 
l’antopologue français Gilbert Durand, et par les études et recherches liées à la théorie des 
genres et subgenres littéraires.  

Mots-clefs: Lya Luft – Imaginaire - Genres Littéraires – Intratextualité 
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NOTA INTRODUTÓRIA 

 
 
 É natural ter várias possibilidades de expressão, 

como um pintor emprega aquarela, óleo, acrílico, 
esculpindo e desenhando. A gente abre portas, espia, 
apanha e usa o que ajuda a ver melhor, a respirar 
melhor. Muda, deve mudar; volta, pode voltar: 
importam a liberdade de ação e a fidelidade à arte – 
essa que não admite interferências nem faz concessões. 

(Lya Luft) 

 

 

1. Os motivos propulsores da navegação 

 

 

Produzir uma tese de inflexão crítica sobre qualquer obra cultural é lançar sobre 

essa obra um olhar parcial e, não raras vezes, provisório. Para um mesmo objeto, a pluralidade 

de olhares, porque plurais são os seres que a investigam e plurais as possibilidades de leitura e 

fruição por parte de um mesmo leitor. Uma releitura1, quer consideravelmente distanciada no 

tempo da primeva leitura, quer realizada numa proximidade temporal a essa, poderá revelar 

facetas novas da obra, de modo que o exercício hermenêutico de outrora será revisto em sua 

incompletude e efemeridade. Assim sendo, assegurada a devida importância de sua leitura 

como contribuição, o pesquisador não pode, no entanto, aspirar ao desejo de totalidade, na 

ingênua pretensão de tatear o objeto por todos e possíveis ângulos.  

Essa despretensão de totalidade beira ao paroxismo se a tese produzida disser 

respeito à obra de um escritor vivo e atuante, pois à medida que a tese avança, muitas vezes a 

passos lentos, com seus recuos e ziguezagues (im) previstos, o escritor publica essa e mais 

essa obra, adicionando-a(s) ao cabedal dos livros produzidos anteriormente e aos quais o 

estudioso já lançara o seu olhar e já definira como corpus de análise. 

                                                 
1 Em S/Z, Roland Barthes (1992), por via de uma inversão, valoriza a releitura, relativizando o valor da primeira 
leitura (a leitura inocente, a que segue o desenvolvimento linear do livro). Segundo ele, a primeira leitura de um 
texto torna-se, ao fim e ao cabo, a última leitura desse texto, já que a leitura posterior ganha em suplementação, 
se comparada à primeira: “... nós que estamos em busca do estabelecimento de um plural, não podemos 
suspender esse plural às portas da leitura: também a leitura deverá ser plural, isto é, sem ordem de entrada: a 
versão “primeira” de uma leitura deve poder ser sua versão última, como se o texto estivesse reconstituído para 
terminar em seu artifício de continuidade, o significante ganhando, então, uma figura suplementar: o deslize” 
(BARTHES, 1992, p. 49). 
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A presente tese exemplifica esse natural descompasso2 verificado entre a produção 

literária de um lado e a produção crítica de outro, vez que nela lançamos nosso olhar sobre a 

obra de Lya Fett Luft (1937), escritora gaúcha que dá início à sua carreira literária em 19803, 

com a publicação do romance As parceiras, rapidamente seguido pela publicação das obras de 

ficção A asa esquerda do anjo em 1981 e Reunião de família em 1982. Posteriormente à 

produção desses romances, que compõem “A trilogia da família”, Lya Luft incursiona, em 

1984, no terreno da poesia, com a publicação de Mulher no palco. Também em 1984, a 

escritora produz nova obra de ficção, o romance O quarto fechado. Em 1987, publica o 

romance Exílio. Dedicando-se novamente à produção de poemas, em 1988 publica O lado 

fatal.  De volta à produção de romances, traz ao público em 1994 A sentinela. 

Após essa produção de seis romances e dois livros de poemas, em 1996 Lya Luft 

inaugura outra vereda literária, seus chamados textos de reflexão, como denomina Elódia 

Xavier (2001), textos em que a própria autora afirma realizar “uma conversa ao pé do ouvido 

do leitor” (LUFT, 1996). Nessa vertente textual, encontram-se o ensaio literário O rio do 

meio, de 1996, Secreta mirada, de 1997 (ensaio que mescla prosa e poesia) e o romance 

ensaístico Histórias do tempo, de 2000. 

Totalizando a obra da autora, há que se considerar ainda o romance O ponto cego, 

de 1999, o memorial de infância Mar de dentro, de 2002, o ensaio Perdas e ganhos, de 2003, 

as fábulas Histórias de bruxa boa (2004) e A volta da bruxa boa (2007) – únicas obras 

luftianas representativas do gênero literário infanto-juvenil – o livro de crônicas Pensar é 

transgredir (2004), o livro de poemas Para não dizer adeus (2005), crônicas compiladas Em 

outras palavras (2006) – reunião de textos já publicados pela autora em sua coluna “Ponto de 

vista”, na revista de circulação nacional Veja, e revistos para o formato de livro – e finalmente 

o livro de contos O silêncio dos amantes (2008).4 

Assim sendo, no que pese o fato de ter começado a publicar seus romances em 

1980, portanto aos 43 anos de idade, Lya Luft se apresenta como voz artística atuante e 

extremamente polígrafa no cenário da literatura brasileira contemporânea. Poemas, romances, 

memorial de infância, ensaios, romance ensaístico, crônicas, fábulas e contos constituem as 

                                                 
2 Quando da elaboração do projeto de tese, em seu estágio mais embrionário, portanto, Lya Luft ainda não havia 
publicado o livro de crônicas Pensar é transgredir (2004), os poemas reunidos em Para não dizer adeus (2005), 
suas crônicas jornalísticas revistas Em outras palavras (2006) e seu livro de contos O silêncio dos amantes 
(2008). 
3 Ainda que fora de circulação, compõem também a obra da autora: Canções do limiar (1963), Flauta doce 
(1972) e Matéria do cotidiano (1978), não contempladas como corpus literário na presente tese. 
4 Tais datas se referem ao ano de publicação das obras citadas. No decorrer da tese, alguns desses números 
poderão variar, principalmente o das obras mais antigas, de acordo com o ano da edição por nós utilizada.  
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modalidades textuais de uma obra já numerosa, em que a autora tão simbolicamente se 

expressa.  

Uma consulta ao Banco de Teses da Capes revela que boa parte das pesquisas que 

compõem a fortuna crítica da autora, realizada no Brasil, concentra seu olhar sobre seus 

romances. É para o conjunto formado pelos romances luftianos, ou somente para alguns deles, 

que confluem seu olhar crítico a maioria dos autores das dissertações de mestrado e teses de 

doutorado elencadas no sítio da instituição de fomento supracitada.5  

Já os textos de reflexão da autora (memorial de infância, crônicas e ensaios) 

constituem ainda um convite para a realização de trabalhos acadêmicos em maior escala. 

Temos conhecimento, até o momento presente, de poucos trabalhos que fazem parte dessa 

vertente de investigação, entre eles as dissertações de mestrado de Marlene Rodrigues 

Brandolt, O eu em O rio do meio de Lya Luft num discurso representativo da condição 

feminina (2005), de Risolete Maria Hellmann, O rio do meio da memória luftiana (1999) e de 

Leani Budde, A espessura da existência humana: perdas e ganhos na obra de Lya Luft (2007). 

Há que se considerar também os artigos de Socorro de Fátima Pacífico Vilar (2005), 

“Travessia do gênero ficção em Perdas e ganhos de Lya Luft” – em que arrola o ensaio 

luftiano na categoria da literatura de auto-ajuda – e de Elódia Xavier, pesquisadora que tem 

se dedicado há alguns anos ao exame da obra de Lya Luft, na perspectiva dos Estudos de 

Gênero (gender).  Em seu artigo intitulado “O vivido e o inventado: a invenção/realidade em 

Lya Luft” (2001), texto de significativa contribuição crítica, Xavier se debruça sobre as obras 

O rio do meio, Histórias do tempo e Secreta mirada. Nele, a autora denomina essas produções 

luftianas posteriores às narrativas, de textos de reflexão, categoria de classificação que 

tomamos de empréstimo no decorrer da presente tese.  

                                                 
5 O Banco de Teses faz parte do Portal de Periódicos da Capes/MEC, disponível em: 
http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses. As teses e dissertações sobre a obra de Lya Luft nele 
encontradas estão discriminadas em tabelas anexadas ao final da presente de tese. Nessas tabelas informamos o 
nome do(a) autor(a), o título do trabalho, a Instituição de Ensino Superior em que foram desenvolvidas, o ano da 
defesa, o corpus de análise selecionado e o instrumental teórico acionado ou alguns detalhes da natureza do 
trabalho nos casos em que a fundamentação teórica não foi claramente informada. Como é possível depreender 
pela leitura das tabelas em anexo, as trinta e sete dissertações sobre a obra luftiana assim se distribuem, de 
acordo com o corpus literário selecionado: 22 (vinte e quatro) analisam romances (dissertações n. 
1,2,3,5,6,7,8,9,11,12,13,14,18,20,21,25,26,28, 33, 34, 36, 37); 9 (nove) trabalham com romances não informados 
(dissertações n. 4,15,16,17,19,23,29,30,35); 1 (uma) é dedicada aos poemas da autora (n.32), 1 (uma) se refere 
não propriamente à obra literária de Lya Luft, mas a seu trabalho de tradutora, vertendo para o português a obra 
The Waves, de Virginia Woolf (n. 10) e apenas 3 (três) se dedicam ao exame de um dos textos de reflexão 
luftianos (n. 22,27,31). Das 10 (dez) teses elencadas, 8 (oito)  se referem ao exame de romances (teses n. 
2,3,4,5,6,7,8 e 10); 01 (uma) a romances e a um livro de poemas (tese n. 9) e 1 (uma), embora faça supor 
trabalhar com romances,  não especifica o corpus literário analisado (n.1). 
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Com altas margens de vendas, o ensaio literário luftiano Perdas e ganhos (2003) 

atingiu inegável boom editorial, alçando a escritora ao topo das listas de livros mais vendidos 

no Brasil, publicadas na revista Veja durante várias semanas consecutivas. Por via da tradução 

de Perdas e ganhos, em quinze países6, a autora – já conhecida nos Estados Unidos, na 

Alemanha e no Reino Unido7 com alguns de seus romances traduzidos – conquista 

repercussão internacional também através de seus textos de reflexão. 

A escolha da obra luftiana como corpus literário a ser examinado na presente tese 

seguiu, a princípio, um impulso notadamente pessoal, fruto de nossa simpatia e admiração 

pela obra da escritora. Paira em sua escrita uma densa atmosfera psicológica, perscrutadora da 

alma humana, irrigada pela riqueza das imagens, símbolos e mitos de reiterada presença em 

sua imaginação criadora. Desde nossa primeira experiência de leitura, que se deu com o 

romance Reunião de família, impressionou-nos a maestria literária de quem, com uma 

linguagem consideravelmente concisa, disseminada em textos não muito extensos, sabe dizer 

tanto do humano! Erigida com uma economia discursiva que não se traduz em pobreza 

imaginativa, mas que, ao contrário, por meio de imagens recorrentes, investe a fundo na 

tentativa de expressar o inefável, a obra da autora como um todo constitui uma intensa 

investigação de problemáticas universais, tais como o (des) amor, a morte, a arte, a família, a 

infância e a memória, entre outras, trazidas à baila pela articulação de sua visão pessoal com o 

acervo mítico e arquetípico que caracteriza a raça humana. 

No entanto, é preciso asseverar que, para além dessa inclinação pessoal de teor 

afetivo, também um motivo de ordem acadêmica e científica impulsionou nossa pesquisa: o 

desejo de adensar a fortuna crítica da autora por meio de um trabalho a conglomerar como 

corpus de análise suas narrativas de ficção, seu memorial de infância e seus textos de 

reflexão. Assim, ao antigo fascínio pela obra da autora, acrescemos o desejo de examinar o 

percurso panorâmico desse projeto literário de Lya Luft, caracterizado pela multiplicidade de 

formas textuais em que se verifica uma coerência e uma unidade de imagens, símbolos e 

temas selecionados e contemplados de forma obsessiva. Isso posto, objetivamos, com a 

                                                 
6 Na Alemanha: Geriten dês Glücks. Ed. Ulstein, 2005; Na Catalúnia: Pèrdues I Guanys. Ed. Grup 62, 2005; Ed. 
Bazar Forlag; Na Espanha: Perdidas y Ganâncias. Ed. El Pais / Aguilar: 2005; Na França: Pertes & Profits. Ed. 
Metailié, 2005; Na Holanda: Geven em Nemen. Ed. De Boekerij, 2005; em Israel: Perdas e Ganhos. Ed. 
Kinneret-Zmora, 2006; Na Itália: Perdite e Guardiagni. Ed. Rcs Libri / Bompiani: 2006; Na Iuguslávia: Dobici i 
gubici. Ed. Laguna, 2006; em Portugal: Perdas e Ganhos. Editorial Presença, 2004. Ainda no prelo: Na 
Dinamarca: Perdas e Ganhos. Ed. Bazar Forlag; Na Finlândia: Perdas e Ganhos. Ed. Bazar Forlag; na Noruega: 
Perdas e Ganhos.  Ed. Bazar Forlag; Na Suécia: Perdas e Ganhos. Ed. Bazar Forlag; em UK: Perdas e Ganhos. 
Ed. Vermillion. 
7 Nos EUA: O Quarto Fechado Ed. Georgia University Press – 1985; Na Alemanha: Reunião de Família. Ed. 
Klett-Cotta, 1992, A Asa Esquerda do Anjo. Ed. Aiep Guaraldi – 1993; As Parceiras. Ed. Klett-Cotta, 1994; No 
Reino Unido: Exílio. Ed. Carcanet, 1994. 
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presente tese, validar a hipótese de recorrência de temas disseminada numa multiplicidade de 

formas (gêneros e espécies literárias), de modo a evidenciar a existência de um número de 

traços característicos da dicção literária luftiana a perpassar as variadas formas literárias a que 

a autora recorre para compor seu universo literário. 

Vale ressaltar que, mesmo diante do desejo de oferecer uma contribuição de maior 

envergadura para a compreensão da obra da autora e, ainda que possamos dispor de um 

espaço de maior fôlego para o alcance desse objetivo, como o é o espaço de uma tese, não 

podemos perder de vista a necessidade de se proceder por recortes metodológicos. Como 

primeiro recorte realizado, delimitamos o conjunto formado pela prosa luftiana, prescindindo-

nos da obra poética da autora. Sendo a prosa da escritora consideravelmente numerosa, um 

novo recorte se faz necessário, pois querer abarcar toda a prosa de uma autora densa como 

Lya Luft implicaria análises que se desdobrariam ad infinitum e, como bem lembra 

Drummond, “todos nos cansamos / por um ou outro itinerário / de aspirar à resina do eterno” 

(2002, p. 1239-1249). A impossibilidade de mergulhar a contento na riqueza de cada obra se 

somaria ao fato de apresentar como resultado uma tese exaustiva e extenuante.  

Por outro lado, não contemplando um número significativo das obras, como 

alcançar o objetivo de oferecer uma visão panorâmica da produção literária de Lya Luft?  A 

solução encontrada pautou-se então na delimitação de dois corpora de análise: um corpus 

principal, contemplado em profundidade, e um corpus secundário, soerguido para corroborar 

a análise do corpus de primeiro plano. Assim, a análise do corpus principal, realizada 

paradigmaticamente, será enriquecida pelo exame do corpus secundário, engendrando, pois, 

uma leitura sintagmática do conjunto literário examinado. 

Para constituição do corpus principal, selecionamos as obras que, mesmo em 

constante diálogo com as outras, apresentam algo essencialmente original, originalidade essa 

de cuja análise mais acurada não poderíamos prescindir. Outro critério utilizado foi o de 

conglomerar num primeiro plano os romances em que pulsam fortes imagens e símbolos, 

muitas vezes recuperando elementos de narrativas míticas primordiais. Assim sendo, da 

chamada “trilogia da família”, optamos por As parceiras (1980), romance de estréia da autora, 

tamanha é a força do mito do duplo aí rearticulado. Em seguida, analisamos o romance O 

quarto fechado (1984) porque o mito de Tânatos a configurar a morte como grande temática 

moldural da prosa luftiana nele encontra aposento pleno e fecundo. Não poderíamos deixar de 

priorizar também A sentinela (1994), vez que, no que pese a existência do trágico e da 

fatalidade, é o único romance que acena para um vislumbre de bem-aventurança para a 

protagonista e também pela retomada patente das figuras de Penélope e Lilith. No rol dos 
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romances, selecionamos finalmente O ponto cego (1999), a se diferir de todos os romances 

anteriores pelo emprego de um narrador-personagem masculino e pelos interessantes 

procedimentos metanarrativos e paratextuais nele realizados. 

Uma vez delimitados os romances, adicionamos a eles o memorial de infância Mar 

de dentro (2002) por sua singularidade enquanto obra de caráter autobiográfico. Na categoria 

de textos de reflexão8, elegemos o livro de crônicas Pensar é transgredir (2004), por 

considerar que nele as crônicas transpõem o meramente documental e cotidiano, apresentando 

êxito estético enquanto gênero literário engendrado por uma fervilhante imaginação 

recriadora. 

Desta feita, os romances A asa esquerda do anjo (1981), Reunião de família 

(1982), Exílio (1987), os textos de reflexão Secreta mirada (1997), Histórias do tempo (2000) 

e Perdas e ganhos (2003) constituem o corpus secundário, a subsidiar a análise do corpus 

principal. Esse procedimento seletivo não se traduz em um enfoque de menor deferência a 

essas últimas obras da autora, visto que elas apresentam sua relevância na medida em que 

iluminam a compreensão do corpus primeiro. Dito seja, de passagem, que o pressuposto 

básico do qual não se pode perder de vista, quando da leitura da presente tese, é o de que ela 

se legitima exatamente naquilo que constitui um de seus objetivos: propor uma visão 

panorâmica da obra luftiana. Só no conjunto e pelo conjunto das obras que compõem a prosa 

literária de Lya Luft, e não numa visão atomizada delas, é que essa tese encontra sustentáculo 

teórico. 

Algumas objeções podem ser apontadas nesse processo de seleção e disposição 

dos corpora, entre elas o julgamento de uma natureza extremamente subjetiva no exercício da 

escolha, mas se há total liberdade no processo de criação literária, que haja alguma liberdade 

no trabalho crítico que lhe é, de certa forma, congênere. Ademais, como bem lembra Marisa 

Lajolo (1986, p. 50), “qualquer seleção é sempre arbitrária e pessoal” e é justamente nisso 

que, acreditamos nós, reside a riqueza da perspectiva crítica, com a possibilidade de oferecer 

olhares múltiplos sobre obras várias. 

Ao examinar os textos de reflexão de Lya Luft nos deparamos com questões de 

valor judicativo perante as quais pretendemos tecer algumas considerações, ainda que não seja 
                                                 
8 O intuito inicial era também analisar como parte do corpus principal o ensaio luftiano O rio do meio, em face 
de o livro constituir um marco de transição da prosa literária luftiana - do romance em direção às formas 
ensaísticas - e também por sua importância capital como registro metaliterário em que a autora desvela o modus 
operandi de boa parte de sua poética. No entanto, dados os limites de tempo e espaço que circunscrevem a 
produção de uma tese, optamos por dar destaque ao livro de crônicas Pensar é transgredir (2005) inclusive 
porque, em se tratando dos trabalhos que compõem a fortuna crítica da autora, o primeiro já conta como corpus 
contemplado em  dissertações de mestrado - Marlene Rodrigues Brandolt (2005) e  Risolete Maria Rellmann 
(1999) – o que ainda não se deu com o segundo. 
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esse o objetivo principal da tese. Partindo do princípio de uma diferença de grau valorativo 

estabelecido pela crítica em relação aos romances de um lado e aos textos de reflexão de 

outro, propomos alguns questionamentos relacionados aos juízos de valores atribuídos às suas 

últimas publicações. Quais os critérios de divisão e classificação que autorizam (ou não) o 

valorar da obra da autora em duas categorias distintas entre si? Tais critérios são de ordem 

formal, semântica, estilística ou política? Justapostos, os romances e os textos de reflexão 

revelam prioritariamente cisões ou conexões? Em que contexto sócio-histórico-cultural se 

emitem julgamentos de valores sobre as categorias da obra da autora? Como e por quem é 

pronunciada essa valoração? 

Complexo como é o processo de legitimação das obras literárias pelas instituições 

culturais especializadas, o propósito aqui estabelecido é instigar, no decorrer da tese, o (re) 

pensar a questão e, mesmo que não seja possível apresentar respostas a todas as indagações 

formuladas, é relevante que elas venham à baila. Mais do que fornecer respostas, essa tese 

objetiva fomentar questões através das quais se possa ler a contento a prosa literária de Lya 

Luft. 

 

2. As bússolas norteadoras do navegar: fundamentação teórica 

 

 

Grande parte das pesquisas acadêmicas desenvolvidas até então em torno da obra 

de Lya Luft se vincula aos Estudos de Gênero e à Psicanálise, chegando algumas delas a 

efetuarem o cruzamento desses dois campos do saber quando de suas análises. Também a 

Filosofia e os Estudos Culturais, entre outros, fundamentam alguns trabalhos sobre a obra da 

autora.9 Sem contestar o mérito de tais investigações acadêmicas que, com certeza, 

                                                 
9As 37 (trinta e sete) dissertações sobre a obra luftiana, cadastradas no Banco de Teses da  
Capes, indicam  que 09 (nove) delas se fundamentam pelos Estudos de Gênero (dissertações n. 7, 12, 17, 18, 23, 
26, 27, 29 e 35); 1 (uma) opera pelo cruzamento entre tais estudos e a Psicanálise (dissertação n. 1) e duas pela 
intersecção entre Estudos de Gênero e Estudos Culturais (n. 6 e 11); 03 (três) acionam instrumentais teóricos dos 
Estudos Culturais (n. 4, 9 e 19); 03 (três) pela Psicanálise (n. 5, 30 e 34);  01 (uma) se beneficia de paradigmas 
teóricos filosóficos (n.3), sendo que duas delas intercalam pressupostos filosóficos e psicanalíticos (n. 13 e 24) 
01 (uma) por estudos ligados à Mitologia (n. 36); 01 (uma) pelo cruzamento entre Mitologia e Psicologia (n. 25); 
04 (quatro) na área da Lingüística (n. 10, 14 e 21, 32); (2) duas em perspectiva comparatista (n. 2 e 6), 03 (três) 
por um viés sociológico (n. 8, 20 e 22)  e  6 (seis) recorrem a instrumentais teóricos não explicitados (n. 15, 16, 
28, 31, 33 e 37).  Já as 10 (dez) teses cadastradas assim se distribuem, conforme a fundamentação teórica 
acionada:2 (duas) pelos Estudos de Gênero (gender) (teses n. 1 e 3); 1 (uma) pelo cruzamento entre Psicanálise, 
Mitologia e Gênero (gender) (tese n. 6); 1 (uma) pelo cruzamento entre Mitologia e Psicologia (n. 8); 1 (uma) 
pela Psicanálise (n. 2); 1 (uma) pelo cruzamento entre Psicanálise e gênero (gender) (tese n. 9); 2 (duas) pelo 
viés dos Estudos de Gêneros (gender) e Estudos Culturais (n. 4 e 10); 1 (uma) pelos Estudos Culturais (n. 5), 
1(uma) por estudos da Mitologia, e 1(uma), em perspectiva comparatista, pela ótica da representação cênica (n. 
7). 
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contribuíram, com sua parcela, para aclarar a importância da obra da autora no panorama da 

literatura brasileira contemporânea, propomo-nos a reler a obra de Lya a partir de um corpus 

literário mais amplo e instrumentais teóricos outros: a teoria antropológica do imaginário, 

desenvolvida pelo antropólogo francês Gilbert Durand (2002), os estudos e pesquisas sobre as 

várias modalidades da literatura confessional (autobiografia, memórias, diários, auto-retrato 

etc) e parte do arcabouço teórico dedicado à classificação e à divisão das obras em gêneros 

literários.  A própria constituição essencialmente simbólica, memorialista e híbrida da prosa 

literária de Lya Luft ditou a escolha desses apropriados paradigmas teóricos para realizar a 

hermenêutica de sua urdidura literária. 

Ler uma determinada obra de arte na perspectiva da teoria durandiana implica 

acionar também todo um elenco de pensadores e pesquisadores cujos pressupostos constituem 

um legado teórico imprescindível no campo das pesquisas sobre o Imaginário, como, por 

exemplo, Gaston Bachelard (1988), (1990a), (1990b), (1998), (1999), (2000); Mircea Eliade 

(1972), (1996), André Siganos (2005) e Jean-Jacques Wunenburger (2002), entre outros. 

Embora tenha priorizado a teoria antropológica do Imaginário, o estudo se pautou também, 

em linhas gerais, por contribuições interdisciplinares, interdisciplinaridade essa que não se 

desarmoniza com a teoria durandiana, vez que, para o estudioso francês, a Antropologia 

proclama e proporciona a convergência das hermenêuticas, o que não se confunde com a idéia 

de uma mélange arbitrária e desordenada, como uma espécie de coquetel, na base do “vale 

tudo” teórico, sob pena de incorrer em desastrosas “interações medicamentosas”. Durand 

mesmo, em A imaginação simbólica (1988), assinala a existência de hermenêuticas redutoras 

(a psicanálise de Freud, o funcionalismo de G. Dumézil e o estruturalismo de Claude Lévi-

Strauss) e de hermenêuticas instauradoras (Kant e o Criticismo de Ernest Cassirer, a 

arquetipologia de Jung, Bachelard e a fenomenologia poética) quando do estudo dos 

mecanismos próprios da imaginação simbólica. 

Assim sendo, a escolha da teoria durandiana como fundamentação teórica a 

nortear esta pesquisa se justifica então por três razões. Primeiramente, pelo desejo de 

vislumbrar a obra de Lya Luft por prismas outros além dos já acionados por dissertações e 

teses predecessoras. Outra justificativa reside no supracitado caráter epistemológico da teoria 

durandiana, a se apresentar como um instrumental teórico abrangente, que possibilita tatear 

uma obra de cultura por vários ângulos, justamente porque proclama a convergência das 

hermenêuticas. Para Durand (2002, p.18), a teoria antropológica do imaginário “permite 

esclarecer um aspecto de uma determinada ciência humana por um outro aspecto de uma 

outra”. Assim, ciências várias como a Mitologia, a Etnologia, a Literatura, a Lingüística, a 



 22

Psicologia, a Psicanálise, a Filosofia e a Sociologia são convocadas quando da análise de 

determinada obra de cultura. Se nos propomos a perscrutar a obra literária de Lya Luft, 

considerando-a como um todo complexo e coeso, nada mais pertinente do que eleger como 

instrumental teórico uma teoria que, partindo da convergência das hermenêuticas, não reduza 

um todo a apenas uma de suas partes, nuanças ou facetas. Finalmente, a terceira razão pela 

qual enveredamos nossa pesquisa pelas trilhas da Crítica do Imaginário, razão à qual já 

acenamos anteriormente, deve-se à força que as imagens apresentam na prosa literária de Lya 

Luft, imagens que adquirem verdadeiro estatuto de símbolos em suas obras e cuja recorrência 

assevera a natureza coesa, circular e amalgamada da obra da autora.  

No primeiro capítulo, intitulado Das fontes e mananciais, apresentamos uma 

análise individual de cada uma das obras selecionadas para constituição do corpus principal. 

Nele verificamos, a partir das estruturas antropológicas do imaginário estabelecidas por 

Durand (2002), o regime de imagens predominantes em cada obra literária luftiana. Por 

apresentarem no fio discursivo, no sermo mythicus, essa recorrência de imagens, as 

modalidades da prosa literária luftiana serão então consideradas em seu estreito parentesco 

com o mito, tal como compreendido por Durand (2002, p. 62-63).10 Analisando, nesse 

primeiro momento, as recorrências imagéticas e simbólicas numa perspectiva interna, ou seja, 

circunscrita aos limites de cada obra individualmente enfocada, apresentamos, nesse capítulo, 

a maneira pela qual Lya Luft, enquanto voz individual, apropria-se de coletivas narrativas 

míticas primordiais e as adapta de acordo com seu propósito artístico.  

Em Da confluência das águas: o carrefour das imagens em Lya Luft, segundo 

capítulo que se revelará, ao fim e ao cabo, um desdobramento do primeiro, apresentamos a 

recorrência de um conjunto imagético, simbólico e temático a irmanar as três modalidades da 

prosa de Lya Luft: a ficção, a reflexão e a memória. Registro das recorrências contempladas 

agora numa perspectiva sintagmática, enovelando as diversas obras luftianas, o segundo 

capítulo traz à baila a dinâmica de algumas imagens obsessivas patentes na prosa luftiana. 

Como consideramos concomitantemente polígrafa e politemática a prosa literária de Lya Luft, 

tivemos que proceder por um recorte seletivo dos temas a serem analisados. Assim, 

examinaremos as imagens, símbolos e mitos relacionados a três grandes feixes temáticos: os 

seres de papel presentes na prosa da autora e as coordenadas de tempo e espaço que 

circunscrevem a trajetória de vida dessas personagens. Nesse último feixe, denominado “fluir 

temporal”, conglomeramos a análise de quatro subtemas, quais sejam, o tempo propriamente 

                                                 
10 A concepção durandiana de mito será explicitada no decorrer do trabalho.  
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dito, a memória, a infância e a morte, por entendermos que tais subtemas encontram-se 

extremamente compactados na obra da autora, de modo que falar de um implica também 

considerar os outros. 

A unidade semântica e simbólica dispersa na multiplicidade de formas textuais 

empregadas demanda um exame acurado não somente das semelhanças entre tais formas, mas 

também das diferenças perceptíveis entre elas. Para além das similitudes advindas da 

recorrência de um mesmo feixe de imagens, há que se considerar a multiplicidade das formas 

textuais prosaicas11 das quais Lya Luft lança mão para produzir sua arte. Pertencentes a todo 

um legado produzido em literatura e inventariadas pelos estudos dos gêneros literários, essas 

modalidades de prosa, apesar de congêneres, apresentam traços distintivos e se configuram 

como narrativas de ficção, narrativas autobiográficas ou memórias, crônicas, ensaios literários 

e romance ensaístico. Na perspectiva dessa multiplicidade de subgêneros, no terceiro capítulo, 

intitulado Barcos dissímeis para não diverso porto: ficção, reflexão e memória em Lya Luft, 

examinamos os elementos constituintes das várias formas da prosa em Lya Luft.  

Para investigar essas diferentes formas de estruturação textual luftiana, 

recorremos, no capítulo terceiro, à complexa questão dos gêneros literários, disposta em vasta 

bibliografia, aqui mencionada não em sua inteireza, por razões óbvias impostas pelos limites 

metodológicos próprios a uma introdução de tese. Kate Hamburger (1986), Wayne Booth 

(1980), Gerard Genette (2004a), (2004b) e Tzvetan Todorov (1987) são alguns dos nomes que 

iluminam essa discussão que, por sua vez, se insere num campo de investigação mais vasto, 

qual seja, a do fenômeno da literariedade. Tanto em um quanto em outro campo, as 

indagações levantadas são muito mais fascinantes do que as sempre parciais respostas 

aventadas ao problema. 

Fascinantes e desafiadoras são também as questões que giram em torno da relação 

entre expressão literária e experiência vivida. Para a análise de Mar de dentro, bem como de 

parte dos ensaios e de algumas crônicas luftianas de caráter autobiográfico, necessário se faz 

ancorar em pesquisas e estudos realizados em França sobre literatura e escritos do eu: Henri 

Bergson (1999), Philippe Lejeune (1996) e Philippe Gasparini (2004) são alguns dos 

estudiosos a cujas produções teóricas recorremos durante a pesquisa. Contribuição igualmente 

                                                 
11 Valemo-nos desse termo em seus dois primeiros significados dispostos em verbete dicionarizado: [Do latim 
prosaicu].  Adj. 1. “Da, ou semelhante à prosa. 2. Relativo à prosa” (FERREIRA, 1986, p. 1404) e não no 
sentido pejorativo utilizado para se referir a algo sem grandeza, sem relevância, algo demasiado comum e vulgar.  
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importante para o trabalho são as obras de pesquisadores brasileiros como Lúcia Castello 

Branco (1991), Wander Melo Miranda (1992), Jerusa Pires Ferreira (2004), entre outros.12  

Quando da tarefa de discernir, no terceiro capítulo, as modalidades da prosa 

luftiana por via do exame do contrato de leitura nelas travado ou, dito em outras palavras, ao 

verificar como se organiza, no interior de cada modalidade textual, a relação autor-texto-

leitor, deixamos entrever a concepção de literatura com a qual procuramos esculpir esse 

trabalho: uma concepção de literatura que a considera não mais enquanto coisa, mas enquanto 

atividade (PICARD, 1984), postura que traz como corolário a consideração da figura do leitor 

como indispensável integrante do exercício da leitura e da hermenêutica da obra literária.  

No entanto, por mais instigante se nos apresente a trilha de investigação oferecida 

pela Sociologia da Leitura, é preciso advertir que, nos limites desta tese, não lançamos mão de 

seus postulados. Tal paradigma teórico demandaria um esforço de investigação da leitura 

literária em processo, in loco, selecionando um grupo de leitores para tais e tais obras 

luftianas, realizando com eles entrevistas, aplicando-lhes questionários e acompanhando o 

processo de leitura de maneira mais aproximada, a fim de coletar dados a serem analisados 

posteriormente. Embora se posicione na esteira de trabalhos que afiançam a importância 

capital do leitor no processo de recepção da obra literária, este trabalho se circunscreve dentro 

dos limites próprios de uma pesquisa sobretudo autoral, no sentido de promover um leque 

mais amplo de interpretação da obra literária luftiana. Assim sendo, ao lançar mão de alguns 

pressupostos formulados pelas Teorias da Recepção, não procedemos por um estudo do 

processo da leitura em si, mas ainda um estudo sobre a obra, sobre como as diferentes 

modalidades da prosa luftiana programam sua recepção, a partir das solicitações textuais 

demandadas.  

Para além do exame das diferenças entre as categorias da prosa literária de Lya 

Luft, propomo-nos, como já mencionado, a fomentar questões que possam promover uma 

revisão de valores da obra luftiana, por via da superação da visão dicotômica a partir da qual 

parte da crítica entrevê a obra da autora. Também a esse intento nos dedicamos no terceiro 

capítulo.  

Para completar todo esse percurso, procedemos, em síntese, por dois movimentos: 

1) apresentar, à luz de paradigmas teóricos que valorizam a imaginação criadora, os aspectos 

que irmanam a ficção à memória e à reflexão em Lya Luft – trama tão mesma; 2) apresentar 
                                                 
12 Assinalemos aqui a realização de um evento de considerável envergadura, em que pesquisadores vários, das 
mais diversas áreas, expuseram dados de suas pesquisas no campo dos estudos autobiográficos: o Simpósio 
Internacional Escrever a vida - novas abordagens de uma teoria da autobiografia, realizado no período de 20 a 
22 de setembro de 2005, na Universidade de São Paulo. 
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os critérios através dos quais se pode estabelecer um quadro distintivo entre as várias 

modalidades textuais produzidas pela autora – trama tão vária. Dito seja de passagem que a 

riqueza da obra luftiana está justamente nessa capacidade de proporcionar uma multiplicidade 

dentro da unidade, engendrando um hibridismo sedutor e desafiador para cuja compreensão o 

livro organizado por Dominique Budor e Walter Geerts (2004), Le texte hybride, apresenta 

substancial importância. 

A obra de Lya Luft é água fluente e a imagem que a representa a contento é a do 

oceano que, em sua vastidão, não se deixa represar. Não ao acaso selecionamos vocábulos que 

se relacionam ao universo aquático para intitular os capítulos da tese. E diante desse fluir das 

águas luftianas, atitude vã seria, com a pobreza de nossa lógica, ainda muitas vezes cartesiana, 

deter-lhe o curso em fixas e inabaláveis categorias de classificação epistemológica. Cada uma 

das três modalidades habilmente tecidas por Lya Luft são como barcos que mantêm 

semelhanças e diferenças entre si, conduzindo-nos a um certeiro porto onde podemos saltar à 

concretude da terra, mas já com saudades do embalar doce e profundo ou, muitas vezes 

tenebroso e, ainda assim sedutor, das luftianas águas.  
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I – DAS FONTES E MANANCIAIS 

 
 

 
 
ENTRE MYTOS E LOGOS [sic] se faz a história. 

Quando se pensa que é o segundo que triunfa, estamos 
em pleno domínio do primeiro, de onde é duro sair. 
Fechar todas as portas ao mito é inútil, senão mesmo 
impossível. A não ser que se emudeça o espírito 
humano, que se manifesta através de formas simbólicas 
– mito, linguagem, arte. Dessas formas, o mito é a que 
mais facilmente encontra caminho. Se se lhe fecha a 
porta, ali está a janela. Acaba sempre achando uma 
fresta por onde penetrar. Ao contrário, aprisionado, o 
mito descobre uma saída – outro mito.  

(Autran Dourado) 
 

 

 

1.1 – A bússola oblíqua e certeira do Imaginário  

 

 

Onde o humano, o imaginar e o criar se instauram. Na tentativa de compreender o 

mundo, o outro e a si mesmo, o homem convoca não somente o espírito científico e racional, 

mas também a imaginação, processo dinâmico que não se restringe à reprodução mental de 

objetos da realidade circundante, mas subsume também a representação de uma realidade não 

objetiva, mágica e supra-sensível. O interesse humano converge-se não somente para o que se 

lhe apresenta de forma patente; também o misterioso, o insondável que ronda o cotidiano, o 

enigmático e o inenarrável seduzem o homem que, graças ao poder das imagens, símbolos e 

mitos, transpõe as fronteiras de uma única, lógica e carcerária realidade. 

No entanto, razão e imaginação nem sempre foram encaradas como moedas de 

mesmo valor. No seio da cultura ocidental, assistimos a longos séculos de legitimação do 

pensamento lógico-racional (logos) como via única de acesso ao conhecimento, resultando 

num processo de iconoclastia13 da imagem (mythos) a considerá-la como ambígua e incerta e, 

portanto, incapaz de conduzir a algum tipo de conhecimento. A esse processo de recusa do 

imaginário insurgem, entretanto, movimentos de resistência por parte de defensores da 

imagem como, por exemplo, a ação da Contra-Reforma contra o iconoclasmo da Reforma. No 

                                                 
13 A apresentação das várias etapas constituintes do complexo processo que vai da contenda entre ciência e imaginário à 
coexistência menos conflituosa entre eles foge ao escopo do presente trabalho e se encontra plenamente realizada em duas 
obras de Gilbert Durand, O imaginário (1998) e As estruturas antropológicas do imaginário (2002), bem como em 
Literatura e antropologia do imaginário, de Maria Zaira Turchi (2003). 
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final do milênio, assistimos então a todo um abrandamento da contenda entre o pensamento 

lógico-racional de um lado e o pensamento simbólico, de outro. Esse abrandamento pressupõe 

não o outro extremo caracterizado pela valorização exclusiva do imaginário em detrimento do 

pensamento racional, mas um estabelecimento “de um direito de integração ou, pelo menos, 

de antecedência dos arquétipos, símbolos e mitos sobre o significado próprio e suas sintaxes” 

(TURCHI, 2003a, p. 68).  

Na perspectiva dessa integração, Karen Armstrong (2005, p. 8) observa que “a 

imaginação também é a faculdade que permite aos cientistas trazer novos conhecimentos à luz 

e criar a tecnologia que nos torna incomensuravelmente mais eficientes”. Hoje, com a 

contribuição do pensamento desconstrucionista desenvolvido no século XX, descobrimos que 

o conceito de ciência não é cartesiano e nem isento de valores como se pensou durante certo 

tempo. Ciência em si não existe, o que existe são discursos sobre a ciência, discursos eivados 

de uma série de comprometimentos ideológicos por parte daquele que pesquisa. A 

neutralidade do discurso científico cai por terra e uma pluralidade de discursos sobre um 

mesmo fenômeno científico, muitas vezes contraditórios entre si, revela que não há um 

conceito rígido de real e sim realidades múltiplas, de fronteiras movediças e de contornos 

cambiantes. Desta feita, o logos não mais se sobrepõe, em detrimento do mythos, como forma 

pura e unicamente profícua pela qual se viabiliza o processo cognoscente. 

O homem é o único ser que experimenta a necessidade de e a competência para 

simbolizar a si mesmo, ao outro e ao mundo em que vive. A relação entre o homem e os 

símbolos é de tal maneira intrínseca que, se o pensamento simbólico caracteriza o humano, o 

humano caracteriza o simbólico: “o universo simbólico [...] não é nada mais nada menos do 

que todo o universo humano” (DURAND, 1998, p.79). O psiquismo humano, ao contrário do 

comportamento instintivo dos animais, processa-se por via indireta, já que apresenta como 

apanágio o fato de conceber idéias e experiências que, não raras vezes, não podem ser 

explicadas racionalmente. Eis então que imagem, símbolo e mito insurgem como 

instrumentais mais amplos e profícuos para a compreensão da realidade. É através do 

imaginário, da imaginação simbólica, recriadora, que o ser humano compreende o cosmos, e o 

conhecimento advindo das manifestações imagéticas, simbólicas e míticas ultrapassa o 

conhecimento de um real cuja total compreensão, outrora vislumbrada como possível, só 

existe, hoje se sabe, enquanto fenômeno de contornos parciais intercambiáveis. E é somente 

por representações, sempre por representações, que esse real se dá a conhecer. 

A imagem constitui produto da imaginação, mas também assume função motora 

no ato de imaginar. Nessa perspectiva, uma imagem aciona outra e essa, por sua vez, remete a 
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outra, engendrando uma rede de analogias e correspondências que torna a imaginação um 

processo sempre dinâmico, pluridimensional e polissêmico. Nesse sentido, imaginar não é 

sinônimo do mero reproduzir, mera repetição ou clonagem. Afirmar que o ser humano 

representa o mundo e a si mesmo por meio de imagens, mitos e símbolos não pressupõe um 

exercício de imaginação passiva. A imaginação transpõe uma função meramente reprodutora 

para se alçar à condição de fenômeno que apresenta uma função dinâmica, (re) criadora: 

 
 
O imaginário não é nem um lugar nem um objeto. É um sistema, uma relação, uma 
< lógica dinâmica de composição de imagens >, um ponto imaterial, mas, ao 
mesmo tempo, muito real [...] Símbolos, mitos são indissociáveis desta noção de 
imaginário: é sua organização que dá sentido a dados capazes de uma fecundidade 
que não é somente reprodução ao idêntico – clonagem – mas verdadeiramente 
criação (THOMAS, 1998, p. 16-17).14  
 
 
 

Bachelard denuncia a falsa clareza da etimologia acionada por determinadas 

pesquisas, ao se dedicarem ao estabelecimento do ethos do processo da imaginação. Logo na 

introdução de seu O ar e os sonhos (1990, p. 1), ele adverte:  

 
 
Pretende-se sempre que a imaginação seja a faculdade de formar imagens. Ora, ela 
é antes a faculdade de deformar as imagens fornecidas pela percepção, é sobretudo 
a faculdade de libertar-nos das imagens primeiras, de mudar as imagens. Se não há 
mudança de imagens, união inesperada das imagens, não há imaginação, não há 
ação imaginante. 
 

 

Cientes desse saber que só se efetiva via imagem, na primeira metade do século 

XX, estudiosos de hermenêuticas várias como a Filosofia, a Psicanálise, a Etnologia, a 

Sociologia e a Literatura, entre outras, reconhecem essa forte relação homem / símbolo e 

confluem seu olhar para o estudo do Imaginário. Nesses estudos fervilha toda uma gramática 

do Imaginário: arquétipos, imagens, símbolos, mitos e mitemas são palavras cujos 

significados é preciso circunscrever dentro dos limites de um campo preciso do conhecimento 

humano, sob pena de se deixar conduzir por uma obscura parafernália terminológica.   

                                                 
14 Tradução nossa para: “L’imaginaire n’est ni um lieu ni um objet. C’est um système, une relations, une 
<logique dynamique de composition d’images>, un point immaterial, mais en même temps, très réel [...] 
Symboles, mythes sont indissociables de cette notion d’imaginaire: c’est leur organization qui donne du sens à 
des données capables d’une fécondité qui n’est pas seulement reproduction à l’identique – clonage - , mais 
véritablement creation”. Vale ressaltar que todas as traduções de trechos de trabalhos franceses, doravante 
registradas na presente tese, são de nossa autoria. 
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O símbolo se difere do signo no que esse último apresenta de arbitrário. 

Significado e significante se articulam no signo através de uma relação estabelecida por 

convenções, aceitas por uma coletividade. No sistema de significação, o significado é sempre 

procurado para fora do signo, para um sentido estabelecido arbitrariamente, na perspectiva 

daquilo a que se denominou arbitrariedade do signo lingüístico.  O símbolo, ao contrário, 

pressupõe sempre uma motivação, porta um sentido que só pode ser procurado no processo de 

simbolização imaginária. Como lembra Gilbert Durand (2002, p. 29), “O analogon que a 

imagem constitui não é nunca um signo arbitrariamente escolhido, é sempre intrinsecamente 

motivado, o que significa que é sempre símbolo”. Se o símbolo aponta sempre para um 

significado que não está fora do processo de simbolização, escolhido arbitrariamente, mas 

sempre para um sentido que reside no próprio processo de simbolizar, ele se reveste de um 

caráter opaco, intransitivo: 
 
 
A função principal do símbolo não é a de exprimir uma idéia, mas, ao contrário, 
retendo nossa atenção sobre ele, ocupando nossa sensibilidade nesse processo, [a 
função do símbolo] é a de recobrir a idéia, de mascará-la, em uma palavra, de 
substituí-la e, por conseguinte, de impedi-la de atingir a consciência clara15 
(LACROZE apud WUNENBURGER, 2002, p. 91).  
 

 

Para um simbolizante, não há um simbolizado disposto de modo arbitrário, 

convencional. Um mesmo simbolizante se apresenta como um nó, uma rede de sentidos 

múltiplos, sentidos que não se revelam facilmente, mas, ao contrário, secretos que são, 

exigem um trabalho mais engenhoso de interpretação. O símbolo está sempre revestido de 

uma natureza misteriosa, enigmática. Em sua intransitividade, ele nos impulsiona rumo a um 

sentido que está sempre mais além. Para os românticos, o símbolo como via pela qual 

poderíamos conhecer o infinito, leva-nos a uma teofania, a uma verdadeira revelação. 

Mas se o símbolo é intransitivo, como concretizar de fato o processo de criação 

simbólica e, em seguida, o processo hermenêutico da obra de arte? Paul Ricoeur fornece 

importante contribuição para a compreensão de como o mistério simbólico se 

consubstancializa, por via da metáfora, em discurso. É a rede metafórica que transforma em 

discurso, em linguagem, o que o símbolo revela de modo implícito: “as metáforas são 

precisamente a superfície lingüística dos símbolos e devem o seu poder de relacionar a 
                                                 
15 No original se lê: “la fonction principale du symbole n’est pas d’exprimer une idée, mais , au contraire, en 
retenant notre attention sur lui, en occupant notre sensibilité, de la recouvrir, de la masquer, en un mot de la 
remplacer, et par conséquent de l’empêcher d’atteindre la conscience claire (LACROZE apud  
WUNENBURGER, 2002, p. 91).  
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superfície semântica com a superfície pré-semântica nas profundidades da experiência 

humana à estrutura bidimensional do símbolo” (RICOEUR, 1976, p. 81). 

No entanto, no próprio contexto da Crítica Literária, a compreensão dos vocábulos 

imagens, metáforas e símbolos apresenta variações conforme os pressupostos dos estudiosos 

vários que sobre eles se debruçaram. Se para Ricoeur, a metáfora se apresenta como base do 

símbolo, Umberto Eco (2003) fornece alguns critérios de distinção entre a metáfora, a 

alegoria e o símbolo e, na teoria antropológica do imaginário, formulada por Durand (2002), 

imagens e símbolos são constructos teóricos equivalentes. Turchi (2003a, p. 119-120), 

recuperando Jean Burgos, que afirma a imagem como manifestação possível de todas as 

metáforas, assevera:  

 
A metáfora é sempre um compromisso entre a razão e a imaginação, representa 
uma imagem fabricada sem raízes profundas. A imagem verdadeira, aquela que 
conquistou sua liberdade, ao se transformar em palavra, assume uma existência 
própria e nada deve ao passado. A imagem, obra pura da imaginação, supera a 
metáfora pela sua instantaneidade, porque não é uma expressão fabricada sobre 
algo já existente, ela é contemporânea de sua expressão. 
 

 

Mito é outro termo que requer seja considerado com cautela e a partir de 

paradigma teórico preciso. Vasto é o conjunto de significações, vasto o alcance e a utilização 

do vocábulo. Definições várias se incorporaram à palavra no decorrer do tempo. É o caso, por 

exemplo, da utilização do termo para se referir a uma celebridade, a uma personalidade de 

destaque nos campos de atividades humanas os mais diversos. Em manifestações discursivas 

do senso comum e até mesmo no discurso da ciência e da história, a concepção de mito se vê, 

algumas vezes, reduzida ao sentido comum de mensagem enganosa, mentira ou desvio nocivo 

de uma determinada realidade. Karen Armstrong elucida esse processo redutor, utilizando, 

para tanto, um exemplo empírico seguido de outro, simbólico: 

  
O político acusado de um pecadilho dirá que a história não passa de um “mito”, que 
ela jamais aconteceu. Quando ouvimos falar nos deuses a caminhar pela face da 
terra, de homens que se levantam da tumba ou de mares que se abrem 
milagrosamente para que o povo escolhido possa escapar de seus inimigos, 
descartamos tais relatos por serem inverídicos e obviamente fantasiosos 
(ARMSTRONG, 2005, p. 12). 
 

 

Na esteira dessa última redução, circunscreve-se a oposição, verificada ao longo da 

história, entre mythos e logos. Ofuscado pela valorização soberana do logos, o mito assistiu, 

no seio da cultura ocidental, a verdadeiros períodos de desmitologização, tais como o século 
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XVIII, com o Iluminismo, e o século XIX, com o Positivismo, conforme verifica Mielietinski 

(1987, p.4) em A poética do mito. Ainda segundo o folclorista russo, uma súbita 

remitologização sucede, no século XX, a todo esse desprestígio atribuído à herança 

mitológica dos tempos primitivos e da Antiguidade. 

A desmitologização observada por Mielietinski corresponde ao processo 

denominado demitologização por K. K. Ruthven, cujo trabalho denominado O mito (1997) 

fornece também uma visão panorâmica de períodos históricos a oscilarem entre a primazia do 

logos e as sobrevivências e revivicações do mythos.  Referindo-se ao primeiro processo, 

Ruthven observa, por exemplo, o movimento demitologizador empreendido pela ciência e 

pela religião que se uniram “numa trégua incômoda, para denunciar a falsidade da mitologia 

pagã” (RUTHVEN, 1997, p. 66-67).  

À revelia desses períodos de aversão ao mito, ele persiste na medida certa da 

marcha humana, porque “somos criaturas criadoras de mitos” (ARMSTRONG, 2005, p. 114) 

e sua conceituação se apresenta tão mais laboriosa se considerarmos que cada paradigma do 

saber humano irá considerá-lo pelo prisma que lhe é próprio e pertinente. Assim, o historiador 

das religiões vê no mito um relato de natureza coletiva que, sendo transmitido de geração a 

geração, e revelando a história de deuses e de heróis, esclarece algumas questões formuladas 

pelo ser humano quando do esforço de conhecer a si mesmo e ao mundo que o rodeia. Nesta 

acepção, o mito “instaura os fundamentos da vida social e cultural do grupo e representa, para 

cada um de seus membros, uma verdade inconteste” (HUET-BRICHARD, 2001, p.5).16 

 Diferentemente dos historiadores da religião cujo foco de interesse são os mitos 

enquanto narrativas primordiais, o sociólogo se debruçará sobre mitos modernos. Para eles, o 

mito é sempre uma imagem que estrutura um imaginário social, sendo capaz de unir toda uma 

coletividade. André Dabezies (1998, p. 731) assinala como o mito, para o sociólogo e o 

politólogo, reveste-se, no mundo moderno, mas também no passado histórico, de imagens-

força como o Progresso, a Raça e a Máquina, aptas a exercerem considerável fascínio 

coletivo. 

Já o psicanalista considerará o mito enquanto construção imaginária a revelar um 

conteúdo manifesto e um conteúdo mascarado, salvaguardado no insconsciente, sob pena de 

contradizer os valores admitidos pela ordem ou ideal comum. Na abordagem psicanalítica, 

sobretudo a de linhagem freudiana, o mito e os símbolos se comportam como estruturas 

através das quais elementos reprimidos no inconsciente individual encontram sua forma de 

                                                 
16 “Il instaure les fondements de la vie sociale et culturelle du groupe et représente, pour chacun de ses membres, 
une vérité incontestée”. 
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manifestação.  O impasse perceptível nesse filão de abordagem psicanalítica de símbolos e 

mitos reside no fato de reduzi-los a meros sintomas patológicos de um conteúdo recalcado. 

Para o estudioso da literatura, importa investigar o mito na sua configuração 

literária e também literalizada. No campo dos estudos literários, não é, de modo algum, muito 

fácil delimitar uma estilística particular ao mito: “as grandes imagens simbólicas, os pares de 

contrários, as fórmulas estereotipadas, os procedimentos de repetição e oposição etc., são 

comuns ao mito, ao conto, à epopéia e a todos os gêneros literários com predominância do 

simbólico” (DABEZIES, 1998, p. 733).  

Há ainda que se considerar a diferenciação entre mito literário e mito literalizado. 

O mito literalizado nasce de um resgate que determinado autor faz de um mito primitivo, 

enraizado em narrativas populares orais, construindo a partir dele uma obra em registro 

escrito. Conforme lembra André Siganos (2005, p. 93): “é literalizado aquilo que passa ao 

estado de literatura, ou mais exatamente, compreendido nos campos culturais possíveis, de 

literatura escrita”.17 O mito literalizado vai beber das águas dos mitos fundadores, narrativas 

desprovidas de uma autoria definida, posto que se trata de criação de caráter coletivo. 

Conforme assinala Jean-Claude Carrière, no mundo antigo, havia a crença em mitos 

fundadores que se manifestaram antes mesmos dos homens, sendo criados pelo próprio 

cosmos. Referindo-se ao caso particular da Índia, Carrière (2003, p. 27) afirma: 

 
 
Os textos fundadores, os Vedas, foram formulados, diz a tradição, pelo próprio 
cosmos, no final de um longuíssimo movimento musical, feito de amplas vibrações 
harmônicas e repetitivas, ao termo do qual nasceram os sons e destes, palavras, e 
em seguida, frases. A narrativa fundadora, necessariamente obscura, exigindo uma 
interpretação que os sábios e os poetas não tardarão a lhe dar, nasceu do próprio 
universo, sendo, portanto, indiscutível.  
 
 
 

O mito literalizado vem da mitologia e ressurge na literatura. Já o mito literário 

não nasce de uma narrativa popular primitiva, mas sim da/na própria literatura e se apresenta 

enquanto obra de produção individual singular, que não aspira ao estatuto do sagrado. No 

mito literário, o crítico investiga os modos pelos quais determinado autor concebe uma figura 

mítica fortemente autônoma, de maneira que, quanto maior a força da figuração mítica na 

obra criada, mais o mito aí se revestirá de uma natureza exemplar e imperecedoura. Assim são 

                                                 
17 No original se lê “c’est littérarisé ce qui passe à l’état de littérature ou plus exactement, compte tenu de la 
variété des champs culturels possibles, de littérature écrite” (SIGANOS, 2005, p. 93). 
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o Fausto de Goethe, o Dom Quixote de Cervantes e, como bem lembra Turchi (2003a, p. 95), 

o José, de Carlos Drummond de Andrade, entre outros. 

As melhores conceituações de mito são aquelas que trazem em si a própria 

impossibilidade de definição, por via de um engendrado procedimento poético através do qual 

não se busca o conceito lógico da palavra, mas as aproximações colhidas pelo símbolo e pela 

imagem, como esta de Bernadette Bricout (2003, p.17): “O mito é uma ‘janela para as 

sombras’, fresta para um além que sempre se esquiva, vidraça aberta para a morte, onde 

ressoa o riso dos deuses”.  

Mas em meio a essas dificuldades de ordem terminológica, é preciso considerar 

como indubitável o fenômeno da remota relação entre mito e literatura. Desde a Antiguidade, 

mito e literatura entrelaçam-se dinamicamente. Graças ao mito, o ser humano se expressa de 

modo simbólico sobre questões que o inquietam, tais como a cosmogonia, a sua relação com o 

divino, com a natureza e com o outro, a condição temporal e o devir, entre outros. Dabezies 

(1998) assevera que a arte literária constitui, numa sociedade dessacralizada, um dos campos 

privilegiados para possibilitar a expressão do mito. Northrop Frye afirma em Fábulas da 

identidade (2000, p.41), que “em todas as culturas, a mitologia se funde imperceptivelmente 

na e com a literatura”. E como nos lembra Turchi (2003a, p.21), é a literatura que “em suas 

experimentações teve a ousadia de beirar a fronteira do incompreensível”. Assim, se “é 

poeticamente que o homem habita a terra” (NOVALIS apud DABEZIES, 1998, p. 735), os 

escritores, em suas criações artísticas, expressam a contento o poder de representação 

simbólica do homem e o que essa representação implica de fascínio, de misterioso, daquilo 

que se revela secretamente.  

A sociedade dessacralizada a que se refere Dabezies se funda sob um patente 

paradoxo: vivemos hoje uma profusão alardeadora de imagens advindas de portentosos 

inventos cibernéticos, mas não nos recordamos da fonte nascedoura e da trajetória do mito, 

embora ele nos acompanhe a todo instante. O mito, conforme assevera Bricout (2003, p. 14-

15): 
 
 
Está presente por toda parte e, no entanto, é clandestino: no labirinto das ruas, no 
tumulto das cidades, nas paredes do metrô, nos paralelepípedos das calçadas, nos 
gritos das feiras e no rumor diurno, em nossos gestos e hábitos, em nossos sonhos e 
fantasmas. Está aí e no entanto ninguém o reconhece. No momento da contagem 
regressiva que precede o lançamento do foguete Ariane, será que se lembram de 
que aquela que lhe deu o nome nos legou também sua guirlanda de casamento – a 
Coroa Boreal? Que o deus da guerra, via Escola Militar, protegeu o Campo de 
Marte, antes de se transmutar em barra de chocolate? Que a Fênix, diferentemente 
das casas que designa, podia renascer das próprias cinzas? Que Hera e Zeus eram 
casados antes de serem anexados pela RATP? Que Hércules engendrou 
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Tlepólemos, Hylos, Maçaria, Batman, Monsieur Propre e Popeye? Que Hermes 
protege os viajantes e também os comerciantes – de cuja união nascem as malas de 
luxo? O Eros Center ladeia o Antro de Baco e a Mercure de France, Clio deixa a 
história pelos Champs Élysées, Calipso voltou para o mundo do silêncio, Éolo para 
o mundo subterrâneo, o monte Parnaso está cansado de ver trens passarem; a voz de 
Eco se perdeu e o nosso Panteão não abriga mais deuses. 18 
 
 
 

Mas é justamente diante desse contexto sócio-cultural que insurge a força da arte 

literária: nesse mundo dessacralizado pela técnica e pela ciência, os poetas reinstauram a 

imagem, o sonho, o secreto, o simbólico. O ser humano que se abarrota de sacolas de compras 

e se torna vítima voluntária do já tão citado consumismo fútil e desenfreado, que se farta nas 

mesas nada ritualísticas de um McDonalds, depois de enfrentar, de forma épica, longas filas 

para adquirir seu fast-food, também tem necessidade da beleza que advém das constantes 

representações simbólicas que crepitam nas manifestações artísticas, dentre elas a literária. A 

relação entre literatura e mito é de tal modo estreita que a primeira constitui memória do 

segundo. Graças à força dinâmica da literatura, que resgata e recria, recobra e renova, nossos 

mais antigos mitos livram-se do esquecimento, como bem observa Thomas Bulfinch (1999, p. 

6): 

 
As religiões da Grécia e da Roma antiga desapareceram. As chamadas divindades do 
Olimpo não têm mais um só homem que as cultue, entre os vivos. Já não pertencem 
à teologia, mas à literatura e ao bom gosto. Ainda persistem, e persistirão, pois estão 
demasiadamente vinculadas às mais notáveis produções da poesia e das belas artes, 
antigas e modernas, para caírem no esquecimento. 
 
 

 

Entre os processos de investigação voltados para a dinâmica dos símbolos, mitos, 

do Imaginário, destacamos os estudos do antropólogo francês Gilbert Durand. Observando a 

existência de uma estreita relação entre os gestos dominantes corporais do ser humano, os 

centros nervosos e as representações simbólicas, Durand constata a existência de regimes de 

imagens e de estruturas antropológicas do imaginário, concebido por ele como “o conjunto 

das imagens e relações de imagens que constitui o capital pensado do homo sapiens” (2002, 

p.18). Apoiando-se numa tripartição reflexológica das dominantes postural, digestiva e 
                                                 
18 Para melhor compreensão dessa passagem de Bernadette Bricout, necessário se faz anexar também uma nota 
do editor, que a acompanha: “Esta e as demais referências a entidades mitológicas enquadram-se nas seguintes 
situações do cotidiano francês: Mars [Marte], onde está a Escola Militar, também é marca de chocolate; Fênix é 
nome das Maisons Fénix; RATP é a companhia de transportes de Paris; Hermes, o deus do comércio, também é 
marca de malas de luxo; o shopping center Eros está ao lado do Antro de Baco; o deus Mercúrio também é nome 
de uma editora; o monte Parnaso, habitado pelas musas das artes, deu o nome à Gare de Montparnasse, uma 
estação de metrô e trens de Paris; o Pantheón é um palácio parisiense onde ficam sepultadas as cinzas das 
grandes personalidades da história da França” (p. 14-15). 
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copulativa no/do ser humano e relacionando essa tripartição a uma bipartição entre dois 

regimes de imagens, o regime diurno e o regime noturno, Durand procura distinguir e 

classificar os chamados feixes ou constelações em que imagens isomorfas vão convergindo 

em torno de núcleos organizadores. 

O regime diurno da imagem, intimamente relacionado à dominante postural e 

marcado por esquemas ascensionais, por gestos do erguer-se, do levantar-se, caracteriza-se 

pela antítese, pela diairesis e pelo furor analítico. Na imaginação diurna, vida e morte 

constituem elementos antitéticos, separados. À morte é preciso reagir heroicamente, munindo-

se de cetros e gládios.  

O regime noturno da imagem, caracterizado pelo desejo de eufemização do 

aspecto brutal do devir humano, divide-se em dois grandes grupos de imagens, conforme se 

relacione à dominante digestiva (regime noturno místico) ou à dominante copulativa (regime 

noturno sintético). O regime noturno místico caracteriza-se por uma plena inversão de valores 

simbólicos, por processos de conversão e eufemismo. O gesto primordial não é mais o de 

erguer-se, de se pôr de pé, mas sim o de descer lentamente a substâncias quentes e profundas, 

por um doce mergulhar na intimidade das coisas, por um retorno à intimidade materna. A 

antítese diurna cede lugar a uma espécie de negação do negativo, a antífrase. Assim, negando 

o caráter negativo da morte, o ser humano eufemiza seu aspecto nefasto em doce repouso, em 

serenidade. A morte, outrora ameaçadora, torna-se então desejada e a figura do suicida 

representa a contento essa outra relação do ser humano com sua finitude. 

Já o regime noturno sintético caracteriza-se pela busca de harmonização entre o 

desejo de eternidade e as imposições do devir e apresenta-se através de dois grupos de 

arquétipos e símbolos: de um lado, encontram-se os arquétipos e símbolos do retorno, do 

domínio cíclico do tempo; de outro, há os arquétipos e símbolos do progresso temporal, que 

manifestam “a confiança no resultado final das peripécias dramáticas do tempo” (DURAND, 

2002, p.282). Nesse regime, nem contrária à vida, nem equivalente a ela, a morte é 

representada como continuidade progressiva da vida. No seio da morte, encarna-se uma 

promessa de renascimento.  

Partindo da noção de esquema (schème), arquétipos e símbolos, Durand verifica a 

existência de um trajeto antropológico do imaginário que se traduz na “incessante troca que 

existe ao nível do imaginário entre as pulsões subjetivas e assimiladoras e as intimações 

objetivas que emanam do meio cósmico e social” (DURAND, 2002, p.41). O autor considera 

ainda que, quando há um esforço de racionalização, quando se utiliza o fio do discurso (sermo 

mythicus) capaz de resolver os símbolos em palavras e os arquétipos em idéias, estamos na 
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presença do mito, entendido por ele como “um sistema dinâmico de símbolos, arquétipos e 

esquemas19, sistema dinâmico que, sob o impulso de um esquema, tende a compor-se em 

narrativa” (DURAND, 2002, p. 62-63). São, pois, essa conceituação durandiana de mito e sua 

concepção de imagem e símbolo que norteiam as análises da presente tese. 

 

 

1.2. Lendo o curso das águas luftianas: imagens, símbolos e mitos 

 

 

O escritor sul-riograndense Caio Fernando Abreu, em depoimento publicado na 

orelha do romance luftiano Reunião de família, afirma que “Lya Luft não tem parentesco em 

nossa literatura: suas histórias desvendam um submundo emocional em que poucos se 

atreveram a penetrar”. Uma atenta leitura da obra da autora aponta, de fato, para a existência 

de um processo de incursão pelo universo humano, na busca de representar o subjetivo, o 

emocional, o âmago afetivo e psicológico do indivíduo em sua existência humana.  

Mais do que narrar aventuras, pequenas ou grandes, fatos exteriores às suas 

personagens, a autora se delonga pelo processo de narração dos conflitos por elas vivenciados 

internamente, escavando suas paisagens interiores. Lya Luft, ela própria, afirma em 

depoimento proferido em setembro de 1999, no Instituto Moreira Sales (responsável pela 

publicação do depoimento em formato VHS), que em seus romances “as coisas acontecem 

muito mais de dentro do que de fora”, sendo suas personagens, não ao acaso, quase sempre 

localizadas no interior de casas fechadas. Para sondar os terrenos profundos da alma humana, 

a autora circunscreve muitas vezes suas personagens no espaço da casa que, para Bachelard 

(2000, p.24), é o nosso primeiro canto do mundo, nosso primeiro universo, o não-eu que 

protege o eu. Por essa afinidade com a sondagem introspectiva, além de outros fatores, Maria 

Osana de Medeiros Costa (1996, p.15) situa a autora na linhagem clariceana de criação 

literária.   

Quando da leitura do conjunto formado pelos textos de ficção, pelo memorial de 

infância e pelos chamados textos de reflexão da escritora, torna-se patente o grau de coesão 

apresentado pelo todo constituído. Nessas três modalidades, Lya Luft contempla 

artisticamente alguns temas que, de tão recorrentes, tornam-se seus temas diletos e compõem, 

na esteira da denominação de Nortrhop Frye (2002), sua mitologia particular. Os desvãos da 

                                                 
19 Durand compreende o schème como elemento que estabelece a junção “entre os gestos inconscientes da 
sensório-motricidade, entre as dominantes reflexas e as representações” (DURAND, 1997, p.60). 
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condição humana, pessoas e seus desejos muitas vezes frustrados, o encontro amoroso 

rompido ou adiado, o constante medo diante da morte que a todos espreita ou o desejo de se 

lançar a ela como fonte de todo alívio, imagens da casa, eterna morada, com seus corredores 

por onde vagam humanos e espectros, imagens do porão e do sótão no que guardam de mais 

recôndito, fascinante e amedrontador são evocados em vários romances, bem como no 

memorial da infância e em alguns dos textos de reflexão. A imagem da teia familiar, que a 

todos abarca e asfixia, imagens de crianças mortas, de seres débeis, de retardados ou de 

vitimados por alguma doença são igualmente freqüentes no todo da obra luftiana. 

Além disso, nos textos de reflexão, por via de um discurso metaliterário, a autora 

apresenta uma série de procedimentos artísticos adotados quando da criação dos romances. 

Esse teor metadiscursivo encontra-se presente também no romance O ponto cego, em que o 

protagonista tece constantes considerações sobre o ato de narrar, de inventar. Nesse romance, 

para compor as epígrafes que introduzem os capítulos, a escritora reaproveita trechos retirados 

de seus romances anteriores: Reunião de família, As parceiras, Exílio e A sentinela, 

comportando-se O ponto cego como um verdadeiro palimpsesto luftiano. Esses 

procedimentos literários evidenciam a natureza conexa da obra de Lya Luft, natureza essa que 

permite defender, nos limites dessa tese, a existência de uma arquiestrutura da prosa literária 

luftiana que, dita em outras palavras, seria a existência de um projeto literário através do qual 

a autora se alimenta de sua própria obra para geri-la, engendrando dessa maneira um 

imbricado complexo literário em que cada livro se constitui como fio que se entrelaça a outro 

fio na urdidura do todo formado por seus textos. Amalgamando ficção, reflexão e memória, 

Lya Luft produz uma prosa literária densa, compósita e circular.  

A prosa de Lya Luft se apresenta plena de constructos simbólicos. Imagens, 

metáforas e símbolos fulguram no todo, cintilando não só nas modalidades de teor 

patentemente narrativo e ficcional como os romances, mas também no memorial de infância e 

nas modalidades prosaicas de teor reflexivo, como o são os ensaios e as crônicas. Porque 

impregnada de símbolos, a hermenêutica da obra luftiana não se efetiva de forma branda e 

dócil. Relacionados ao que o humano tem de recôndito e misterioso, para além da 

superficialidade das aparências fáceis e de interpretações cerceadoras a reduzirem o símbolo 

em signo, esses símbolos empregados por Lya apontam para uma plurissignificação e para um 

exercício de hermenêutica pautado não só no patente, mas também e principalmente pelos 

aspectos textuais em seu estado de latência. Capazes de dialogar com o corpus constituído por 

narrativas míticas primordiais, os textos luftianos demandam um processo de leitura 
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arqueológica da qual não se pode prescindir, sob pena de não compreender satisfatoriamente o 

empreendimento artístico realizado pela escritora. 

Esse processo de composição simbólica na obra luftiana se manifesta através de 

dois processos: 1) pela retomada explícita de mitos pertencentes a mitologias primitivas, 

redimensionando fatos e personagens míticos em uma nova versão; 2) pela criação de 

imagens e símbolos que, de tão recorrentes em suas obras, formam sua mitologia particular 

(FRYE, 2000, p.17). O primeiro procedimento não se caracteriza por uma natureza passiva. 

Tanto num caso quanto no outro, trata-se de um processo de criação imaginária ativa e 

dinâmica. 

E porque criativo e dinâmico, o processo de construção simbólica de uma obra de 

arte requer um processo hermenêutico congênere por parte do leitor, realizado não a expensas 

de dicionários de mitos e símbolos, à procura de uma resposta hermética, universal e 

descontextualizada, mas efetivado de acordo com o dinamismo próprio do imaginário. Para 

Gilbert Durand, o símbolo assume conotações diferentes, de acordo com o contexto em que se 

insere, porque o imaginário é dotado de um dinamismo que não permite enclausurar símbolos 

e imagens numa única possibilidade de combinação e representação, dinamismo esse 

entrevisto no conceito durandiano de trajeto antropológico do imaginário. Se o arquétipo é 

universal, para Durand o símbolo é sempre contextualizado 

A propósito das recorrências de imagens e símbolos em determinada obra de arte, 

necessário se ressalte uma questão. Longe de se figurar como um empobrecimento dos nós e 

conexões temáticas, em monotonia fastidiosa e inexpressiva, a recorrência revela o gênio 

criador de determinado escritor:  
 

 
 o gênio criador trabalha sobre uma < monotonia sublime >, a partir de um pequeno 
número de soluções. Como o diz brilhantemente Gorki < cada escritor autêntico é 
esplendidamente monótono, na medida em que suas páginas repetem um esquema 
idêntico, uma lei formal da imaginação criadora que transforma os materiais os 
mais variados em figuras e em situações quase sempre as mesmas >. Esta unitas 
multiplex se manifesta então através do duplo trabalho conjugado da recorrência e 
da variação, do Mesmo e do dissímil (THOMAS, 1998, p. 20).20  

 

                                                 
20 “le génie créateur travaille sur une <monotonie sublime>, à partir d’un petit nombre de solutions. Comme le 
dit magnifiquement Gorki, < chaque écrivain authentique est splendidement monotone, dans la mesure où ses 
pages répètent un schéma identique, une loi formelle de l’imagination créatrice qui transforme les matériaux les 
plus varies en figures et en situations toujours à peu près les memes>, Cette unitas multiplex se manifest donc à 
traveurs le double travail conjugué de la recurrence et du changements, du Même et de l’Autrement”. 
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Além de revelar o gênio criador, a repetição cumpre uma função retórica, 

pragmática. Para Durand, é a recorrência o elemento capaz de estruturar de maneira particular 

o sermo mythicus. Para ele, o mito repete e o faz para impregnar e persuadir: 
 
 
É a «redundância» (Lévi-Strauss) que assinala um mito, a possibilidade de arrumar 
os seus elementos (mitemas) em «pacotes» (enxames, constelações, etc.) 
sincrónicos (isto é, possuidores de ressonâncias, de homologias, de semelhanças 
semânticas) ritmando obsessivamente o fio «diacrónico» do discurso. O mito repete 
e repete-se para impregnar, isto é, persuadir (DURAND, 1998, p.247). 
 
 
 

Lya Luft opera por recorrências e repetições tanto no interior de uma mesma obra, 

colocando-a, pois, em parentesco estreito com o mito – conforme se pode observar no 

decorrer do presente capítulo – quanto no conjunto formado pelo todo de suas obras – tal 

como será visto no segundo capítulo. Por via da mitocrítica durandiana, método que consiste 

na tentativa de evidenciar os mitos diretores bem como sua dinâmica perceptível em um autor 

ou em uma obra de cultura, verificamos os mitos diretores presentes na prosa literária de Lya 

Luft, atentando para o redimensionamento que a autora opera em tais mitos. 

O conteúdo do mitema, menor unidade do discurso miticamente significativo, 

pode ser um tema, um motivo, um cenário mítico ou uma situação dramática. Vale ressaltar 

que Durand toma o termo mitema de empréstimo a Lévi-Strauss, mas, diferente desse, que o 

considera numa perspectiva sintática, Durand compreende que as grandes unidades 

constituidoras dos mitemas são pacotes de relações semânticas. 

Através desse passo a passo mitocrítico, torna-se possível investigar a retomada e a 

formação de mitos literários em Lya Luft, por via da procura de mitemas relacionados aos 

grandes temas contemplados de forma recorrente pela autora, quais sejam, o espaço, a 

infância, a memória, o tempo, a morte, o duplo, entre outros. Para tanto, levaremos em 

consideração o intenso processo de fusão efetivado pela autora entre ficção, reflexão e 

memória, entre o real e o imaginado, o vivido e o inventado, o masculino e o feminino, a 

infância e a velhice, a vida e a morte.  

A obra luftiana nasce de mosaicos de imagens, de combinações variadas, de 

associações de elementos opostos cuja aproximação se apresenta, num primeiro momento, 

inimaginável, e que só se efetiva por via do símbolo, do mito, do imaginário. Assim procede a 

autora para representar o humano que, na intimidade da morada, percorrendo corredores, 

escondendo-se em sótãos ou porões, atrás de portas, avistando além das janelas, olha o 

mundo, o outro e a si mesmo, tecendo ou destecendo sua própria trajetória.  
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Pelo imaginário manejado por Lya Luft, tomamos conhecimento do humano de 

uma forma mais acessível que pela observação direta do real empírico. Como bem lembra o 

escritor José Paulo Paes (1999, p.24), “Diferentemente da opacidade das pessoas reais, a cujo 

íntimo só temos acesso por via conjectural, as personagens de ficção são permeáveis ao nosso 

olhar”. Assim, a bússola oblíqua do Imaginário revela a rota mais certeira para (re) conhecer e 

representar o ser humano.  

 
 
 

1.2.1 As parceiras (1980) 

 

 
Tudo no mundo é duplo: visível e invisível / O 

visível, de resto, interessa sempre muito menos. 
(Cecília Meireles) 

 
 
 

Um romance pleno de parcerias. Assim se pode definir As parceiras, narrativa de 

estréia de Lya Luft na carreira literária. Nele, uma série de vinculações entre o eu e o outro se 

conjugam. Para um mesmo eu, representado por Anelise, a personagem central do romance, 

esboçam-se parcerias várias a moldarem sua trajetória, sua história de vida, a se incrustarem 

em sua memória, a determinar, de certa forma, seu futuro, ainda que de um futuro inerte se 

trate. 

É por via de um paradoxo aparente que se funda a trama desse romance: para 

relembrar as relações estabelecidas com seus afetos e desafetos e, dessa maneira, tentar 

descobrir um sentido à própria vida, a personagem luftiana refugia-se numa solidão planejada. 

Objetivando melhor compreender a si mesma e ao outro, expatria-se do outro, expatriação, 

contudo, aparente, porque as múltiplas figuras do outro com ela se vão abrigar no antigo 

Chalé da família, lócus eleito para o refúgio. A um deslocamento espacial, não corresponde, 

pois, um isolamento realmente concretizado, o outro sempre estará de parelha com o eu de 

Anelise, quer resgatado pela memória, quer efetivamente presente no Chalé, como é o caso da 

caseira e, mais esporadicamente, do filho dessa caseira, duas presenças que perpassam, a todo 

o momento, o tempo de desterro voluntário da narradora. 

Assim, essa espécie de existência contígua é tão patentemente visível que, para 

narrar sua própria história de vida, Anelise começa por narrar a vida de outra personagem, a 

antiga moradora do Chalé, sua avó Catarina, que ela vira uma única vez, mas que a fascinará 
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pelo resto da vida.   A história dessa avó é apresentada de forma incisiva pela frase que inicia 

o primeiro parágrafo da narrativa: “Catarina tinha catorze anos quando casou” (P, p.11).  

A relação de parceria, entrevista já no próprio título, abarca, num primeiro 

momento, essa viscosa21 união entre Catarina e Anelise, pois são elas indiscutivelmente 

parceiras na desdita, nos infortúnios, nos fracassos. Para introduzir as lembranças que 

concernem ao seu casamento desfeito com Tiago, Anelise evoca a história do casamento 

precoce a que fora subjugada a avó Catarina, dada em casamento por via de um acordo 

travado entre a mãe e o futuro marido, o enlace matrimonial permitindo à mãe de Catarina 

voltar tranqüilamente para a Alemanha, terra natal. Catarina é desposada, aos quatorze anos, 

por um marido grosseirão, bruto e de uma lascívia insaciável, a lhe provocar um verdadeiro 

asco em relação ao sexo e a levá-la a refugiar-se no sótão da casa: 

 
 
E Catarina sucumbiu a um fundo terror do sexo e da vida. Não os medrosos pruridos 
de muitas noivinhas do seu tempo, mas uma agoniada compulsão de fugir. Como as 
poucas e tímidas queixas nas cartas à mãe distante não tivessem, obviamente, 
resultado, ela se refugiou onde pôde: um mundo branco e limpo, que inventava, e 
onde se metia cada vez mais. [...] A criança loura era agora uma adulta precoce: cheia 
de manias. Uma delas era o sótão. Ali ela construiu uma dimensão em que só cabiam 
os seus interlocutores invisíveis. Subia até lá sempre que podia, esquivava-se do 
marido, dos parentes, das visitas (P, p.14-15). 
 

 

Por via das informações fornecidas pela personagem narradora, o leitor tem acesso 

aos fatos que compõem a trajetória de (sobre)vida de Catarina: o casamento por convenção, o 

abandono da figura materna, a aversão ao marido, as constantes traições desse marido a 

preferir “teúdas e manteúdas” àquela adolescente bizarra, a procura esporádica desse marido 

pela mulher em cada aparição fortuita ao casarão onde a abandonara, esquecida entre a 

governanta e as empregadas, os abortos que Catarina sofrera e as três filhas que tivera nesse 

intervalo de tempo: Beatriz (a tia Beata), Dora, Norma e, vinte anos mais tarde, Sibila, mero 

esboço de pessoa, anã e retardada. 

A importância dada à história de Catarina é de tal maneira significativa que uma 

leitura desatenta e uma análise apressada fariam supor tratar-se de um romance com narração 

homodiegética caracterizada pelo testemunho, reduzindo Anelise à mera condição de 

                                                 
21 O termo deve ser compreendido à luz da estrutura mística do imaginário denominada viscosidade ou 
adesividade, por Gilbert Durand. Traduzindo um desejo de tudo atar, ligar, unir, confundir, aglutinar e promover 
laços afetivos, essa “viscosidade manifesta-se em múltiplos domínios: social, afetivo, perceptivo, representativo” 
(DURAND, 2002, p. 271). A essa estrutura antropológica do regime noturno místico, na supracitada acepção de 
promover enlaces, união e a (con)fusão típica da imaginação mística, ligam-se, também, inúmeras vezes, os 
termos gliscromorfia e gliscromorfo(a). 
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narradora-testemunho, destituída de seu verdadeiro papel na trama, qual seja, a de 

personagem protagonista. Mas é a própria configuração da parceria fortemente estabelecida 

entre Anelise e a avó que justificará essa estratégia de apresentação de Anelise de maneira 

enviesada: para transpor o universo de Anelise, é preciso primeiramente atravessar pelo 

recinto silencioso do sótão ocupado por Catarina, morta aos quarenta e seis anos, mas 

espectro onipresente em todo o casarão e no decorrer de toda a narrativa.  

As relações de parceria vão, passo a passo, ampliando-se e já no primeiro capítulo 

o leitor toma conhecimento da estreita relação que conjuga Anelise a outros eus presentes em 

sua vida. Nessa perspectiva, Anelise estabelece uma parceria outra, isomorfa à parceria com 

Catarina. Trata-se da estranha figura da mulher cuja aparição no morro sempre a faz lembrar a 

avó: “Catarina tinha catorze anos quando casou, penso, enquanto seguro a balaustrada, me 

debruço para aspirar melhor a maresia, e deparo com a mulher postada no morro à minha 

direita. Bem na pedra saliente, onde a rocha cai na vertical até às águas inquietas” (P, p. 11). 

Páginas adiante, saberá o leitor que Catarina também se postara do alto da varanda do sótão, 

descendo, por via da verticalidade, rumo à horizontalidade da morte. Assim, uma parceria 

outra é estabelecida: a imagem de Catarina conjuga-se à imagem da mulher que sempre 

aparece, no decorrer da narrativa, no alto do morro ou descendo dele sem um destino 

específico. A imagem dessa figura feminina, no que apresenta de valor simbólico, será 

retomada adiante, para que não se perca de foco as outras parcerias que Anelise estabelece no 

decorrer da história. 

Uma série de infortúnios ata Anelise a uma linhagem de mulheres fracassadas, 

sempre denominadas pelas expressões “família de mulheres” (P, p.15), “família de doidas”, 

(p.16) que são Vânia, a irmã de Anelise, sua mãe, Tia Dora, Tia Beata, Bila e, de certa forma, 

o conjunto feminino dos abortos de Catarina: “Um bando de mulheres: diziam que até os 

abortos de Catarina tinham sido meninas” (P, p.19). Todas essas personagens femininas se 

irmanam a Anelise nas intempéries das veredas obscuras da existência humana: “Eu achava 

que esses problemas só a mim diziam respeito, só eu sofria tanto. Com o tempo, aprendi que 

todas trazíamos a sua marca” (P, p. 20).  

A narrativa se configura a partir do entremeio de dois eixos, o dos fatos passados, 

trazidos à baila por via da rememoração de Anelise, e o dos fatos presentes, o refúgio da 

personagem no Chalé. A grande configuradora da narrativa é a faculdade da memória que, 

alinear, engendra uma organização pautada pela alinearidade. Assim como a memória 

apresenta seus desvios, seus ziguezagues, o seu ir-e-vir, a narradora apresenta os fatos e as 

personagens no compasso desse relativismo instaurado pela disposição temporal não 
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cronológica do romance. Dessa maneira, algumas personagens são apresentadas ora de chofre, 

por meio de breves alusões – o leitor só conhecendo suas histórias de vida nos capítulos 

conseguintes – ora de maneira mais delineada. Algumas pistas são anunciadas para, bem mais 

tarde, revelarem na inteireza aquilo que sugestionaram. Esse mecanismo de interconexão 

temporal assegura uma certa tensão ao romance: nem tudo se dá a conhecer num primeiro 

momento mas, nem tudo também, nesse primeiro momento, se apresenta de forma 

inacessível. Nessa perspectiva do não linear, Anelise se refere primeiramente à história de 

Catarina, à presença da mulher no morro, ao destino desafortunado das mulheres da família 

para, só em seguida, dizer que veio ao Chalé para avaliar a própria vida, tarefa a que pode se 

entregar de forma delongada: 

  
Mas eu tenho muito que fazer: descobrir como tudo começou, como acabou. Por que 
acabou. Se dou com a ponta errada do fio, se descubro o lance perverso da jogada, a 
peça de azar, quem sabe consigo sobreviver. Tenho tempo. Escrevi a Tiago que 
ficaria uma semana aqui. “Volto domingo”, coloquei num PS sem sentido: como se 
esperasse que ele viria me procurar.  
Tenho bastante tempo para repassar o filme todo mais uma vez (P, p.18). 
 
 
 

Por via da memória, Anelise dá a conhecer a desdita de todas as mulheres da 

família. É pelo olhar de Anelise que as outras personagens e seus destinos desafortunados se 

dão a conhecer. O leitor toma conhecimento de que, exceto Tia Dora, que não se deixara 

submeter aos ditames da instituição familiar patriarcal, vivendo então de forma menos 

conflituosa, todas as outras mulheres da família conheceram um desditoso desfecho.  

A trajetória de vida de cada personagem, de cada outro que contracena com o eu 

de Anelise vai sendo apresentada paulatinamente, no ritmo determinado pelo entremeio dos 

dois grandes eixos temporais da narrativa. Através desse entremeio, personagens do presente 

e do passado convivem concomitantemente no imaginário da protagonista, como pode ser 

percebido, por exemplo, nas alusões à caseira Nazaré, que lembra Vânia e Tia Dora, a tia 

pintora: “Nazaré tem um pouco de vitalidade dessa minha tia pintora, e um pouco da alegria 

que minha irmã Vânia aparentou por muitos anos” (P, p.18). A partir dessa fala, Anelise deixa 

entrever a sorte de sua irmã Vânia, mas interrompe-a e parte para apresentação de um outro 

fantasma que a acompanha no refúgio propositado no Chalé e que com ela convivera nesse 

mesmo Chalé. Trata-se agora de Adélia, parceira de infância de Anelise, que preenchia suas 

carências, suas lacunas, sua solidão. Mas se os infortúnios de Vânia são procrastinados para 

um a posteriori, Adélia é já apresentada em sua finitude humana: 
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Depois do almoço, tento dormir a sesta no quarto que era meu e de Adélia, pois Vânia 
preferia a cidade para namorar e sair com as amigas, não vinha à praia. E eu não 
sentia falta dela, tinha Adélia, minha amiga. 
Mesmo tantos anos depois da sua morte, não consigo vir ao Chalé sem escutar sua 
voz chamando por mim, dando risada alto, gritando nos rochedos na praia, para fazer 
eco. Ela foi o primeiro amor da minha vida, numa idade em que as almas interessam 
muito mais do que os corpos (P, p.21). 
 

 

Assim, entre recuos e avanços, de proche en proche, Anelise vai apresentando 

todas as personagens femininas que com ela travaram uma relação de parceria na desdita: 

Vânia – a irmã, embora nunca tenha firmado com Anelise uma relação de amizade tal como a 

que a protagonista firmara com Adélia – irmana-se a Anelise no casamento fracassado: o 

marido de Vânia nunca admitira a possibilidade de ter filhos com ela e a traia com “meio 

mundo” (P, p.47): 

 
Mas um dia, quando ela me contasse da promessa que tivera de fazer ao marido na 
véspera de casar, eu entenderia que seu sofrimento não fora muito menor que o meu. 
Mais silencioso, menos patético, mas profundo, e acabara com sua vida. Pagara em 
dobro pela alegria da juventude. Só então, casadas, sofridas, provadas, cada uma no 
seu tabuleiro particular, começaríamos a ser amigas. Tarde demais (P, p. 47). 
 

 

A mãe de Anelise, sempre alheia à casa e às filhas, presença diáfana e distraída, a 

depender sempre dos cuidados do marido, figura muito mais como se fosse irmã de Anelise 

do que sua mãe propriamente dita: “Às vezes, quando ela me pegava olhando-a assim, sorria 

como se fôssemos duas meninas cúmplices de alguma travessura” (P, p.31). 

Outra figura feminina da “família de perdedoras” que trava parceria com Anelise é 

Bila, retardada e anã, cujos contornos sugerem uma revitalização da mitológica Sibila de 

Delfos. Bila figura como uma sombra a pairar sobre Anelise, reafirmando as singularidades 

daquela “família de doidas”, portando-se como lembrança do perigo da loucura atávica, tão 

temida por Anelise: 

 
Mas não era só por nojo que a repelia: era medo. Essa tia anã era o fruto mais 
caprichado da árvore temida, a árvore familiar de que eu também fazia parte. Só 
quando Lalo nascesse, eu entenderia como esse medo fora grande.  

[...] 
Até as empregadas tinham medo da anã: diziam que dava azar, tinha mau olhado, 
previa desgraças, via ‘coisas’ (P, p. 61-62). 
 
 
 

Anelise relembra também a trajetória de vida de Tia Beatriz (Tia Bea), a tia Beata, 

viúva virgem que não teve seu casamento consumado, devido à impotência sexual do marido, 
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que se suicidara logo depois do vexame de não poder exercer a esperada performance de 

virilidade masculina. Embora não amada por ninguém daquela família, figurando como uma 

velha corola com suas litanias, sua assiduidade às missas e suas rezas, rejeitada por Vânia e 

por Anelise, Tia Bea é relembrada pela protagonista num momento em que o intenso 

sofrimento as une em laços fraternos: “Hoje, sentada no capim morno, vendo o Chalé logo ali, 

entendo tia Bea ainda melhor: agüentar é duro, tia. Como é que a senhora agüentava quando o 

marido tentava, tentava e não podia? O medo, a ignorância, a vergonha. Viúva e virgem” (P, 

p.102). 

Até mesmo Tia Dora, que foi se mascarando, no decorrer do romance, como 

promessa de exceção à linhagem desafortunada de mulheres, revela, páginas adiante, um 

pouco daquele sofrimento inevitável que a irmana a Anelise: 

 

 
- Por que a senhora desenha esses anjos lindos, e só pinta monstros? 
Ela nem se deu ao trabalho de me olhar. Inclinou-se um pouco, apreciava um detalhe 
do anão careca: 
- Vai ver, não acredito em anjo. 
E disse aquilo sem rir. Então, para minha tia as coisas também não eram simples: 
havia sombras, ainda que de anjos. Reais mesmo eram os monstrengos (P, p. 82). 
 
 
 
 

Essa Tia Dora, tia pintora, aparentemente bem resolvida, carrega dentro de si seus 

monstros, sua dor, sua infelicidade. Sua condição humana de sofredora se torna explícita 

quando se depara com o insucesso do casamento do filho adotivo, Otávio, que se ligara a uma 

mulher que não o amava, rejeitava-o e o traía. Tia Dora, qual Pietà, sofre diante do sofrimento 

do filho, mas não pode carregá-lo nos braços, porque ele parte para a Europa em busca da 

mulher que o deixara.  

Todas essas combinações de parceria entre Anelise e outros eus figuram como 

mitema do grande mito do duplo, ao qual equivale o termo Doppelganger, termo “cunhado 

por Jean-Paul Ricther em 1796 e que se traduz por ‘duplo’, ‘segundo eu’. Significa 

literalmente ‘aquele que caminha do lado’, ‘companheiro de estrada’.” (BRAVO, 1998, p. 

261). Todas figuram como um duplo de Anelise, que extremamente solitária, de uma carência 

afetiva excessiva, gesta essas parcerias. A solidão dita em Anelise o desejo de comunhão, ora 

mais ora menos acentuado, com Adélia, com a mãe, a irmã, com Bila, Tia Beata e Tia Dora. 
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Esse desejo de parceria revela uma faceta patentemente gliscromorfa22 de Anelise, remetendo-

nos a uma estrutura típica do regime noturno místico das imagens, tal como concebido por 

Durand, caracterizada pelo desejo de atar, grudar, unificar: “Eu podia ter sido sua amiga, Bila, 

tiazinha anã. Podia ter penteado sua trança, trazido seu brinquedo, limpado sua remela, ao 

menos podia ter disfarçado. Sentido mais compaixão que repugnância ou terror” (P, p.62). 

 Mas diante do desejo de comunhão total praticamente impossível, a constatação 

de que cada alma é singular e indizivelmente só no sofrimento remete à imagem do “cada 

qual carregue a sua cruz”, preceito forte do Cristianismo: “Não tive nem coragem de me 

aproximar de Vânia, acariciar, passar a mão no cabelo. Prefiro deixá-la em paz com sua 

verdade” (P, p.100). 

Anelise trava também com personagens masculinas suas relações de parceria, que 

se configuram, nesse caso, como duplos amorosos. Antológica é a passagem d’ O banquete de 

Platão, em que é narrada a natureza primordialmente una do ser humano: 

 

 
Outrora, realmente, nossa constituição não era a mesma de hoje, mas diferente. Em 
primeiro lugar, os sexos da espécie humana eram três, não dois como hoje, masculino 
e feminino; havia ainda um terceiro, que participava de ambos aqueles; o nome 
conservou-se até hoje, embora o sexo mesmo tenha desaparecido; existia, naquele 
tempo, um que era o andrógino; participava, assim, no aspecto como no nome, de 
ambos os sexos, macho e fêmea (...). A razão de serem então os sexos em número de 
três e assim formados é que o masculino era primitivamente um rebento do Sol; o 
feminino, um da Terra e o comum-de-dois, um da Lua, porquanto também a Lua é 
comum-de-dois (...). Eram, por conseguinte, dotados duma força e duma robustez 
formidáveis, inflados dum orgulho imenso; atreveram-se contra os deuses e também a 
eles se aplica o que diz Homero de Efialtes e Oto, o terem empreendido a escalada do 
céu para medir-se com os deuses (PLATÃO, 2000, p. 59).  
 
 
 

Desde então, o castigo aplicado aos homens – na esteira do mito bíblico da Torre 

de Babel e do castigo impingido a Prometeu – materializa-se na eterna busca humana pela 

alma-irmã, pela metade da qual nos afastamos porque fomos demasiado audazes: 

  
 
Acho que descobri um jeito de existir a Humanidade, mas deixar de insubordinações: 
enfraquecê-la. Por ora – disse – vou cortar cada um deles em dois (...). Dito isso, 

                                                 
22 O adjetivo em questão deriva do substantivo gliscromorfia que, conforme já deixamos entrevar na nota de 
rodapé 21, nomeia uma das estruturas do regime noturno místico do imaginário, tal como concebido por Gilbert 
Durand. Tal estrutura se caracteriza, de acordo com o antropólogo francês, pelo constante processo de 
viscosidade, de adesividade entre elementos primordialmente distintos e autônomos, fundidos por um desejo de 
tudo unir, ligar, atar. 
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fendeu os homens em dois (...). Ora, fendido o físico em dois, cada metade sentia 
saudade da outra e juntavam-se (...) (PLATÃO, 2000, p. 60).  
 

 

O pai e a mãe de Anelise se comungavam numa simbiose completa, constituindo 

outro duplo na narrativa, sendo os cuidados do pai todos dirigidos à esposa e essa alheia às 

suas funções maternais. Em decorrência, Anelise figura como a criança para a qual não 

convergiram grandes amores e seu estado de solidão vai se agravando com a morte de Adélia, 

a indiferença da irmã, a morte dos pais. É primeiramente em Otávio, o primo também 

solitário, que essa busca pelo amor do outro masculino se manifesta: 

 
Éramos dois adolescentes solitários, carentes. Levei apenas duas, três semanas para 
entender que ele não era só o primo, o amigo, o companheiro de correrias: era o 
primeiro homem. Nossas mãos se entrelaçavam debaixo da mesa. As pernas 
encostavam-se na banqueta do piano. As bocas próximas inventavam segredos tolos. 
Os corpos íntimos encostados quando dançávamos na sala, especialmente nas noites 
em que tia Beata tinha novena (P, p.74). 
 
 
 

Esse primeiro amor de adolescentes, que perde o viço com o cavalgar próprio do 

tempo humano, será revitalizado por um segundo amor, Tiago, com quem Anelise se casa e 

com quem vive, nos primeiros anos de casamento, um furor erótico digno de nota. Esse 

erotismo – figurando tal como o compreende Bataille (2004), como processo de resgate da 

continuidade perdida do homem, ser descontínuo do outro que é – transcende o puro ditame 

carnal para se configurar nessa busca, nessa entrega de um corpo separado de outro, “a minha 

mais remota carne tinha de ser dele”, de uma alma separada de outra: 
 
 
Hoje, parecem mentira as semanas de lua-de-mel que passei ali com Tiago. A 
explosão da vida que eu continha há mais de vinte anos, a realização do que mal se 
iniciara com Otávio. Expulsei todo o medo fazendo amor delirantemente. A 
cozinheira chegava discreta, fazia comida, limpava, sumia. Tiago e eu nus pela casa. 
Tiago e eu passeando nas dunas na noite quente, tirando a roupa, o amor urgia, 
depressa, eu quero aqui, quero agora. Excesso de vida que não podia esperar. Eu 
queria Tiago dentro de mim o tempo todo, a minha mais remota carne tinha de ser 
dele, o canto mais escondido, o deslumbramento maior (P, p.101). 
 

 

Mas não há salvação para Anelise. O frescor dos primeiros anos de casamento vai 

se esfumando diante daquilo que constitui o verdadeiro infortúnio da protagonista durante sua 

travessia: os sucessivos abortos, a incapacidade de se lançar ao futuro, promessa do fruto 

malograda na finitude da semente: 
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Nessa altura o jogo começou a se corromper. A cada gravidez, o medo maior e a 
esperança mais louca. Todo cuidado é pouco, diziam os médicos, já consultara uma 
porção. Como nenhum encontrara nada de físico que justificasse os abortos repetidos, 
passava de um para outro, desacreditando de todos. Vivia inquieta, desconfiada. 
Depois do aborto, repouso. Na gravidez, repouso. Nos intervalos, medo de 
engravidar. Acho que aí me habituei a viver deitada. Medo, cama, poltrona, sofá, os 
frutos pecos, duendezinhos dentro de mim. Nada de anjos (P, p.113). 
 
 
 

Como não ver a revitalização patente do mito de Sísifo nessa peregrinação de 

Anelise em alas de hospitais, os rebentos apressados escapando-lhe pelas mãos e pelo útero, 

os repousos, o constante desejo de engravidar outra vez? Anelise é um Sísifo de saias, que não 

cumpre sua tarefa no cume da montanha, não satisfaz um dos preceitos máximos da 

feminilidade numa cultura tradicional: produzir filhos.  

Analisando, em sua tese de doutorado, a natureza do arquétipo materno nos 

romances de Lya Luft, Eliane Ferreira de Cerqueira Lima (2006) bem observa que grande 

parte das protagonistas femininas luftianas não consegue levar a cabo o processo de 

maternidade e atribui esse fato à ausência da mãe dessas protagonistas, elemento emocional 

insubstituível, mas que se faz ausente na maioria dos romances da autora. É pela falta da Mãe, 

pelo vazio do amor materno, que as protagonistas não conseguem procriar, não conseguem 

passar adiante o afeto não recebido. 

Na quinta vez em que engravida, Anelise consegue dar à luz seu filho Lauro: “meu 

filho nascera. Perfeito? Perfeito, disseram. Um menino graúdo e bonito. Lauro, meu filho. 

Afinal nascera um homem nessa família de mulheres, e eu vencera, a vida vencera” (P, 

p.122).  No entanto, mal Anelise saboreia a vitória da vida, encontra novamente a sombra da 

morte. À narração do parto exitoso segue, súbita, a narração do fruto malogrado e o leitor, que 

por um momento, comungara da alegria e da esperança de Anelise, depara-se mais uma vez 

com a inexorabilidade da morte. 

O último e, ao mesmo tempo, primeiro filho de Anelise sofre uma lesão cerebral 

na hora do parto. Irmão dos abortados, deformado no corpo, na alma e no nome, fruto mal 

germinado, já de certa forma pressagiado por Bila (P, p.61), criança que não chegará a brincar 

de triciclos, não demandará cuidados normais de qualquer criança, Lalo morrerá logo depois 

de nascer: “Lalo morreu uma mortezinha pequena e quieta, alguns poucos dias no hospital, 

sem estardalhaço” (P, p.139). Mais uma morte se instaura no ventre de Anelise e ela, de 

possível futura mãe, retorna à condição de filha, numa patética tentativa de se refugiar na rede 

e na cama, isomorfas do útero materno: “Passo da rede para a cama, como uma doente. Nos 

últimos anos vivi mais deitada do que de outro jeito. Para agüentar os golpes, puxar as pernas 
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para junto do queixo, abraçar os joelhos, fechar os olhos” (P, p. 77). Evidência do desejo de 

regressar ao útero materno, a atitude de Anelise segue o ritmo das imagens da obsessiva busca 

humana pela intimidade, processo característico da imaginação noturna mística. 

Relembrando toda a sua trajetória e a dos infortunados que com ela viveram, 

Anelise, num dado momento, questiona a que realmente veio, qual a finalidade do refúgio, 

tendo consciência de que se afunda na rede em que constantemente deita como se embarcasse 

para a morte: 

 
Mas esse é um ninho fofo, macio, consolador: deitar-se para sofrer menos, refugiada 
nas lembranças para não ter que decidir a vida, mergulhar no passado para não 
enfrentar o futuro. Ou para entender o presente? Tão vazio o meu presente. O 
conflito, por menor que seja, hoje em dia me desgasta demais. Prefiro vegetar (P, p. 
94). 
 
 

A rede, num patente resvalar da imagem do ventre materno para a do sepulcro, 

possibilita a sobrevida de Anelise, que realmente vegeta, dorme o tempo todo, não se 

alimentando direito. Desse modo, o refúgio, antes vislumbrado como possibilidade de 

salvação, não passa de lenta preparação para o destino fatal. Anelise vai aos poucos tecendo 

para si mesma a morte que seu ventre tecia para os abortados; ela não luta diurnamente contra 

a morte, antes vai se entregando a ela, penetrando-lhe devagar. E Catarina, o duplo mais 

profundo e evidente de Anelise, mitema retomado várias vezes no romance (ratificando o 

estreito elo entre avó e neta), vem dar-lhe as mãos na travessia para a morte, na passagem de 

intenso e comovente lirismo com que Lya Luft encerra seu romance: 

 
Uma sombra escurece o castanho do fundo das pálpebras. Levanto a cabeça e quase 
perco o equilíbrio nessa posição precária. 
Bem junto de mim, uma mulher. Tem o rosto na sombra, o sol às costas, a cabeleira 
parece uma auréola. A minha veranista. Companheira de solidão, até que enfim. 
Quero me levantar, dar a mão, ser gentil, quando tudo me era tão indiferente, essa 
mulher me deixa curiosa, ansiosa, quase feliz porque tenho alguém comigo, agora que 
até Bernardo sumiu. 
Uma rajada mais forte ergue suas roupas, que roçam em mim. 
Alfazema! 
De repente, sei quem é. Não entendo como não a reconheci antes. Então era por mim 
que ela estava esperando, todo esse tempo. Esse longo tempo.  
Descemos de mãos dadas (P, p.149). 
 

 

Catarina figura de maneira indubitável como duplo invisível de Anelise, ambas 

assistindo à falência dos próprios casamentos, ambas parindo frutos abortados ou deformados, 

ambas procurando um refúgio – Catarina, no sótão e no ato de escrever cartas endereçadas a 

ninguém; Anelise, no Chalé em que há o sótão de Catarina. De dois refúgios se compõe então 
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essa história, refúgios redobrados, reduplicados, uma se evadindo do mundo para um chalé, a 

outra se evadindo do espaço do Chalé em sua inteireza, para o sótão, um espaço menor, 

porém, satisfatório como espaço de reclusão e exílio. O que pode sugerir essa estrutura de 

refúgios encaixados23 senão um forte desejo de penetrar na intimidade do próprio eu, de fazer 

do Chalé ou do sótão o leito placentário onde a tranqüilidade seria assegurada pelo corpo-

invólucro materno? Como se vê, imagens relacionadas à busca de intimidade, aconchego e 

proteção, próprias do regime noturno místico, fazem-se presentes de forma predominante 

nesse romance. 

Sete são os dias que Anelise passa refugiada no Chalé. O tempo de uma semana, 

tempo bíblico da criação divina, é o tempo consumido pela narradora, na tentativa também de 

uma criação, a do processo de compreensão dos fios que moveram sua trajetória. Sete dias 

para relembrar e tentar compreender uma vida toda, dissimetria temporal a tornar ainda mais 

homérica a empreitada. Sete são os dias em que Anelise gesta a própria morte. Sete são os 

capítulos que compõem o romance, cada um intitulado por um dia da semana, a principiar 

pelo domingo, capítulo primeiro. Tal qual Catarina a escrever compulsivamente suas cartas a 

nenhum destinatário, Anelise escreve seu próprio diário, bebendo a cada dia a dose 

homeopática do veneno da morte que, eufemizada em doce lenitivo, esboça-se como 

verdadeiro antídoto diante de todas as vividas desgraças. 

No final do romance, é pelo cheiro de alfazema que Anelise conjuga a veranista 

que sempre aparecia no morro à figura de Catarina. Essa referência à alfazema, cheiro-

memória do único contato físico que a neta mantivera com o corpo perfumado da avó, sugere 

ser Catarina a mulher que Anelise via subir e descer o morro constantemente, julgando fosse 

uma veranista. É com Catarina que se inicia e se conclui o romance, esse compósito circular 

em que, além das parcerias travadas por Anelise, são igualmente parceiras a Vida e a Morte!  

 

 

 

 

 

 
                                                 
23 Essa obsessão pela intimidade nos remete a uma estrutura típica do regime noturno místico do imaginário, 
qual seja, a estrutura do redobramento e perseverança, que Durand assinala como a primeira estrutura da 
imaginação dos símbolos da inversão e da intimidade: “Já vimos como o processo de eufemização, utilizando a 
dupla negação, era na sua essência um processo de redobramento. A intimidade não é no fundo mais que uma 
conclusão normal das fantasias encaixadoras do Jonas. Há na profundidade da fantasia noturna uma espécie de 
fidelidade fundamental, uma recusa de sair das imagens familiares e aconchegantes” (DURAND, 2002, p. 269). 
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1.2.2 O quarto fechado (1984) 

 

 
Não morrerei de todo e a melhor parte de mim 

escapará à morte. 
(Horácio) 

 

 

A irrevogável finitude humana constitui foco sobre o qual confluem a religião, as 

várias esferas do conhecimento científico e a arte. No que pese a desvalorização ocidental da 

imagem, não somente a razão é convocada como expediente a governar o homem no exercício 

de pensar a própria morte. Ao espírito científico e racional vem juntar-se o processo dinâmico 

do imaginário e poderíamos até mesmo asseverar que a morte é, por excelência, campo 

fecundo para o cultivo da imaginação, vez que, enquanto experiência ainda não vivida, só 

pode ser concebida como experiência imaginada.  

Se “cada poeta tem sua mitologia particular, sua própria faixa espectroscópica ou 

formação de símbolos peculiar” (FRYE, 2000, p.17), vale ressaltar como o tema da finitude 

humana constitui um leitmotiv no sermo mythicus composto pela prosa literária de Lya Luft, 

fato já observado por muitos trabalhos que compõem a fortuna crítica da autora24. O romance 

luftiano O quarto fechado apresenta-se totalmente arquitetado sob a chancela da morte. A 

representação da finitude humana inicia-se na representação simbólica existente no título, 

sendo a morte um “aposento trancado do qual ninguém tem a chave; nem mesmo seu novo 

morador” (QF, p.17). Os símbolos utilizados para nomear as três partes que compõem a obra 

– A ilha; As águas; Thanatos – são já indicadores da morte eleita como temática moldural.  

Além disso, há toda uma progressão de acontecimentos que indicam a morte física 

de personagens, tais como o suicídio de Camilo e a morte do Anjo Rafael. Finalmente, o tema 

se entrevê no que poderíamos chamar de mortes anímicas, mortes interiores de personagens 

que vagam desorientados na maré de desejos frustrados, tal como Renata, cuja insatisfação 

perante a vida origina-se no abandono da carreira de pianista para abraçar as obrigações de 

mulher casada e mãe de família. Mortes anímicas são também as vivenciadas por Martim, em 

seu desencontro amoroso com Renata; por Carolina, presa a uma relação viscosa com o irmão 

                                                 
24 Mônica de Castro Wagner (1997), Eneida Lopes Feijó Salles (2002), Rita Aparecida Coêlho Santos (2002), 
Ana Cláudia Pacheco de Andrade (2004) e Selma Fonseca de Freitas  (2007) anunciam o tratamento da temática 
da morte em Lya Luft já no título de suas dissertações; no entanto, ainda que não noticiem a questão no interior 
do título de seus estudos, a grande maioria dos trabalhos que compõem a fortuna crítica da autora contempla a 
finitude humana como tema examinado. 
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gêmeo, Camilo; por Ella, em sua existência inerte e eternamente restrita ao espaço estreito de 

uma cama; por Clara, em seu fortuito caso de amor interdito com um Padre e, finalmente, por 

Mamãe, aprisionada nos laços familiares a exigirem total abnegação. 

O grande episódio moldural da narrativa é o velório de Camilo, filho suicida de 

Renata e Martim. À narração de fatos ocorridos durante o velório, tais como a curiosidade dos 

visitantes e a dor dos familiares, entremeia-se, principalmente pela perspectiva de Renata, a 

lembrança de fatos ocorridos no passado e reveladores da trajetória e da tragédia de cada 

personagem.  

Nessa narrativa, a representação simbólica da morte se faz notar por uma inversão 

dos valores negativos do devir fatal, via eufemização de seus aspectos tenebrosos. A 

personagem Renata, durante a travessia do velório do filho, contempla uma travessia outra, 

porém semelhante. Ao primeiro plano do espaço narrado, que é a sala onde se vela o corpo do 

filho, justapõe-se um segundo plano, uma tela pintada por um amigo do pai de Renata, 

denominada “Ilha dos mortos”. A personagem, desde criança, sempre mantivera com esse 

quadro uma relação afetiva que a impelia rumo à contemplação:  

 
Renata amava aquele quadro. Conseguira que seu piano fosse colocado de modo 
que, nas longas horas de estudo, o pudesse ver sem esforço. Imaginava-se nele: a 
morte não lhe daria medo se fosse atracar ali, sentia-se já naquele claro-escuro, 
rumor de pés alados, suspiros. Tudo vibrava, palpitava, por trás da cena imóvel. Ela 
conseguia respirar aquele ar pesado, tatear os contornos das muralhas contra o 
fundo sombrio. Janelinhas, ciprestes, uma água de vidro negro. Um barco dirigia-se 
para lá; na proa, em pé, um vulto embuçado. Não se lhe via o rosto, voltado para a 
Ilha, mas Renata o imaginava esquálido, olhos fosforecentes: olhos de bicho no 
escuro. Aquele ser concentrava-se em seu objetivo, tendo à frente, atravessado, um 
esquife coberto de panos brancos (QF, p.19). 
 

 

Esse quadro, em tudo uma alusão praticamente explícita à obra A ilha dos mortos 

(1880), tela produzida pelo pintor suíço Arnold Bocklin (1827-1921), constitui verdadeiro 

mitema recorrente nessa obra luftiana, vez que se configura como imagem a sempre aludir à 

figura mítica de Tânatos, reatualizada pela autora no decorrer do romance. A contemplação de 

Renata revela uma ausência de terror diante das faces da morte.  A atualização mítica da 

figura de Caronte como o condutor da travessia para a morte se dá pela eufemização do 

aspecto sombrio do barqueiro. Se num primeiro momento Renata o imagina “esquálido”, tal 

aspecto é neutralizado pela travessia de Camilo que, de tão calmo, não parecia ter medo da 

figura do conducente: 
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A caminho da Ilha num barco como aquele, não teria medo da vigilante criatura que 
o levava? Parecia tão calmo na travessia, o ar de quem foi tocado por um afago: 
nunca mais seremos os mesmos depois que alguém... 
Ele sempre teve atração pela morte, lembrou Renata (QF, p.22). 
 
 

A justaposição das travessias encetadas na sala e no quadro se faz de forma 

recorrente e é Camilo o elo que liga a mãe que o vela na sala à contemplação que ela mantém 

em relação à tela: “Renata olhou brevemente o quadro do patamar: amava-o ainda mais, parte 

de sua vida já estava lá” (QF, p.49). Todavia, ainda que justapostas, as cenas não apresentam 

para Renata o mesmo valor. Inapta para a nova realidade que a consome, a personagem 

prefere evadir rumo à serenidade e à beleza que o quadro a ela representa: “Preferia penetrar 

pelo quadro, beleza majestosa e soturna. O barqueiro envolto num pano branco, em pé na 

proa, transladando Camilo para lugar nenhum” (QF, p.61). A representação da morte como 

uma travessia que se faz sobre as águas une velório e quadro, através da eufemização do 

caixão em barco: “No meio da sala, sobre pernas de metal enfiadas na sombra, o caixão e seu 

passageiro boiavam numa água escura” (QF, p.14). Assim, barco, água, barqueiro se mostram 

imagens isomorfas aptas a eufemizar os valores negativos da morte: “Tocou as bordas do 

caixão, como se ajudasse um barco a equilibrar-se na água” (QF, p.109).  

Lya Luft retoma a figura de Caronte, mas a remodela, redimensionando-a. No 

romance em questão, Renata descobre que o barqueiro “não era um barqueiro: era uma 

mulher” (QF, 130). Graças ao trajeto antropológico do imaginário, tal qual formulado por 

Durand, as pulsões subjetivas de Lya Luft demandaram, de forma dinâmica, uma alteração 

digna de nota num dos mitos de que se apropria para a construção do seu romance: o mito de 

Caronte. Se na mitologia a figura a transportar os mortos pelas águas horrendas do inferno é 

um homem, na obra luftiana essa figura se flexiona no feminino. Entrevê-se aqui uma 

aproximação da morte com a figura feminina: a mulher dá a vida, a mulher conduz à morte. A 

presença de uma personagem denominada Ella, no romance, acentua ainda mais, como se 

verá adiante, essa caracterização feminina da morte.  

A imagem da água se presta, no imaginário, a uma indiscutível polivalência 

simbólica: de elemento vital ao ser humano, a água arrisca-se, a todo tempo, a se transmutar 

em ameaça ao ser humano. Bachelard (1998) observou magistralmente essa polivalência 

simbólica da água, num estudo que a compreende em seu aspecto clarificante, primaveril, 

amoroso, maternal, feminino e doce, mas também em seu aspecto tenebroso, sobretudo as 

águas profundas, as águas pesadas, as águas dormentes, a água violenta. Na narrativa de O 

quarto fechado, eufemizada que é, a água se torna um convite à morte: “um convite à morte 
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especial que nos permite penetrar num dos refúgios materiais elementares” (BACHELARD, 

1998, p.58). 

Renata e Camilo, mãe e filho, portam-se como seres para quem a morte não se 

mostra um celeuma aterrorizante. Vivendo uma realidade hostil, marcada por um casamento 

infeliz, nutrindo um inábil sentimento de maternidade pelos filhos, distanciada da carreira 

artística, do piano que tão bem dedilhava no passado, a Renata resta o refúgio de uma morte 

quieta e inelutável: “Vou acabar amando a Morte como ele a amava, pensou Renata. Vou 

descobrir que afinal só ela é verdadeira, só ela existe, sempre à espera, imóvel: nós somos 

apenas sopro no escuro, vôo que vai desembocar no ventre dela: única realidade” (QF, p.78). 

Na morte desejada, ventre e sepulcro se equivalem, tornam-se imagens isomorfas. 

Para Camilo, uma das metades do “fruto que nascera partido em dois” (QF, p.26), 

o sofrimento advindo da identidade comprometida pela viscosa relação com a irmã gêmea, 

Carolina, e a angústia advinda da constante desaprovação do pai que o julgava incapaz de 

exercer funções viris, são suplantados pelo aspecto benfazejo da morte claramente 

arquitetada: “Camilo chegara à fazenda no meio da tarde, [...] parecia desnorteado, e 

perguntara pelo cavalo mais bravio” (QF, p. 95). O desejo da própria morte pela personagem, 

sua intenção de resoluto suicídio são observados de forma patente pelas outras personagens: 

“Os homens disseram a Martim que não parecia acidente: Camilo procurava a morte, jogara-

se nela” (QF, p.96). 

Em O quarto fechado, evidencia-se a presença de imagens relacionadas à estrutura 

de redobramento e perseverança do regime noturno místico, resultante do desejo de união e 

do gosto pela intimidade secreta, expressa pela repetição de imagens familiares, 

aconchegantes e pela fantasia do encaixamento, através da dialética dos arquétipos do 

continente e do conteúdo. No romance em questão, percebemos esse processo de 

encaixamento tanto na tela do quadro quanto na situação do velório. O quadro se apresenta 

dialeticamente como continente e conteúdo: circunscrito à parede que, por sua vez, constitui-

se num elemento interior de uma estrutura maior, a casa, o quadro se manifesta como 

conteúdo. Apresentando em seu interior o mar contendo um barco, que, por seu turno, 

contém, no imaginário de Renata, Camilo e o barqueiro, o quadro ganha contornos de 

continente: “Preferia penetrar pelo quadro, beleza majestosa e soturna. O barqueiro envolto 

num pano branco, em pé na proa, transladando Camilo para lugar nenhum” (QF, p.61). O 

velório de Camilo, representado no romance como isomorfo à imagem do quadro, apresenta 

também a dialética própria do continente e do conteúdo. O caixão, contido no espaço da sala, 
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é conteúdo; contendo Camilo em seu interior, é continente: “Camilo deitado num caixão no 

meio da sala?” (QF, p.32). 

Outra estrutura típica da imaginação noturna, em sua faceta mística, é a 

viscosidade, a adesividade do estilo de representação. A mórbida relação entre os gêmeos 

Camilo e Carolina, desde cedo estranhos ao mundo e às outras pessoas (inclusive aos pais), 

sempre atados um ao outro numa cerrada urdidura, representa a contento essa característica da 

representação noturna mística: 
 
 
Camilo e Carolina, fruto que nascera partido em dois, dedicados a refazer essa 
fragmentação que talvez lhes fosse um sofrimento... 

[...] 
Os dois como bonecos aos quais alguém fosse entrançando juntos os cabelos, 
amarrando uns nos outros braços e pernas, e roupas, de modo que o menor 
movimento de um resultaria em movimento do outro (QF, p.26-27). 
 

 

Para representar essa convivência pegajosa de Camilo e Carolina, Lya Luft retoma 

um dos grandes mitos do Ocidente, o mito do duplo, do qual o gêmeo é considerado a forma 

primeira (BRUNEL, 1998, p. 264). Essa adesividade é levada ao paroxismo se considerarmos 

que a (con) fusão mística dos gêmeos é corolário da viscosidade apresentada por Renata, 

fusão de pianista e mãe de família: 

 
Renata teria legado aos filhos a sua própria desestruturação? Largada a carreira, 
parecia ter perdido a capacidade de se manter íntegra. Onde a segurança de outros 
tempos, onde a claridade interior? Tornara-se uma mulher triste; os filhos apenas 
prosseguiam numa busca que ela já não tinha condições de realizar (QF, p.28). 
 

 

Ainda que O quarto fechado seja construído sob a preponderância de imagens e 

símbolos do regime noturno místico, a representação da morte se dá também através da 

imaginação sintética. Há momentos no texto em que se revela um defrontamento da morte 

como propedêutica da vida; instauram-se então símbolos de um esforço de conciliação dos 

opostos e do domínio do devir fatal: “Se pudesse falar, o morto diria: ‘No fundo do poço 

encontrei o enlace, a Vida e a Morte, masculino e feminino, o Eu e o Outro, entredevorando-

se como uma serpente que engole a própria cauda’” (QF, p.118). Lya Luft torna patente, nessa 

passagem, uma referência à imagem do uróboro, o grande símbolo do ciclo temporal, a 

serpente enrolada sobre si mesma e que come a si própria indefinidamente. Para Bachelard 

(1990-b, p. 215), o uróboro representa a “dialética material da vida e da morte, a morte que sai 
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da vida e a vida que sai da morte”. A inversão dos valores malignos do simbolismo ofídico 

encontra-se na base da representação da serpente como ser que desempenha um papel 

benéfico porque iniciático vez que, saído das profundezas da terra, do além-túmulo, a serpente 

adquire a faculdade de simbolizar o “instante difícil de uma revelação ou de um mistério: o 

mistério da morte vencida pela promessa do recomeço” (DURAND, 2002, p. 320). 

Para Camilo, o uróboro figura como símbolo da reversibilidade das fases negativas 

e positivas do devir e como grande símbolo da harmonização dos contrários, primeira grande 

estrutura da imaginação sintética. Na morte, Camilo concilia o eu e o outro, o masculino e o 

feminino, a própria vida e a própria morte. Somente no território da Bela Dama é que as 

antinomias não resolvidas em vida, como a divergência entre pai e filho, encontram 

superação. 

A figura do suicida exemplifica a contento esse processo de profundo mergulhar 

nas águas da morte. De forma deliberada, Camilo se joga à morte e entrega-se a ela num misto 

de medo e prazer: 

 
Em todo o trajeto até à fazenda, Camilo soubera:  
Alguém, alguém que um dia amei, está à minha espera. Sem rosto, sem nome, 
guardado para mim intacto. 
Cavalgando o demônio, o cheiro do próprio sêmen misturado ao de suor e 
emanações brutais, ele urrava de prazer e medo, ódio e vitória. Expelira fezes e 
urina, e despencara enfim naquele abraço, onde seria unicamente Camilo: 
dissolvido em beleza, liberado numa água sem margens, a um tempo barco, 
passageiro e profundidade (QF,  p.118). 
 

 

Nessa passagem, as fezes e urina expelidas conjugam vida e morte: o corpo, 

prestes a se desfazer, emite ainda sinais de vida fisiológica intacta e funcional. Numa mesma 

imagem, configuram-se os dois sentidos do termo escatologia: o excremento se relaciona ao 

acontecimento último do homem. 

Essa passagem do suicídio de Camilo revela uma economia de recursos narrativos 

por parte da autora, vez que é apresentada de forma sucinta, mas diz tanto! Entre as 

revelações que conglomera está a relação malfadada entre Martim e Camilo, pai e filho que 

nunca se encontraram num abraço amoroso. A existência dúbia de Camilo, seus trejeitos 

afeminados, a mania de andar sempre com a irmã e de ter cabelos compridos como ela se 

configura como uma afronta ao pai. Indignado, Martim forja um ritual de iniciação para 

Camilo: obriga-o, quando criança, a montar um potro na frente de vários amigos da família, 

empreitada a que a criança responde de forma desesperada, num choro compulsivo, negando-

se à montaria. A vida, irônica que é, levará Camilo, anos mais tarde, a eleger como 
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instrumento a alçá-lo à morte, justamente o animal que o pai lhe quisera impor. A afronta ao 

pai, o suicídio, a oferecer “ódio e vitória” se intensifica na escolha que Camilo faz junto aos 

empregados: pede o cavalo mais bravio.  

A literatura, a mitologia e a pintura apresentam um rico repertório em que o 

cavalo figura como símbolo associado à morte, ora anunciando-a, pressagiando-a, ora 

propriamente trazendo consigo a morte. Em Le cheval: mythes et textes, Franck Évrard e Eric 

Tenet nos fornecem uma série de exemplos dessa representação simbólica: Homero dá, com 

freqüência, voz humana ao corcel Xante, para predizer a morte a seu cavaleiro, Aquiles, filho 

da deusa Tétis e do mortal Peleu. Na lenda alemã Der Reiter und der Bodensee (O cavaleiro e 

o lago da Constância), do poeta romântico Gustav Schwab (1792-1850), o cavalo figura não 

mais como o anunciador da morte, mas como o portador da finitude humana ao cavaleiro que 

sofre uma queda fulminante de seu cavalo ao atravessar a superfície gelada do lago de 

Costância (ÉVRARD; TENET, 1993). A associação da figura do cavalo à morte é 

contemplada pelo pintor alemão Albrecht Dürer na gravura em metal intitulada O cavaleiro, a 

morte e o diabo (1514). Em O convidado (1974), conto do escritor mineiro Murilo Rubião, José 

Alferes, personagem central da narrativa, enfastia-se com a conversa entediosa dos outros 

convidados a uma festa à qual fora convidado, conversa a girar em torno de “potrancas, baias, 

selins, charretes, puros-sangues” (RUBIÃO, 1974, p. 66), elementos que, no decorrer do enredo 

narrativo, figuram como presságio da morte iminente do protagonista. Em Enquanto a noite não 

chega (1978), prosa eivada de lirismo, do escritor gaúcho Josué Guimarães, o casal de velhinhos 

Dona Conceição e Seu Eleutério forma, juntamente com o coveiro, o conjunto dos últimos 

moradores de uma cidadezinha abandonada, esperando por infindáveis dias a morte desejada. E é 

“a cavalo” que a morte lhes chega, no final da narrativa, momento em que o filho morto na 

Segunda Guerra Mundial, Adroaldo, conduzindo uma carruagem, vem em busca dos pais para a 

travessia final. 

O cavalo, “isomorfo das trevas e do inferno” (DURAND, 2002, p. 75), símbolo 

teriomórfico por excelência, vez que a cavalgada estrutura a fuga do herói diante de um 

destino fúnebre que se quer evitar, transmuta-se, em O quarto fechado, de insígnia da morte 

diurna a barco pelo qual se pode penetrar na “água sem margens” e Camilo, pela fusão própria 

do regime noturno místico que tudo ata, liga, confunde, torna-se a um só tempo “barco, 

passageiro e profundidade”. 

Em dissertação de mestrado intitulada O quarto fechado de Lya Luft: uma ilha que 

emerge na noite (2005), Vanessa Moro Kukul realiza uma afortunada análise da personagem 

Ella, do romance luftiano. O pai de Martim, viúvo, casa-se novamente com uma personagem 
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denominada “Mamãe”, que passa a criar, além da filha biológica, Ella, os filhos do marido, 

Clara e Martim. Ella e Martim se apaixonam e têm seu amor interdito por Mamãe, a 

considerá-los irmãos, ainda que de sangue não fossem. Num encontro às escondidas com 

Martim, Ella, postando-se numa cerca, cai dessa cerca e se torna uma inválida, um vegetal em 

sobrevida que, com o passar dos anos, engorda desmesuradamente. Essa personagem, 

denominada por um pronome pessoal que, na verdade, a impessoaliza ao arrolá-la na grande 

linhagem dos seres femininos, essa Ella, “nome ambíguo, profético” (QF, p. 53) é considerada 

por Kukul como a grande personificadora da Morte no romance. Estagnada no seu quarto, um 

quarto fechado, interdito para o restante da família, penetrado somente por Mamãe em seus 

cuidados com a doente, a personagem é uma insígnia da morte a lembrar a todas as outras 

personagens do romance a sua condição de ser mortal. Ella configura-se como fio tênue a 

conglomerar a vida e a morte na medida em que, mesmo reduzida à condição de vegetal, sem 

consciência, sem poder de linguagem, porta, no entanto, um corpo que ainda emite sinais de 

plena funcionalidade fisiológica, a emanar o mensal sangue de mênstruo, por exemplo: 

 
 
A enferma agora balançava a cabeça de um lado para outro, olhos pasmados [...] 
Ella soltara um bufido forte. Mamãe afastara os lençóis. Renata recuara dois passos, 
não queria ver, mas olhara de longe. Mamãe, debruçada sobre a cama, ajeitara num 
gesto impaciente a peruca que entortara, e dissera com voz normal: 
- As regras dela vieram outra vez. 
O pavor expulsara Renata da Caverna (QF, p. 65-66). 
 

 

Todas as personagens do romance são uma encruzilhada onde se entrecruzam os 

fios da vida e da morte, levando-as a uma sobrevida: Renata vê seu talento desperdiçado e não 

consegue ser mãe nem esposa; Carolina, uma espécie de sombra do irmão, paira como um 

espectro sem identidade, depois da morte dele; Mamãe destitui-se de qualquer traço de 

sexualidade para se tornar a figura atávica da mulher que zela pelos destinos alheios; Clara, 

cujo objeto de desejo, um padre, lhe é interdito, recolhe-se a uma virgindade resignada, a uma 

sexualidade inerte. Martim, separado de Renata, ainda se sente preso a ela e não consegue 

abraçar um novo amor. Todos são mortos-vivos boiando na maré de águas silenciosas. 

Lya Luft aciona imagens e símbolos aptos a transmutar a morte tenebrosa em 

benfazeja morte, num predomínio patente do regime noturno místico da imaginação. No 

entanto, esquemas próprios do regime diurno também se fazem presentes nesse romance. A 

figura da queda, “Todo mundo nesta casa tem mania de cair” (QF, p. 122), experimentada 

tanto por Ella quanto pelo Anjo Rafael, o terceiro filho de Renata e Martim, que não 
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sobrevive a uma queda da escada, figuram como seres de uma morte não amada, não 

procurada. Aqui a queda não se eufemiza em mergulho, em doce descida, mas é sim vôo 

inevitável para a morte. Diferentemente de Camilo, que procura a morte, pudessem reagir Ella 

e o Anjo Rafael, fariam-no evitando a morte. Privilegiando as estruturas próprias do regime 

noturno da imagem, Lya Luft articula também as imagens do regime diurno, realizando a 

equilibrada e necessária confluência celebrada por Durand: “Uma grande obra de arte talvez 

só seja totalmente satisfatória porque nela se mistura a tônica heróica da antítese, a nostalgia 

terna da antífrase e as diástoles e as sístoles de esperança e desespero” (DURAND, 2002, 

p.125). 

O crítico italiano Ettore Finazzi-Ágro vê, n’O quarto fechado, a maestria da autora 

na busca do processo de dizer o indizível, de representar o irrepresentável, noutras palavras, 

de articular o símbolo em toda a sua intransitividade. Finazzi-Ágro (2006, p. 131-132) 

observa, na poética da autora, 
 
 
não apenas a capacidade de se colocar “diante do extremo” (para parafrasear uma 
expressão de Tzvetan Todorov), na veste de espectador, de “terceiro”, mas a 
coragem de atravessar esse extremo, de viver/dizer até o fim esse naufrágio até 
chegar ao outro lado da fala e da existência, tentando mostrar aquilo que está 
escondido na passagem, na duplicidade e no trânsito. 
 
 
 

Há, no decorrer do romance, uma passagem digna de nota, devendo, pois, ser 

retomada: “Preferia penetrar pelo quadro, beleza majestosa e soturna. O barqueiro envolto 

num pano branco, em pé na proa, transladando Camilo para lugar nenhum” (QF, p.61). 

Através dessa passagem, Lya Luft sugere a interconexão de dois sistemas semióticos 

diferentes: o da pintura e o da literatura. Ao associar, por via da imaginação de Renata, o filho 

morto ao passageiro transladado no quadro, a autora como que suplementa a pintura, arte 

espacial e atemporal, com uma propriedade da literatura. Se a pintura não viabiliza a 

percepção do continuum, da passagem do tempo, Lya Luft instila à tela um pouco da 

temporalidade própria da literatura. Mas, na esteira de Michel Picard (1995), é preciso 

ressaltar que nem mesmo a literatura, arte temporal, arte da linguagem, consegue com êxito 

narrar o instante inenarrável da morte, o “durante” da morte, essa pontualidade extrema, já 

que “Atemporal, a morte, subjetiva, objetiva, medicinal, se situa sobre o mais agudo do fio da 

navalha, da ponta da agulha – e um pouco mais” (PICARD, 1995, p. 46).25 Diante dessa 

                                                 
25 “A-temporelle, la mort, subjective, objective, médicale, se situe sur le plus aigu du fil de rasoir, de la pointe 
d’aiguille – et davantage”. 
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impossibilidade de narrar o continuum da morte, os escritores lançam mão de alguns 

artifícios, dentre eles, o de narrar o antes e o depois do derradeiro momento humano. Uma das 

saídas encontradas é, segundo Picard (1995, p. 47), “já que o ‘durante a morte’ é indizível, 

dizer o ‘antes’ e dizer o ‘depois’”.26 Nessa perspectiva, a passagem em que Lya Luft articula 

pintura e literatura revela-se um recurso apropriado para, o mais satisfatoriamente possível, 

representar o irrepresentável ‘durante’ da morte. Essa soberania da escritora perante o tema da 

finitude humana remete-nos também às tão poéticas palavras de Maurice Blanchot, ao analisar 

a obra de Kafka:  
 

 
não se pode escrever se não se permanece senhor perante a morte, se não se 
estabeleceram com ela relações de soberania. Se ela for aquilo diante do qual se 
perde o controle, aquilo que não se pode conter, então retira as palavras de sob a 
caneta, corta a fala; o escritor não escreve mais, ele grita, um grito inábil, confuso, 
que ninguém entende ou não comove ninguém. Kafka sente aqui profundamente 
que a arte é relação com a morte. Por que a morte? Porque ela é o extremo. Quem 
dispõe dela, dispõe extremamente de si, está ligado a tudo o que pode, é 
integralmente poder. A arte é senhora do momento supremo, é senhora suprema. 
(BLANCHOT, 1987, p. 87). 
 

 

As vozes analíticas de Finazzi-Agro e de Maurice Blanchot encontram eco na voz 

de Durand, ao constatar que o imaginário cumpre relevante função à espécie humana, a 

função equilibrante, função de eufemização dos temores relacionados ao devir, ao destino, à 

morte. Assim, o ser humano, por meio de imagens, não só representa a morte como também 

acaba por domá-la, eufemizá-la, domesticá-la, pois “figurar um mal, representar um perigo, 

simbolizar uma angústia é já, através do assenhoreamento pelo cogito, dominá-los” 

(DURAND, 2002, p.123). Nessa perspectiva de arte como domesticação de Cronos e Tânatos, 

Umberto Eco (2003, p. 21) também se pronuncia, ao afirmar a educação ao Fado e à morte 

como uma das principais funções da literatura. Contemplando como tema obsessivo a morte 

que, na verdade, como se verá adiante, procura apontar para a vida, Lya Luft contribui a 

contento para com essa função concomitantemente educativa e eufemizante da arte diante da 

finitude humana.  

 

 

 

 

 
                                                 
26 “puisque le <pendant la morte> est indicible, dire l’<avant> et dire l’<aprés>”. 
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1.2.3 A sentinela (1994) 

 

 
A sensação de conforto move-se nas minhas 

entranhas, torna meu corpo leve, arrepiada a pele: é a 
sensação de ter voltado para casa, fechado um ciclo, 
concluído uma fase importante de uma complicada 
tapeçaria.  

(Lya Luft) 

 

 

A prosa literária luftiana testemunha a estreita relação entre mito e literatura. Em 

várias de suas obras, a escritora gaúcha efetiva um hábil processo de retomada de imagens, 

símbolos e personagens míticas.  No romance A sentinela, as figuras míticas de Lilith e 

Penélope são retomadas de forma patente. 

Mulher-símbolo da fidelidade conjugal. Esposa que, desejosa do regresso do 

marido ao lar, tece e destece uma mortalha e assim protela a obrigação de escolher outro 

companheiro. Mulher belíssima de longos cabelos, símbolo da sensualidade e da sedução, 

instrumentum diaboli a perverter homens e mulheres, a perseguir parturientes, a matar e 

devorar criancinhas. Ser feminino lunar, de natureza noctívaga e demoníaca, mulher primeira 

de Adão. Aquela, Penélope, personagem de um mito épico; essa, Lilith, figura mítica presente 

em versões bíblicas e nas mitologias da Suméria, da Babilônia, nas mitologias assíria, 

cananéia, hebraica, árabe e teutônica. 

Essas personagens femininas míticas são retomadas nessa narrativa luftiana que 

apresenta a história da protagonista Nora, história essa apresentada pela voz da própria 

protagonista, portanto, uma voz autodiegética. Numa perspectiva temporal tríplice, Nora tece 

sua narração pelo entremeio do passado, presente e futuro. O presente se constitui pelo dia em 

que Nora se propõe a fazer a sua “contabilidade interna” e se prepara para vivenciar o dia 

posterior. Por via da rememoração de fatos que precedem remota ou recentemente esse dia, 

Nora invoca o tempo passado, ao recordar sua infância, a relação com sua irmã Lilith bem 

como com outros familiares e a vivência amorosa com João, entre outros fatos. O futuro se 

exibe pela anunciação de um acontecimento planejado para o dia vindouro, qual seja, a 

inauguração de Penélope, tecelagem de propriedade de Nora.  

Assim, descobrimos que, no decorrer da narrativa, Nora, essa Penélope de A 

sentinela, constitui-se como tecelã de seu momento atual, de seu discurso memorial e de seu 

próprio devir, urdindo o âmago de sua personalidade com fios outros, os seres de seu 
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convívio, compondo com eles a sua teia, a sua trama. São esses seres a mãe Elsa que, no 

plano do afeto, pretere Nora e prefere Lilith; Mateus, o pai, com quem Nora estabelece uma 

relação mais positiva, mas retratado por ela como um homem dominado pela mulher, a lhe 

atender eternamente os caprichos e a lhe devotar um amor incondicional; Olga, a meia-irmã, 

filha de Mateus, nascida de um namoro antigo e que acaba por suprir a carência materna de 

Nora; o filho Henrique, por quem Nora nutria uma certa desconfiança no concernente à 

virilidade, por quem dispensava um sentimento maternal caracterizado pela possessividade e 

que a intrigava por causa da aparência física muito semelhante a Lilith, inclusive no referente 

a uma natureza andrógina. Entre outras personagens, há a presença importante do engenheiro 

de Minas, João, com quem Nora trava encontros e desencontros amorosos.  

Cada capítulo do livro intitula-se, como podemos perceber pelo Roteiro (sumário) 

do livro, por um nome próprio (seguido do número da página) dessas personagens relevantes 

no convívio com Nora: 

 

 
I. Os teares, 9 
II. Elsa, 23 
III. Lilith, 41 
IV. Mateus, 55 
V. João, 75 
VI. Henrique, 91 
VII. Lívia, 113 
VIII. Olga, 131 
IX. Nora, 151 (S, p.7). 
 
 

 
Tal fato nos remete ao processo de titulação de vários textos componentes da 

Bíblia, havendo inclusive, no texto luftiano, a retomada de duas personalidades importantes 

do texto sagrado, Mateus, que no romance de Lya é pai de Nora e intitula o capítulo IV, e o 

parceiro amoroso de Nora, João27, cujo nome intitula o capítulo V. Cada capítulo intitulado 

com o nome próprio de determinada personagem destina-se à narração de fatos 

correspondentes a essa personagem, em sua convivência com Nora, na perspectiva dessa. 

Cada ser de papel apresentado é um tear importante nesse processo de tecedura da existência 

de Nora cujo nome intitula o último capítulo, sugerindo, pois, a necessidade da interação da 

protagonista com esses demais seres para finalmente constituir a sua própria subjetividade, 

para dar forma a si mesma. 

                                                 
27 Torna-se curioso o fato de a autora batizar com nomes de santos os dois homens que a protagonista Nora mais 
amou.  
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 Importante tear desse grande processo de tecedura de Nora é Lilith, figura a 

povoar sua infância e a intrigá-la eternamente: “Quem era ela realmente, minha irmã com 

aquele nome funesto, sedução de minhas fantasias, medo de minhas noites, eixo de meus 

tormentos?” (S, p.45). Filha predileta de Elsa, a mãe, essa Lilith luftiana é caracterizada por 

atributos dignos da Lilith primordial, lembrada, na tradição hebraica, como ser feminino 

revoltado e transgressor. Roberto Sicuteri (1985, p.35), ao sumariar o mito de Lilith, oferece-

nos informações para compreender essa natureza revoltada e transgressora daquela que foi 

considerada a primeira mulher de Adão. Segundo o mito, a revolta de Lilith se dá no 

momento do ato sexual com Adão. Indignada por só se posicionar por baixo do companheiro 

durante o coito, reinvindica-lhe a inversão de posições, argumentando que eles foram talhados 

pelo mesmo pó, pela mesma substância (no que Lilith se difere de Eva, formada a partir de 

uma costela do companheiro). Mas Adão não atende a esse pedido de paridade, de harmonia e 

igualdade entre dois corpos e duas almas, provavelmente porque, como nos lembra o Rabi 

Johanan b. Beroqah (apud SICUTERI, 1985, p. 35), foi dito que “o homem obriga a mulher a 

não sair, porque cada mulher que sai, no final cai. E esta é a supremacia do homem sobre a 

mulher”.  

Diante da recusa de Adão em atender seu pedido, Lilith o abandona, e voa em 

direção ao Mar Vermelho. Deus, sabedor do litígio entre os dois, profere a Lilith a ordem de 

que voltasse para o marido. Lilith se nega a obedecer a tal sentença e o Pai manda ao Mar 

Vermelho uma legião de anjos para avisá-la de que, persistindo na desobediência, seria morta. 

Ela não se deixa submeter e Jeová então decide punir Lilith, exterminando-lhe os filhos 

gerados de seu acasalamento com outros demônios. Como vingança a esse extermínio, Lilith 

“ajudada por outro demônio feminino, segue por todo lugar estrangulando de noite as crianças 

pequenas nas casas, ou surpreende os homens no sono induzindo-os a mortais abraços” 

(SICUTERI, 1985, p. 40). 

Em A sentinela, Lilith apresenta esse furor de sádica destruição quando, não num 

plano físico, mas psicológico, exercita sua maldade, alvejando os que a cercam no que têm de 

mais vulnerável e emotivo: 

  
 

Um dia, Lilith achara um passarinho morto no jardim e pusera na soleira da porta 
de nossa avó Ana, que estava de visita; sabia que Ana gostava de bichos, e ficaria 
triste; escondia formigas nos lençóis da cozinheira durante o dia; entupia vasos de 
banheiro com maçarocas de papel; se havia em casa algum objeto quebrado, olhava 
duramente para alguma das empregadas, e dizia firme: “Foi ela: eu vi”. (S, p.48). 
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Ao se debruçar sobre a representação de Lilith na tradição sumério-acadiana, 

Sicuteri (1985, p.46) apresenta as categorias de pessoas mais propensas ao ataque dessa rainha 

da noite, a saber, os homens, as crianças, os recém-casados e os inválidos. Curiosamente, no 

romance de Luft, há um elemento representativo desse último paradigma, o dos inválidos. 

Trata-se de um companheiro de Lilith e de Nora nas brincadeiras, momentos apropriados para 

Lilith exercer sua maldade. É Lino, o Avelino, filho corcunda da senhora encarregada de lavar 

as roupas da família. A ele, Lilith dispensava todo um sádico tratamento: 

 
Punha-o de castigo num canto, quando brincavam de escola; esquecia-se dele e o 
pobre ficava, forçado a olhar só o chão, até Lilith aparecer, com fingida surpresa: 
- Lino, Linozinho, coitado de você, sabe que me esqueci? Pensei que você 
tivesse visto que era tudo brincadeira! – E liberava o pobre (S, p.47). 

 
 
 

Discorrendo sobre o mito da Lua Negra, Sicuteri (1985) menciona a atitude do 

homem das épocas egípcia e grega diante do evento astral sincrônico apresentado pela lua: as 

fases que compõem o ciclo lunar.  Estabelecendo a correspondência da lua crescente e da lua 

cheia com a imagem da Grande Mãe, o homem egípcio e o grego projetam na lua, em sua fase 

de crescimento, a imagem positiva do herói lunar, do rei sábio e generoso. Já no decorrer das 

fases correspondentes ao desaparecimento da lua, “realiza-se, analogicamente, a dramática 

Lua Negra, a ‘ausente’: o demônio da obscuridade” (SICUTERI, 1985, p.61). A Lilith da 

narrativa luftiana é esculpida por esse aspecto diabólico e lunar: 

 
Saía para o jardim, quando estava quente, subia na figueira; ou ficava no peitoril da 
sua janela, de cara para a lua, me chamava; eu espiava da minha janela, ao lado; lá 
estava minha irmã, como uma aparição branca de luar. Não tinha medo de ficar 
sonâmbula, achava lindo. 
- Eu ficar sonâmbula? Quero ser lunática. 
- O que é isso? – eu sussurrava, debruçada no meu peitoril. 
- Alguém hipnotizado pela lua (S, p.50). 

 
 
 

Essa Lilith criança é patentemente encarada por Nora como ser maligno, cruel, a 

regozijar-se com o mal. É retratada como um ser misterioso e enigmático, a quem aprazia 

executar hábitos estranhos, tais como entrar sorrateiramente na cozinha vazia e cuspir nas 

panelas e vagar pela casa de madrugada, abrindo as portas dos quartos para espiar os 

adormecidos, sem nunca ser apanhada. 

O excelente trabalho de Sicuteri oportuniza acompanhar, também na Idade Média, 

a representação de Lilith. É na pele de bruxas horrendas, orgiásticas, adoradoras do diabo 
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(com quem copulavam durante o Sabá) que Lilith comparece no período medieval. O fascínio 

pelo diabo não falta como atributo da pequena Lilith de A sentinela: 

 
 

Lilith sabia inspirar veneno na alma das pessoas. Um dia ganhei de Olga um coelho 
que ficava numa gaiola, num canto do pátio. Lilith ria de mim: 
- Bicho besta, nem faz companhia para a gente. Mil vezes o Serafim. 
- Pois eu não gosto de gato. É bicho do Diabo. 
- Por isso mesmo eu gosto dele. Quando eu morrer quero que seja enterrado 

comigo. No mesmo caixão (S, p.21). 
 
 

 
Em diversas culturas, Lilith é caracterizada pelo seu poder de sedução: muitas 

vezes, um homem dormindo sozinho está à mercê das visitas de Lilith, o súcubo, no desejo de 

com ele copular, o que lhe causa uma série de pesadelos e até mesmo a polução noturna. 

Retratada como demônio feminino de longos cabelos, Lilith seduz sua vítima, por meio de sua 

beleza. As sereias formariam, nesse sentido, um dos paradigmas das figuras discipulares de 

Lilith. A personagem da narrativa luftiana revela-nos uma espécie de sedução psicológica 

exercida nos que a rodeavam: “Nunca entendi essa devoção canina que alguns de nós 

tínhamos por ela, essa complacência com seu lado perverso, o lado noturno que toda criança 

tem, mas nela dominava” (S, p.47). 

Barbara Koltuv, num estudo em que entremeia psicologia e mitologia, apresenta, 

em contextos marcados pelo patriarcado, um rol de personagens sedutoras que – tendo Lilith 

como matriz – exercem de forma deliberada seu poder de sedução rumo à concretização de 

seus objetivos: 

 
O Velho Testamento, que documenta o advento do patriarcado, está repleto de 
histórias de mulheres que usam seu poder de sedução – a sua Lilith -, de modo 
consciente, para realizar os objetivos de seus egos. As histórias bíblicas de Raquel, 
Tamar, Dalila, Judite, Éster, Rute, Batseba, as filhas de Ló, a rainha de Sabá, Yael e 
Débora demonstram, todas elas, a necessidade, na psicologia feminina, de uma 
mulher ter, conscientemente, seu poder de sedução – a sua Lilith – à disposição, 
como uma função do ego (KOLTUV, 2002, p.75). 
 
 
 

No romance luftiano, pode-se entrever também a natureza excêntrica de Lilith. Tal 

como o desejo de se posicionar por cima de Adão – possibilitando entre eles a igualdade, a 

paridade – assusta-o, também João – que aos olhos de Nora cortejava Lilith – sentia-se acuado 

ante os “pedidos extravagantes de Lilith”:  
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Mais tarde, João fugia do assunto, nunca falava em Lilith, com naturalidade; o 
assunto o aborrecia; ou lhe dava calafrios? Sentia-se culpado pelo acidente dela, por 
ter-lhe ensinado aquele truque; ou recusara-se a atender um daqueles seus pedidos 
extravagantes, e por isso ela se matara? (S, p. 51) 
 

 
 

Com todos esses atributos maléficos, Lilith se põe como obstáculo a Nora, 

perseguindo-a tanto durante o convívio com ela travado em vida, quanto depois de sua morte, 

fato que se dá em sua festa de aniversário de 13 anos, quando resolve executar a “brincadeira 

do enforcado” – que João lhe ensinara – efetivando, através desse jogo, o amplo vôo do 

suicídio. Dissimulando a brincadeira, Lilith provoca sua morte e perpetua-se na mente dos 

pais. A mãe, Elsa, manda pintar uma grande tela de Lilith com seu gato Serafim e a expõe na 

sala. Mas Lilith perpetua-se principalmente para Nora. Assim, há uma série de referências à 

natureza eterna de Lilith e, por conseguinte, à sua onipresença, entre elas, a visita que Nora 

recebe de algumas antigas colegas, que revelam a ela os boatos segundo os quais Lilith não 

teria morrido e continuaria rondando pela casa. A referência a essa presença espectral de 

Lilith é diversas vezes sugerida por Nora, que “sente”, ainda adulta, a presença da irmã na 

casa em que foram criadas, e para a qual Nora retorna após a morte de Jaime, com quem 

resolvera se casar: “Abro a porta: no fundo do corredor, negro contra o vitral de peixes e de 

medusas, alguém parado e imóvel. Uma menina; um rapaz; delicado espectro que tivesse 

guardado essa casa, e agora vem me dar boas-vindas, alguém que não conseguiu se desligar 

daqui?” (S, p.12). 

Mas não somente Lilith é Lilith nesse universo narrado por Lya Luft. A julgar 

pelos atributos da crueldade, Elsa, a bondosa Olga e a própria narradora Nora apresentam 

também uma faceta lilithiana, o que revela uma postura nada maniqueísta por parte da autora, 

quando da construção de suas personagens femininas. Ao completar 50 anos, Nora decide 

visitar a mãe que, com a morte do marido Mateus e com o transcorrer do tempo, passa a viver 

de forma reclusa num apartamento, assistida por uma dama de companhia. Tentando trazer à 

lembrança da mãe a data em que deu à luz Nora, portanto a data de seu aniversário, a 

narradora percebe o pavor da mãe de esquecer as coisas e insiste na pergunta, sabendo 

também ser cruel. Olga, mesmo motivada pela boa intenção de amparar a carente Nora por 

anos a fio, dá-lhe algumas sacudidelas, através de comentários bastante sarcásticos. Desse 

modo, A sentinela apresenta o mito de Lilith de forma plural: não há somente uma, mas várias 

Liliths. Assim, essa figura rica e fascinante a habitar o lócus de várias culturas, essa figura 

aludida por Milton no Paraíso perdido (1667) como “feiticeira serpente” e por Victor Hugo 

em La fin de Satan (1886) como a “bebedora de sangue” (Cf. COUCHAUX, 1997, p.583), 
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aparece no romance luftiano na pele não só das personagens maléficas como a própria Lilith e 

Elsa, mas também na pele de personagens de boa índole como Olga e Nora.  

Segundo Gilbert Durand, os mitemas, unidades mínimas de significado, 

constituem o mito e, recorrentes como são, assinalam sua existência. Durand observa ainda 

que é essa recorrência, essa repetição que distingue a narrativa mítica dos outros tipos de 

narrativa. Em A sentinela, o mitema do fio revela-nos a retomada luftiana da personagem 

mítica Penélope. Nora é essa Penélope, na tentativa de tecer a si e ao mundo, num processo 

constante de busca da autonomia e de legitimação de sua subjetividade. 

À Penélope de Lya Luft não falta o amado Ulisses, que reaparece na figura de 

João, a se dirigir a diversas paragens no intuito de exercer sua profissão de engenheiro de 

minas. Essas constantes viagens, constantes travessias empreendidas por João, justificam sua 

recusa em estabelecer raízes em qualquer lugar que seja e seu desejo de não se sentir 

responsável por alguém, nem mesmo pela doce e carente Nora, a quem amava: “João aparece 

e some de minha vida desde que me conheço; cada vez que vai, leva um pedaço de mim, um 

naco de carne do peito, ou do ventre” (S, p.30). Assim, João-Ulisses e Nora-Penélope 

empreendem a aventura e a desventura do amor.  

Outrora dependente do retorno de João, a quem esperava de maneira devota, tal 

qual Penélope, Nora consegue atingir posteriormente um estágio em que a necessidade do 

companheiro é questionada por ela, que já não tem mais certeza do desejo da volta do outro. 

Esse processo de se desprender do companheiro, ao lado da legitimação da autonomia de 

Nora em relação aos que a rodeiam, constitui os passos rumo ao seu amadurecimento:  
  

 
 
Aos poucos fui descobrindo: não devo ser apenas mãe, irmã, amante. Preciso ser 
eu, Nora, com tudo o que isso significa e que ainda tenho que descobrir; que 
preciso extrair de mim, criando caminhos como João projeta rumos no ventre da 
terra; produzir com a carne da minha alma os fios que me prenderão ao mundo (S, 
p.34). 
 
 
 

Para superar todos os entraves vividos, a carência de afeto, a insegurança e o 

medo, Nora precisa tecer uma outra trajetória de vida, que não aquela vivenciada há tempos, 

em que as dores a tornavam ainda mais frágil, ao invés de lhe proporcionarem  sua maturidade 

psicológica. Para alcançar essa maturidade, Nora lança mão de fios mais vigorosos. Esse novo 

processo se dá, por exemplo, quando ela decide, depois de momentos angustiosos resultantes 

de conflitos com os outros e consigo mesma, viajar sozinha pela primeira vez: “fiz reserva em 

um hotel, numa praia que a essa altura do ano estaria quase deserta; levei livros, material de 
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desenho, minha bagagem de angústias” (S, p.116). A imagem da viagem simbolizando um 

processo de travessia interior se faz então presente. Nora precisa atravessar, atravessar-se, 

morrer para renascer, num parto simbólico de si mesma, ainda que inicialmente não obtenha o 

êxito desejado: 

 
Voltei, sentindo-me estrangeira. Voltei mais velha, como se tivessem passado anos. 
Nesse parto de mim mesma, sempre incompleto porque só morrendo se termina de 
nascer, eu não distinguia a dor física da psíquica.  
Quando procurei Olga, disse apenas: 
- Acho que partejei a mim mesma – ela me abraçou, calada; e compreendeu (S, 
p.117). 
 
 
 

 As frustrações não impediram que Nora pudesse puxar “uma ponta do novelo”. 

Assim, aos poucos, ela vai entrando numa nova fase da vida, que não sabia direito qual era, 

mas percebia estar “na beira de um novo começo” (S, p.117), começo de uma trajetória 

caracterizada pela leveza, pela liberdade em relação a João e em relação ao fantasma de Lilith. 

Lya Luft não se limita a um processo de retomada banal das figuras míticas de 

Lilith e Penélope. A escritora retrata sua Lilith com atributos muito próximos da Lilith de 

Adão, demoníaca, sedutora e malfazeja, mas acaba por atenuar seu poder maléfico, a partir do 

momento em que a constitui como obstáculo superado por Nora em seu processo de busca de 

si mesma. Koltuv (2002, p.115) lembra como nos tempos antigos imperava o desejo de 

suprimir ou expulsar Lilith, prendendo-a em correntes de ferro, por exemplo. Mas no romance 

luftiano, não há espaço para represálias ou castigos infligidos a Lilith, que decide por si 

própria acabar com sua vida. Lilith vai simplesmente saindo de cena, à medida em que Nora 

vai aperfeiçoando sua autonomia. A Penélope de Luft também tece e destece, mas não o faz 

obcecada pela volta do companheiro, e não se posiciona eternamente como ser dependente do 

outro, tal como Penélope depende da volta de Ulisses, principalmente depois que a escrava 

descobre seu estratagema de protelar o final da produção da mortalha. Penélope depende de 

Ulisses para restabelecer a ordem, resgatar o poder e dar continuidade ao casamento dos dois. 

O desejo da Penélope de A sentinela vai mais além, ela quer destecer-se e tecer-se novamente 

e assim tecer seu próprio devir: 
 

 
Penélope inaugura amanhã oficialmente. Igual a ela, tenho feito e refeito meu 
entendimento do mundo; escolhi fios bons e ruins, errei nas direções algumas 
vezes, quase desisti, recomecei [...] Cada um tem de encontrar o jeito, o modo, a 
trilha; aprender a ser senhor dos rumos (S, p.153). 
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Na representação desse processo de conquista de si mesma, vivenciado por Nora, 

Lya Luft acaba por convocar imagens do regime noturno sintético preponderantemente. Por 

via dessa configuração simbólica do imaginário, torna-se possível a reconciliação dos opostos, 

a harmonização dos contrários, a coincidentia oppositorum. Assim, o ser humano vislumbra 

Cronos e Thânatos não mais a partir de suas facetas terrificantes, ao considerá-los como 

elementos que, num dinamismo dramático (progressivo), conciliam-se com o eterno e com a 

vida.  É se perdendo que Nora se procura e se encontra; é morrendo que pode renascer para 

uma nova história de vida; o saber advém da dor, “a noite não passa de propedêutica 

necessária do dia, promessa indubitável da aurora” (DURAND, 2002, p.198). 

É curioso observar que Nora desfecha sua narrativa não numa perspectiva 

autodiegética. O trecho final do romance caracteriza-se pela presença da narradora como que 

apresentando um olhar outro sobre si mesma, de certa forma superando a estreiteza de um 

olhar puramente endógeno. Nesse trecho perpassado de indiscutível beleza poética, delineia-

se uma nova Nora, uma Nora que liberta sua voz, enceta seu canto28 e com seu Verbo efetiva 

a criação do mundo (como se de um Jeová feminino, de um Deus mulher se tratasse): 
 
 
A mulher subiu a escada, deixando apenas uma luz acesa na sala, voltada para rosas 
pálidas numa grande jarra negra. 
Entrou no seu quarto e da janela viu a noite. 
A música cessara; a casa parecia apagar-se fundida na treva exterior. Mas era 
preciso mais para definir o vasto mistério de tudo. 
Então, da sua alta janela escura, a mulher pôs-se a cantar. Primeiro num murmúrio, 
depois cada vez mais alto. Talvez outras janelas tenham-se iluminado na casa e nas 
redondezas; a dela permaneceu escura. 
Cantava sem se importar com nada mais, cantava jorrando fios de música sobre as 
coisas todas, como tentáculos. E do seu canto foi brotando o mundo: dele nasceram 
as árvores e os carros e as casas; os caminhos dos amantes; as grutas da noite, e o 
ventre do dia; a morte nascia dessa música; e a vida também (S,  p. 163). 
 
 
 

Essa criação cósmica, grande metáfora da criação do novo eu da protagonista, 

assevera uma saída outra para o ser feminino, que não a submissão ao Outro masculino ou a 

qualquer ser que o valha.  

 

 

 

 

 

                                                 
28 Quando pequena, Nora apresentava o gosto de cantar músicas, no que era ridicularizada pela mãe, Elsa. 
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1.2.4 Mar de dentro (2002) 

 
 

E nos lagos, por aqui deixados, mansos, por 
muitos luares, as brisas tremem recados dos anteriores 
mares.  

(Bartolomeu Campos de Queirós) 

 
 

Onde o real, onde o imaginado nos limites de uma obra literária de natureza 

autobiográfica ou memorialista?29 Distanciados por rígidas fronteiras ou consubstanciados 

pelo dinamismo próprio da mente humana? O memorial de infância Mar de dentro, da 

escritora gaúcha Lya Luft, apresenta a interpenetração das esferas da ficção e da memória. 

Nela, encontram-se entrelaçados, numa mesma urdidura, o discurso memorialista e o discurso 

ficcional, o vivido e o inventado, o real e o imaginário. 

Em Mar de dentro, Luft contempla como temática suas memórias da infância, 

período mágico da vida, repleto de experiências encantatórias e singulares. Nada do que era 

natural para outras pessoas assim lhe parecia; tampouco fatos surpreendentes aos que a 

rodeavam apresentavam para ela a mesma dimensão. Dona de imaginação fervilhante e 

irrequieta, a menina Lya “lia” os fatos referenciais dotando-os de uma natureza profunda e 

encantatória, perdendo-se na contemplação do que ninguém mais enxergava (MD, p.15). 

Entremeadas à rememoração da infância, encontram-se uma série de reflexões sobre questões 

que inquietam o ser humano: o amor, a morte, o fluir temporal, o universo infantil e sua 

cosmovisão desautomatizada em oposição ao olhar do adulto. 

O caráter memorialista (autobiográfico) de Mar de dentro aparece prontamente 

anunciado em trecho publicado na orelha do livro30, no qual se lê um depoimento da escritora 

a respeito da gênese de sua obra: 

 
 

                                                 
29 Em Le pacte autobiographique (1977), Lejeune estabelece a distinção entre a autobiografia e as memórias, 
afirmando que essas últimas não tratariam da vida individual, da história de uma personalidade (LEJEUNE, 
1997, p.14). No entanto, o mesmo Lejeune que, primeiramente se apresenta extremamente categórico ao afirmar 
que a autobiografia não tolera gradações - vez que um texto ou é ou não é autobiográfico - (1977, p.25), aponta 
posteriormente para a impossibilidade de se efetivar uma conceituação rígida do gênero quando se refere à 
autobiografia como “um objet qui était peut-être plutôt du ressort de la logique chinoise telle que la cécrit 
Borges, que de celui de la logique cartésienne” (1977, p.45). Assim, no presente estudo sobre Mar de dentro, não 
consideraremos a distinção inicial que Lejeune tece em relação à autobiografia e às memórias.  Ao contrário, 
consideraremos essas duas formas textuais como modalidades não facilmente distintas, tal como nos lembra 
Wander Melo Miranda: “Mesmo se se consideram as memórias como a narrativa do que foi visto ou escutado, 
feito ou dito, e a autobiografia como o relato do que o indivíduo foi, a distinção entre ambas não se mantém 
muito nítida. O mais comum é a interpenetração dessas duas esferas [...]” (MIRANDA, 1992, p.36). 
30 Edição publicada pela Editora Arx, objeto de análise do presente trabalho. 
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- Mãe, quando você nos fala da sua infância, é tudo tão mágico, você tem da infância 
uma visão encantatória... por que não bota isso tudo num livro? 
Olhei para meu filho, surpresa por ver que nesse jovem intelectual, um de meus 
interlocutores prediletos, aqueles vislumbres de um período mágico tinham tão boa 
acolhida. Essa foi a semente de Mar de dentro. 

 
 
 

Philipe Lejeune, referência imprescindível nos estudos sobre autobiografia, 

apresenta em Le pacte autobiographique (1996) o postulado da identidade autor-narrador-

personagem para caracterizar determinado texto como obra autobiográfica. De acordo com o 

estudioso francês, será autobiográfica a obra em que coincidirem a identidade do autor, a do 

narrador e a da personagem. Tal identidade, Lejeune a nomeia como pacto autobiográfico 

estabelecido pelo autor ao leitor, como a afirmação dessa identidade no texto, identidade 

capaz de nos enviar, em última instância, ao nome do autor na capa do livro. Lejeune 

considera ainda que essa identidade onomástica entre autor, narrador e personagem pode ser 

estabelecida de duas maneiras: a) implicitamente, por via do título ou de alguma seção inicial 

do texto que deixa claro que o eu do enunciado remete ao nome da capa; b) explicitamente, 

através do nome que o narrrador-personagem se dá ao longo da narrativa e que coincide com 

o do autor da capa do livro. 

Na perspectiva da teoria lejeuniana do pacto autobiográfico, podemos afirmar que 

o caráter autobiográfico de Mar de dentro não é estabelecido explicitamente, vez que não há 

no interior do texto a presença do nome Lya para denominar a personagem-narradora. A 

identidade autora-narradora-personagem se faz de forma implícita, através desse trecho na 

orelha do livro, em que se evidencia que o eu que fala remete ao nome Lya Luft presente na 

capa do livro. Além disso, há, nesse memorial da infância, uma série de indícios 

autobiográficos que autorizam, ainda que implicitamente, a leitura de uma identidade 

lejeuniana.  

Um desses indícios é a foto que estampa a capa do livro31, uma imagem de 

menina, acompanhada do texto: “Dia de tirar retrato. Às vezes contemplo essa fotografia. 

Somos ela e eu, a mesma alma em duas”. As informações contidas nesse trecho reincidem nas 

páginas 22 e 23 do livro. Essa reincidência assevera a identidade entre a autora (representada 

quando criança na capa) e a narradora-personagem, que reconta no livro a experiência do dia 

de tirar fotografia e a posterior contemplação que ela realiza de sua própria imagem na foto. 

Ademais, outro fator que legitima a identidade autora-narradora-personagem consiste na 

                                                 
31 Na mais nova edição de Mar de dentro, publicada pela Editora Record, não há tal fotografia na capa do livro, o 
que camufla em parte  o contrato de leitura autobiográfica da obra.  
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informação, que consta nas indicações catalográficas do livro, de que a arte da capa é de 

responsabilidade de Daniel Rampazzo, a partir de quadro de Susana Luft, filha de Lya Luft. 

Em algumas passagens, a personagem-narradora menciona o gosto pela leitura e o 

ofício da escrita: “Eu quis escrever livros desde que me lembro de mim” (MD, p. 14). 

Atribuindo a si a autoria de um livro de ficção no qual consta um cemitério onde visitava o 

jazigo da família, a personagem-narradora identifica-se com a figura da escritora, o que 

reforça a natureza autobiográfica do texto: “O velho cemitério mais tarde foi removido. Está 

em algum livro meu, outro raro detalhe de minha verdadeira vida perdido entre as ficções. 

Vem no cortejo das minhas lembranças” (MD, p. 91). De fato, tanto no romance As parceiras 

quanto em A asa esquerda do anjo, o cemitério figura como espaço transitado pelas 

protagonistas. 

A identidade autora-narradora-personagem é ainda legitimada pelo fato de, tal qual 

a escritora, a narradora-personagem ser descendente de alemães, como deixa entrever esta 

passagem em que ela descreve uma de suas avós: “Tornara-se uma mulher enérgica, um 

pouco severa. Visitá-la era um ritual de recomendações que me irritava, e talvez me impedisse 

de realmente a apreciar. – Fale em alemão, que a vovó prefere”  (MD, p. 68). 

Tais fatos, se considerados isoladamente, não legitimam com suficiência a idéia de 

uma escrita autobiográfica. Pode (ria) perfeitamente a autora, de descendência alemã, criar 

uma personagem, também de linhagem alemã, também escritora, mas que não mantivesse 

estreita vinculação à figura da autora, estando, pois, ausente a idéia do pacto autobiográfico. 

O que ocorre, no entanto, é que esses fatos apresentam-se ao leitor, no todo de um conjunto, 

como fortes indicadores de uma escrita autobiográfica. A partir de uma análise do contrato de 

leitura, ao nível global da publicação do texto, tem-se autorizada a leitura da obra como 

autobiográfica.  No entanto, ainda no que pesem todas essas evidências de natureza 

autobiográfica, não é o real em estado purificado e petrificado que encontramos em Mar de 

dentro. Transfigurado que é pela arte, o real se vê mesclado ao imaginado, tornando-se 

extremamente tênues, quando não inexistentes, os limites entre o vivido e o imaginado. 

Memória e ficção / imaginação se encontram de tal modo associadas, que o leitor afoito por 

escavar na matéria textual fatos empíricos referentes à existência da autora, vê-se 

decepcionado logo no início da leitura do livro em cuja epígrafe inicial se entrevê o caráter 

também fictício da obra: 
 
 
Aqui não se fazem memórias: aqui se trama a arte. 
Esta não é apenas a minha voz, mas a de muitas águas.  
Aqui não se organiza simplesmente um livro: 
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Aqui se fala de encantamentos. 
Quem não os aprecia não deve me ler (MD, p. 93).   
 

 

As autobiografias literárias são, a um só tempo, um discurso baseado na 

experiência verídica e uma obra de arte, situando-se no entre-lugar da transparência 

referencial e da pesquisa estética (TURCHI, 1997, p.209). Mar de dentro apresenta essa 

natureza ambígua, pois promove a fusão entre uma mirada ao passado empírico e uma (re) 

elaboração fictícia, a fusão entre o recordado e o inventado. A autora demonstra plena ciência 

a respeito do amálgama entre o real e a ficção, ao afirmar:  
 
 
A vida um barco, remos ou asas: 
tudo real, registrado, 
e tudo invenção (MD, p.17).  
 
 

Nesses versos que integram a epígrafe do segundo capítulo, depreende-se que a 

vida, composta pelo real, torna-se invenção, no momento em que se vê registrada. A distância 

acaba por fazer com que a imaginação se some aos fatos rememorados. O passado, convidado 

a registrar-se no presente através da escrita, redimensiona-se porque perpassado pelo poder da 

imaginação, pela substância que preenche as lacunas abertas pelo esquecimento advindo do 

escoar temporal. E essa que hoje recorda, vive e escreve não é mais aquela de outrora, mas, 

enquanto ser, permanece a mesma: 

 

Explorar o passado, mesmo reunindo memórias de uma infância boa, é também 
inventar. Pois esta que recorda não é mais a que vivenciou tudo aquilo; por outro 
lado são ainda a mesma sendo duas, são uma sendo muitas. E o real se mescla de tal 
maneira ao sonhado que não se desgrudam mais (MD p. 145). 
 

 

Já na primeira página do primeiro capítulo, intitulado “A casa no mar”, a narradora 

anuncia o entrelaçamento dos fios da memória com os da ficção, afirmando que alguns fatos 

apresentados nesse texto de rememoração da infância já foram narrados em textos anteriores 

que compõem o conjunto de sua obra: “Algumas destas narrações já publiquei. São meu 

rebanho e posso chamá-las de volta quando quiser” (MD, p.13). Uma leitura panorâmica da 

obra da autora revela que, de fato, muitas imagens apresentadas e muitos acontecimentos 

narrados em Mar de dentro, publicado em 2002 – em cuja ficha catalográfica se lê Memorial 

de infância – já o foram em seus romances, especialmente em A asa esquerda do anjo – 

denominado romance brasileiro. Esse rico procedimento intratextual atesta que se pode talhar 
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um romance e um livro de memórias com a mesma substância temática, narrativa. A título de 

exemplificação, reincide nas memórias de Mar de dentro o relato sobre uma personagem 

denominada “Seu Max”, relato que a narradora-personagem Guísela/Gisela já havia realizado 

antes na obra ficcional A asa esquerda do anjo: 
 

 
Mas o que vejo, o que sinto, num misto de fascinação e horror, é a fresta da porta ao 
lado. 
Quero e não quero ver seu Max. Está em seu posto, meio oculto pela porta, e atrás 
dele mais imagino que vejo um corredor sombrio, de onde emanam ranço e mofo. É 
como se seu Max estivesse eternamente ali postado, à espera de quem talvez nunca 
chegue. 
Vendo que o percebo, mexe-se um pouco e cumprimenta minha mãe: 
- Boa tarde, Frau Wolf. 
Aquela voz: seu Max tem voz de mulher, embora seja homem. Uma voz de mulher, 
ou de menina, não sei bem se marota ou desvalida. 
[...] 
Não adiantava muito perguntar aos adultos. Seu Max fazia parte das tantas coisas 
que não eram “para criança” (AEA, p. 14-15). 
 

Seu Max, como o chamei, vivia numa daquelas casas baixas enfileiradas na rua 
principal. Não sei bem quem era nem o que fazia, mas era conhecido na cidadezinha. 
Falava-se dele, ao menos diante das crianças, por sinais e alusões, a mudança no tom 
de voz, algumas palavras que eu não entendia. 
Lembro o ar de espreita com que se postava na fresta da porta de sua casa, entre a 
claridade acusatória da rua e a treva protetora do seu corredor. Era um rosto, um 
focinho, um ser humano, era um rato – era um sofrimento? 
Quando passávamos ele cumprimentava minha mãe ou minha avó com uma aguda 
voz feminina. Embora eu já soubesse que era assim, era cada vez um sobressalto. 
Diziam que seu Max – que no futuro seria personagem de um livro meu – não era 
nem bem homem nem era direito uma mulher, e, por não entender isso, eu a um 
tempo queria e temia que ele estivesse atrás da porta. Depois que sua mãe morrera, 
diziam também, ele às vezes se vestia com as roupas dela, e andava pela casa assim 
(MD, p.102-103). 
 

 
 

As referências à voz e ao semblante femininos de seu Max, ao seu olhar de 

espreita, à interdição de sua figura às crianças da cidadezinha ocorrem tanto numa quanto na 

outra obra luftiana, de modo que se nada soubéssemos sobre a existência de um romance, por 

um lado, e de um livro de memórias, por outro, julgaríamos se tratarem de duas versões de um 

mesmo texto, dada a força de semelhança das imagens, símbolos e fatos nelas presentes. 

Muitos outros fatos e imagens presentes em A asa esquerda do anjo também o são 

em Mar de dentro. A mulher que abrigava um verme enorme na barriga ocorre no primeiro 

(AEA, p. 61) e no segundo (MD. p. 56-57).  O Anjo de bronze na entrada do jazigo da família 

de Guísela/Gisela, inúmeras vezes mencionado no enredo do romance (AEA, p.12, 13, 23, 30, 

41, 69, 70, 77, 86, 92, 102, 115, 122, 124), reaparece no livro ulterior (MD, p.39, 53,54) como 
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anjo do jazigo da família da narradora. O desejo de Guísela/Gisela de se chamar Açucena 

(p.45) apresenta-se também como desejo da autora-narradora-personagem do livro 

autobiográfico (p. 24). A imagem dos cabelos dos mortos crescendo desmesuradamente, 

rompendo caixões, avançando sobre o chão do cemitério ocorre tanto no romance (p. 24), 

quanto nas memórias (p.55). A referência à morte prematura de um bebê, irmão de 

Guísela/Gisela em A asa esquerda do anjo, (p. 23, 63) reincide em Mar de dentro, pois a 

autora-narradora-personagem também relata a existência de um bebê, seu irmão, morto 

prematuramente (p.39, 40,41). 

Assim, A asa esquerda do anjo e Mar de dentro apresentam-se como mútuos 

espelhos, como textos-espelhos ao refletirem em si a estrutura do outro (texto), de modo que, 

não fosse a data de publicação das obras, não se poderia distinguir claramente qual o espelho, 

qual a imagem refletida. Apresentando a reincidência de determinados fatos tanto numa obra 

de ficção quanto numa autobiografia, Luft assevera o estreito parentesco entre fantasia e 

realidade, entre real e imaginado:  

 
O que estava nos livros seria apenas invenção ou teria uma realidade semelhante à 
do meu cotidiano? E o concreto que me rodeava, não seria ele apenas imaginado – 
assim como o mar, não sendo apenas montanhas de água, era algo mais, a chamar 
com gritos humanos? (MD, p. 131) 

 
 

Por mesclar em Mar de dentro a ficção e a memória, Lya produz uma obra de 

natureza indécidable, nos dizeres de Derrida, um “elemento ambivalente sem natureza 

própria, que não se deixa compreender nas oposições clássicas binárias; elemento irredutível a 

qualquer forma de operação lógica ou dialética” (SANTIAGO, 1976, p.49). Ao afirmar em 

suas memórias que “A realidade não existe a não ser através do nosso olhar que a define” 

(MD, p.151), Luft convida o leitor a abandonar a convicção cartesiana dos conceitos 

encerrados em limites intransponíveis:  

 
 

E se nada existe a não ser filtrado pela nossa sensibilidade, não é preciso saber o 
que, neste relato meu, aconteceu ou foi imaginado. Concretude e fantasia me 
formaram, indo e vindo como as marés que trazem, recolhem e devolvem nossos 
momentos – ou os guardam nas águas secretas onde só entra a fulgurante intuição, e 
o cálculo exato tem de ficar de fora. 
Nesse recanto somos reis e réus, exilados senhores, animais alados, somos a possível 
liberdade. 
Lá impera o desafio de tramar palavras e trançar significados: afirmando ou 
insinuando. E armando entrelinhas para que o leitor, à sua maneira, nessa ilha e 
nesse mar se redescubra. 
E a cada vez se reinvente a si mesmo o estranho mundo (MD, p. 146). 
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Assim sendo, mais do que tentar esquadrinhar obsessivamente onde o real, onde o 

imaginado no memorial de infância da autora, interessa-nos como Lya Luft realiza a escrita de 

suas memórias, o modus operandi, o manejo das técnicas e dos procedimentos estilísticos 

através dos quais ela se coloca como sujeito e objeto de seu discurso literário. 

Lúcia Castelo Branco (1991) observa a existência de duas vertentes distintas de 

textos que expressam a experiência vivida. Numa primeira vertente, textos tradicionais se 

pretendem relatos resgatadores do passado, pretensão ingênua de registrar o passado 

fidedignamente. O autor de tais textos se considera um sujeito responsável por um discurso 

caracterizado pela verdade plena e inconteste em relação a acontecimentos vividos num 

tempo anterior ao da enunciação. Por via desse texto, tal sujeito acredita reconstituir, com 

certeza indubitável, todo um passado perdido (BRANCO, 1991).  

Considerando a impossibilidade de se resgatar plenamente o passado, que se 

apresenta no presente com toda uma série de fissuras e lacunas, um segundo tipo de textos de 

memórias, denominados pela pesquisadora como “desmemórias”, investe justamente no 

esquecimento, nos lapsos do passado como matéria discursiva de uma construção textual que, 

por isso mesmo, caracteriza-se pela marca da invenção, da ficção: 

 

 [...] há perdas irrecuperáveis. E é exatamente em face desse vazio irremediável, 
dessa rasura definitiva que a memória vai operar com sua extrema habilidade, 
construindo, em lugar do que já não há (e às vezes do que nunca houve) um enredo, 
uma história, um texto (BRANCO, 1991, p. 35-36, grifos da autora). 

 

Apresentando sumariamente algumas idéias formuladas por Durand, Maria 

Thereza de Queiroz Guimarães Strôngoli (1994, p. 262) esboça uma diferenciação entre 

memória e imaginação, na perspectiva dos Estudos do Imaginário: “Com relação ao passado, 

a memória conserva as imagens tais e quais foram fixadas em determinado momento; a 

imaginação, contudo, tem o poder de projetar, em tais imagens fixas, elementos da atualidade, 

evidenciando seu poder de transformação”. Assim, compreende-se que a imaginação é o 

processo dinâmico do psiquismo humano capaz de transformar as estáticas memórias do 

pretérito em reveladoras desmemórias.  

Octavio Paz, através de ricas imagens, procedimento próprio de sua crítica, 

observa a relação dinâmica entre a memória e a imagem como um processo em que a segunda 

reinventa a primeira: “A memória é nosso bastão de cego nos corredores e passagens do 

tempo. Não nos devolve essa pluralidade de pessoas que fomos, no entanto abre janelas para 
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que vejamos – não a sua intocável realidade, mas sim sua imagem” (PAZ, 1990, p. 175-

176).32  

Essa concepção de memória implica que o resgate da realidade pretérita só se dá 

por meio da imaginação capaz de recriar os eventos selecionados para a fabulação. A própria 

seleção dos fatos é já recriação do passado, visto que priorizar alguns eventos em detrimento 

de outros leva à ramificação de um passado único em múltiplos passados. Nesse sentido é que 

se diz que a imaginação faz da memória uma desmemória, no sentido de que o sujeito que 

recorda procede pelo desmonte do passado e pelo redimensionamento dos fatos através das 

imagens que fervilham no processo de representação simbólica.  

 Lya Luft realiza a escrita de suas memórias em Mar de dentro, à maneira dessas 

desmemórias. Ao voltar-se para o passado, lançando-o ao presente, o discurso memorialista 

luftiano contempla as fissuras, as lacunas, as névoas dos tempos já transcorridos, portando-se 

não como resgate pleno de um passado incólume, mas como procedimento capaz de 

transformar o esquecimento em preenchimento, o olvidado em ficção. Em Mar de dentro, o 

esquecimento constitui preciosa substância narrativa. Essa natureza lacunar de uma memória 

que não se quer soberana, mas sim recriadora, evidencia-se ora pela presença de 

interrogações, hesitações, ora pela declaração e admissão incisivas do esquecimento por parte 

do eu que narra:  

 
e aquilo, ela comentou com minha mãe, significava coisas que eu também não 
entendi ou não recordo (MD, p. 77). 
 
Minha primeira morte real foi a mãe de uma colega de escola cuja casa eu visitara 
várias vezes. Uma mulher grande, maternal. Lembro vestidos escuros com golas de 
renda branca? Lembro mesa de café da tarde com outras crianças naquela família? 
Uma criatura mansa e bondosa que ajudava os pobres, abrigava as crianças, servia à 
comunidade? Era mulher de um professor? Do pastor? Não sei mais, mas algumas 
coisas ainda sei (MD, p. 124). 

 
 
 

Tais interrogações, hesitações e declarações revelam a natureza metadiscursiva da 

memória luftiana. É o discurso sobre a memória apresentando o seu próprio fazer, no que tem 

de incerto e de misterioso e, por isso mesmo, muito fascinante. Esse caráter metadiscursivo da 

memória em Lya Luft a posiciona na companhia dos escritores memorialistas e 

autobiográficos da modernidade, que não só reiventaram suas memórias, mas que também 

problematizaram sobre essa reinvenção no interior de suas criações literárias de teor 
                                                 
32“La memoria es nuestro bastón de ciego em los corredores y pasillos del tiempo. No nos devuelve esa 
pluralidad de personas que hemos sido pero abre ventanas para que veamos – no tanto a la intocable realidad 
como a su imagem”. 
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memorialista e/ou autobiográfico. Lya Luft, na companhia de tais escritores, pertence, pois, a 

uma estirpe que encontra na figura de Marcel Proust com seu Em busca do tempo perdido 

uma das figuras exponenciais desse tipo de reinvenção literária que tematiza a memória e 

discute esse tematizar. Como bem observa Solange Fiuza Cardoso Yokozawa (2006, p. 216), 

“A memória que interessa em Em busca do tempo perdido é a ‘memória escrita’, a memória 

enquanto motivo romanesco, enquanto tema problematizado ao longo da narrativa” 

(YOKOZAWA, 2006, p. 216).  

Para referir-se a si mesma em Mar de dentro, Luft utiliza ora a 1ª pessoa, ora a 3ª. 

A identidade narradora-personagem é, pois, construída de maneira multívoca, criando o que 

Lejeune denomina “texto bilíngüe” (1977, p.17). O estudioso francês aponta as seguintes 

motivações para a existência concomitante do falar de si mesmo em 1ª e em 3ª pessoa: imenso 

orgulho, certa forma de humildade, contingência, desdobramento, distância irônica. Em Lya 

Luft, o desdobramento parece ser a causa motivadora desta identidade representada de forma 

dupla. 

Se “esta que recorda não é mais a que vivenciou tudo aquilo” e se, “por outro lado 

são ainda a mesma sendo duas, são uma sendo muitas” (MD, p. 145), nada mais natural do 

que denominar aquela que foi pela 3ª pessoa, por um “ela”, mas por um “ela” que, sendo a 

mesma que recorda, pode ser denominada por uma 1ª pessoa, ao mesmo tempo próxima e 

distante da menina que fora outrora. Daí a utilização concomitante de um “eu-ela” que, não 

raras vezes, manifesta-se no memorial em questão: 
 

 
 
No internato, toda a correspondência era censurada ao entrar e sair, o que a deixou 
muda de espanto, ela que aprendera dignidade e privacidade: não se entrava nem em 
quarto de mãe ou de filho sem primeiro bater à porta. 
Exceção eram cartas de – e para – os pais. 
As que escrevia para casa, manchadas com lágrimas (que ela esfregava com o dedo 
sobre a tinta ainda úmida para que não deixassem de notar o quanto estava sofrendo, 
eram todas lamentos: a solidão, a comida ruim, a saudade de casa. Comentava de 
uma professora carinhosa, uma amiga divertida, um professor que tinha hábito de 
jogar um pedaço de giz na cabeça de alguma aluna distraída (ela, por exemplo) e 
certa vez atirara um livro na cabeça de outra que não parava de falar. 
Mas minhas queixas se concentravam na diretora, que na minha mágoa eu julgava 
responsável última por aquela casa, aquela prisão, aquele sofrimento. 
Um dia, fui chamada à sua sala (MD, p. 141, grifos nossos). 

 

 

Mesclando o eu ao ela, a escritora mescla também passado e presente, atenuando a 

distância entre o ser que viveu e o ser que recorda e escreve. O esgarçar dessa distância 

temporal se faz também por via de situações em cuja narração são utilizados, de forma 
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abundante, alguns vocábulos que denotam a idéia de duração, de continuidade de determinado 

processo no tempo. Entre tais vocábulos, encontram-se alguns marcadores adverbiais tais 

como ainda, hoje, ainda hoje e agora, utilizados pela escritora em seu processo de 

rememoração de um passado que se insere no presente. O ainda, que se traduz em até agora, 

até o presente, prolonga as sensações da experiência vivida até o momento atual, atando 

aquela que foi a esta que agora recorda: 
 

 
Sentadas à mesa – pois meu avô descia mais tarde – éramos duas damas 
compartindo aquela intimidade feminina do servir e comer e falar trivialidades, e 
silenciar – e ainda sinto o sabor dos seus maravilhosos bolos, de receitas que jamais 
anotou ou ninguém soube guardar (MD, p. 68, grifo nosso). 
 

 
 

Como não ver nesses maravilhosos bolos a ressurgência das madeleines 

proustianas? Tal como em Proust, o passado não se configura em Mar de dentro como 

elemento hirto, estático; ao contrário, mobiliza-se e se perpetua no presente, tornando-se tênue 

os contornos de cada temporalidade: “Muitas vezes eu entoava canções que falavam da lua, o 

luar branco da minha terra, ou ia simplesmente inventando, criava coragem e desfiava 

palavras e imagens como faço agora neste computador” (MD, p. 44, grifo nosso). Alguns 

objetos do passado, em sua concretude, conservam-se e perduram-se no presente, 

acompanhando, numa continuidade temporal, aquela que foi e esta que agora é: 
 
 

Dessa avó ficaram-me alguns objetos mágicos. Havia a estatueta da moça de 
mármore nua secando-se após o banho; havia um vaso inglês que meus filhos 
quebrariam jogando bola dentro de casa num dia de chuva. Outro vaso, esguio, de 
vidro esculturado com folhas de plátano e uma assinatura, conseguiu salvar-se dos 
anos e das crianças, e hoje cochila seu sonho esfumado entre meus livros numa 
prateleira da sala (MD, p. 75). 
 

 
 

Esse processo de presentificação do passado efetua-se também, em Mar de dentro, 

pela utilização de formas verbais no presente do indicativo, em trechos que contemplam a 

narração de fatos ocorridos no passado: “Às vezes sou dócil e atendo à ordem da mãe. Muitas 

vezes resisto, grito e esperneio, eu quero, eu quero! Eu quero ficar assim, quieta, quase 

alcançando” (MD, p.22, grifos nossos). 

A recordação, não escravizada aos limites precisos da cronologia porque 

enriquecida pela ação imaginante, é registrada, algumas vezes em Mar de dentro, de forma 

também não cronológica. Assim, verificamos, por exemplo, que um fato ocorrido à autora-
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narradora-personagem aos seis anos é narrado na página 86, antes de um fato que lhe ocorrera 

aos cinco anos, narrado na página 95: 

 
 
Fiquei de pé na margem, meus seis anos de insignificância pesando como seis 
séculos. Sentia frio e tristeza, sentia a morte na alma. Eu era João e Maria 
abandonados no mato pelos pais, era a Sereia que não podia estar onde estava a 
felicidade, porque lhe faltavam pernas (MD, p. 86). 
 
Sobre minha cabeça de cinco anos algo havia-se desestruturado: agora haveria para 
sempre rostos virados, assuntos evitados, pequenos arranjos para não magoar, uma 
série de inocentes mentiras familiares que eu para sempre detestaria (MD, p. 95). 
 
 

 

Interessante a solução narrativa que a autora encontra para representar no próprio 

enunciado a fluidez do pensamento e da memória. Essa solução diz respeito ao recurso da 

pontuação, ou melhor dizendo, à prescindência do mesmo:  

 
Vestido novo de organza, sapato de verniz, promessas de me comportar, 
simsimsimsim... dali em diante eu seria outra. Prometo, prometo ser boazinha 
prometo ser obediente prometo prometo não responder pra mãe nem botar a língua 
nem me esconder na hora de dormir nem nem nem (MD, p. 51). 

 
 

 
Tal tentativa parece se traduzir no desejo de suplantar a linearidade da sintaxe 

lingüística por via da globalidade do pensamento, da recordação. Se no ato de recordar, 

imagens, ações e objetos se apresentam em um todo conjunto, há que se representá-los de 

maneira associativa, e não separados por sinais de pontuação: 
 

 
Me interessava ardentemente pelo que o mundo queria me dizer: nas árvores no 
vento na chuva no silêncio no perfume de minha mãe no olhar de meu pai na ternura 
de meu irmão pequeno no tempo acumulado em minhas avós nos livros nos cantos 
das casas nos tumultos das sombras que só eu parecia ver (MD, p.135). 
 

 
 

Analisando as relações entre o feminino e a memória, Lúcia Castello Branco 

(1991) se refere a algumas teorias de base histórico-sociológica que se dedicam a explicar a 

notável presença de uma dicção feminina no gênero memorialístico. Segundo os teóricos de 

tal vertente, “as mulheres costumam preferir as escritas autobiográficas porque, 

historicamente confinadas ao universo do lar, ao interior da casa, elas teriam encontrado nesse 

tipo de escrita o veículo ideal para a expressão de sua vida íntima, seus desejos, suas 

fantasias” (BRANCO, 1991, p. 30). Assim torna-se fácil depreender uma avaliação apressada 
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da escrita memorialística feminina, no que se refere à relação entre a focalização ou 

perspectiva da mulher que escreve memórias e a temática de tais memórias. Por esse enfoque 

teórico, a escrita de memórias por mulheres restringir-se-ia à contemplação de temas 

relacionados à experiência privada da mulher que, confinada ao restrito espaço do lar, 

encontraria nesse tipo de escrita um veículo para evasão de sua subjetividade. Em Mar de 

dentro, ao narrar um episódio que, ao que tudo indica, refere-se ao período histórico marcado 

pela Segunda Guerra Mundial, Lya Luft produz um texto de memórias a contemplar a 

experiência vivida por outros “eus” num determinado contexto histórico-geográfico, acenando 

levemente para a questão da memória coletiva33 e desmistificando a idéia de que a escrita 

memorialista feminina34 seria uma escrita aprisionada ao claustro do “eu” da escritora: 

 
 
Tentáculos de uma guerra longínqua de que se falava mudando o tom de voz, 
estendiam-se por toda parte, avançando até a minha cidadezinha remota. Notícias 
terríveis, tantos mortos [...] Eu observava os adultos tensos ao redor do rádio grande 
onde soavam gritos fanáticos. Olhares sombrios, comentários preocupados, temas 
obscuros. 
[...] 
Vinham aos poucos à cidade famílias inteiras fugindo da guerra. Tive uma nova 
amiga, filha de um desses casais estrangeiros: brincávamos na mesma calçada, eu ia 
à sua casa às vezes, e quando podia passava com algum pretexto pela sala onde seu 
pai parecia ter sido largado sempre na mesma poltrona, ar vago, na testa a marca 
fascinante de um pedaço de osso faltando. 
Comentava-se que ainda tinha pelo corpo fragmentos de granada, impossíveis de 
retirar (MD, p. 114). 
 

 

Assim, verifica-se que a memória luftiana não se circunscreve a rígidas leis: recua 

ao passado e mistura-o ao presente, transgride a cronologia dos fatos, insere na modalidade 

escrita da linguagem a dinâmica própria do pensamento em sua natureza arrebatadoramente 

involuntária e não se aprisiona a um derramamento lírico do eu que escreve. Tal como o mar, 

a memória luftiana se mostra dinâmica e incontível e não é por acaso que, em inúmeras 

passagens do texto, a imagem do mar seja convocada para simbolizar o movimento da 

                                                 
33 Como poderá ser observado no segundo capítulo da tese, não somente pela reinvenção memorialista de fatos 
históricos é que a memória autobiográfica luftiana se transmuta em memória heterobiográfica. Lya Luft 
contempla a memória coletiva numa visada mais ampla, ao se dedicar à recriação literária da experiência vivida 
por uma coletividade, na perspectiva da criança, da mulher e do artista. 
34 De significativa relevância se apresenta o trabalho Do sótão à vitrine: memórias de mulheres (1995), de Maria 
José Motta Viana. Com o objetivo primeiro de realizar um levantamento bibliográfico de memórias escritas por 
mulheres, Viana acena para a mirada mais ampla dessas memórias que, não se restringindo ao retrato passado de 
experiências circunscritas ao lar, podem ajudar a traçar, no que se refere ao Brasil, “o perfil de um outro rosto do 
País, sua cultura, sua conformação social, dados do ponto de vista feminino, além de um esboço das linhas 
comuns  à conduta feminina configuradora do sujeito-mulher” (VIANA, 1995, p. 19).  
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memória, a começar pelo título da obra e a se estender em trechos poéticos que nos revelam 

essa memória-mar, que vem de dentro e que acaba por revelar o que por dentro se esconde: 
 

 
O mar vai e vem, a onda se aproxima e retorna: minha lembrança passeia por 
aqueles anos, espia a casa, o quarto, reconhece quem anda no corredor. Sente os 
aromas e sabores da cozinha, mergulha em livros na biblioteca, observa a família 
repetida no espelho da sala quando comem e falam ao redor da mesa (MD, p. 149). 

 
 

 
O mar, com sua superfície e sua profundidade, esconde, ao mesmo tempo em que 

revela, vai e volta, assim como a memória que passeia pelo passado e se volta para o presente, 

que tira o véu dos fatos pretéritos, mas também se faz de esquecimento, tornando-se 

desmemória, pelas vias oblíquas e, no entanto, reveladoras da imaginação simbólica.  

E nesse movimento da memória, mar de dentro, a autora revela o que recorda e 

recria o que esquece: “Quem escreve resgata e recobra, inventa ou transfigura” (MD, p. 150). 

E assim, numa entrevista a Suênio Campos Lucena (2001, p. 140), ao afirmar “Fico feliz 

porque vou preparando armadilhas, colocando mistério para mim, para o leitor”, a escritora 

acena para o antológico fingimento pessoano. Lya Luft ficcionaliza de forma consubstanciada 

o vivido, o sentido e o imaginado, preparando armadilhas ao leitor, impossibilitando-o de 

efetuar com tranqüilidade a equação Eu = Lya, pois o mesmo eu que confessa: “Eu quis 

escrever livros desde que me lembro de mim” (MD, p.14), também diz metaforicamente: “era 

eu também aquele pobre homem, era eu aquele cadáver rondando pelas ruas noturnas, sem 

pai, sem mãe, sem casa, sem consolo (MD, p. 113). O jogo articulado pela autora 

desestabiliza o desejo de certezas por parte desse leitor lançado no labirinto de um pacto 

concomitantemente romanesco e autobiográfico, consistindo então a sua decisão por um 

desses dois caminhos hermenêuticos não numa interpretação verdadeira e única, mas numa 

interpretação relativa, relativização essa anunciada pela própria escritora: 
 
 

Eu sabia: era o rumor da floresta... Vozerio de muitas ramagens brincando falando 
resmungando por cima de mim.  
Nunca esqueci esse momento, essa palavra, esse som de árvore e mar. 
Sempre que venta, para mim é outra vez Waldrausch, voz da floresta. E assim o 
tempo – que não existe porque é fluxo – me devolve sem dificuldade isso que tento 
fixar neste livro, que não é romance nem biografia, mas significado e ressonância. 
(MD, p. 29). 

 
 
 

Em O rio do meio, Lya Luft já havia lançado as coordenadas para que seu leitor 

compreenda sua afeição a esse procedimento discursivo, a esse jogo duplo entre a memória e 
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a ficção, jogo que acaba por esgarçar as distâncias entre o real autobiográfico e o imaginado 

poético: 

 
Nem sempre quando eu falar em primeira pessoa, estarei relatando coisas minhas; 
não estarei sendo objetiva todas as vezes em que usar da terceira pessoa. Esse é um 
jogo propositado, que me dá prazer. Não me interessa delimitar o vivido ou o 
inventado. A realidade objetiva – se existe – importa menos: o mundo chega até 
mim filtrado por minha visão pessoal (RM, p. 47-48).  

 
 

Lya Luft tece habilmente na mesma trama o real e o imaginado, transmutando em 

arte a experiência vivida. Recontar o vivido se faz sem prejuízo do literário, pois salta aos 

olhos todo um trabalho de elaboração da linguagem, trabalho que se quer artístico, a resultar 

em beleza poética de trechos como “mãos negras da negra terra” (MD, p.47), “areia dura entre 

dunas alvas e alvas espumas” (MD, p.88), entre outros. 

A ficção e a memória se movimentam em Lya Luft numa via de mão dupla. A 

matéria da ficção se dirige à memória, assim como a matéria da memória se dirige à ficção. 

Nas águas luftianas, o real e o inventado se fundem e se harmonizam numa mesma urdidura 

poética. 

 

 

1.2.5 O ponto cego (2003) 

 

 
Eis o meu segredo. Só se vê bem com o coração. 

O essencial é invisível aos olhos.  
(Saint-Exupéry) 

 
 

De novas águas se compõe o vasto oceano formado pelas narrativas luftianas, a 

partir da publicação d’O ponto cego, sétimo romance da autora. Dois notáveis procedimentos 

literários patenteiam a diferença entre essa obra e os romances anteriores: a identidade etária e 

de gênero do narrador-personagem e o considerável investimento metadiscursivo por parte da 

escritora. Associados, esses procedimentos fazem da focalização uma das questões mais 

interessantes e curiosas do romance. 

Uma série de contigüidades entre pares opostos alicerça essa obra literária de Luft. 

Todavia, considerando os regimes do imaginário tal como postulados por Gilbert Durand 

(2002), os elementos que se justapõem, formando uma cadeia de imagens contiguamente 
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opostas, não se coadunam apenas numa relação de antítese. A antífrase e a coincidentia 

oppositorum são também modos de justaposição das luftianas imagens duais em O ponto 

cego. A desarmonia expressa em evidentes oposições recíprocas da antítese diurna, a 

harmonia eufêmica advinda da fusão mística – através da antífrase, negação do negativo – e a 

dialética dos antagonismos que nem se opõem, nem se fundem, mas se reconciliam por meio 

da coincidentia oppositorum do regime noturno sintético dinamizam o imaginário acionado 

por Lya Luft nessa narrativa de ficção. 

Infância e fase adulta/velhice; vida e morte; masculino e feminino; constituição e 

desagregação familiar; laços de amor e relações de ódio, encontros e desencontros amorosos; 

união e solidão; vítimas e algozes; ternura e crueldade; progressão e estagnação; onipotência e 

falibilidade; o olhar e o não-olhar; o sim e o não; o real e o imaginário; narrativa e 

metanarrativa. Eis algumas dualidades habilmente orquestradas pela autora nesse romance em 

que o descompasso conjugal, as relações de consangüinidade não traduzidas em garantia de 

afeto e o silêncio e as falas represadas fazem da família não um ninho acolhedor e protetor, 

mas, ao contrário, uma arena em que os combatentes legam à criança um universo cheio de 

sombras, perplexidades e terror. 

A instituição social de maior instância nos romances anteriores de Lya Luft é 

sempre a família, microcosmo elevado a macrocosmo. Sob a chancela do patriarcado, a 

família passa a ser esquadrinhada e denunciada pelo projeto literário da autora, quando da 

narração dos conflitos vivenciados nessa espécie de ninho que também é jaula.35 Nesses 

romances, a opressão patriarcal recai predominantemente sobre as mulheres, sendo tirano o 

homem – pai ou marido – embora não se possa esquecer, por exemplo, a tirania familiar 

exercida pela matriarca Frau Wolf em A asa esquerda do anjo, o que relativiza os modos de 

representação de gênero (gender) da autora, libertando sua obra de uma visão maniqueísta 

entre o (mal) masculino e o (bem) feminino.36  

Em O ponto cego, a opressão própria de uma estrutura familiar patriarcal recai 

também sobre personagens femininas, mas apresenta como alvo predileto a figura de uma 

                                                 
35 “... em minhas histórias não aparecem só mulheres, mas homens e crianças, casas com sótãos e porões ou 
banalidades, e a família – ninho ou jaula” (LUFT, 1996, p. 45). 
36 Ainda que grande parte da fortuna crítica de Lya Luft realize leituras da obra da autora pelo viés dos Estudos 
de Gênero – leituras muito bem fundamentadas por sinal - a escritora faz questão de deixar bem claro que sua 
obra não gira apenas em torno do eixo do feminino e revela, em alguns momentos, grande simpatia por algumas 
figuras masculinas com quem conviveu: “No começo diziam que eu escrevia mais para mulheres (o que é 
bobagem), e que minhas personagens femininas são mais fortes do que os homens (LUFT, 1996, p. 45). Rótulos 
são imprecisos e empobrecedores, mas o que se há de fazer. Depois de O rio do meio, de 1976, passaram a dizer 
que eu defendia demais os homens. Devo ter do masculino uma visão mais positiva do que, parece, boa parte das 
mulheres. Tive um pai amigo que desde criança me ensinou a cuidar da minha dignidade, e dois companheiros 
que me respeitaram como ser humano, empurrando-me para a frente e para cima” (PET, 2004, p.99). 
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criança, o menino-narrador que, oprimido, rejeitado e renegado, denuncia, partindo do seu 

ponto de vista, a impossibilidade de redenção a essa instituição patriarcal falida e esboroada.  

 

 

1.2.5.1 Luftiano Peter Pan 

 

A escolha de uma criança para exercer o papel de narrador é um dos grandes 

divisores de água pelo qual se pode situar O ponto cego como modalidade narrativa diferente 

dos romances predecessores. Nesses romances, a voz encarregada de narrar os fatos é 

representada, autodiegeticamente, por uma mulher em processo de constante rememoração de 

seu passado, de incessante busca da própria identidade.  

Assim, esse novo narrador autodiegético luftiano, um menino de sete anos, 

encarrega-se da narração de seus próprios dramas bem como dos dramas das outras 

personagens que com ele compõem a trama familiar: o casamento frustrado entre seus pais; a 

patética obsessão da Avó por se manter jovem para todo o sempre; a postura submissa da 

Mãe, sempre subjugada aos caprichos e ao controle do marido; a morte de sua irmã Letícia, 

ainda criança; o sempiterno desalento de Tio Fernando, causado pela morte da esposa e da 

filha, entre outros fatos. Extremamente digno de nota é o fato de a grande maioria das 

personagens do romance, com exceção de Letícia e de Tio Nando, serem destituídas de nomes 

próprios, apresentadas por um substantivo haurido da posição ocupada na instituição familiar. 

“Menino”, “Mãe”, “Pai”, “Avó”, “Tias” são, pois, os termos escolhidos para designar as 

personagens, termos que, pela generalidade e universalidade que encerram, alcançam, no 

romance, o estatuto de arquétipos que, em narrativas primitivas, dinamizam-se, por exemplo, 

no mito do amor materno e no mito do heroísmo paterno, entre outros.  

Essa designação genérica, que destitui o ser da possibilidade de individuação e 

manutenção identitária, relaciona-se intimamente com a precariedade dos laços afetivos 

estabelecidos nesse universo familiar, pleno de indiferença e desafeto mútuos.   Letícia e Tio 

Nando se apresentam como os únicos dois seres não enrodilhados pelas armadilhas da teia 

familiar: a primeira, porque dela sai sem muito participar, golpeada pela morte que, nesse 

caso, constitui sua própria redenção; o segundo porque, numa espécie de vida vegetativa de 

eterno lamento pela morte da mulher e da filha, opta por se ilhar num mundo só seu, sem se 

deixar submeter à tutela do irmão, o Pai do Menino. Porque de certa forma conseguem 

escapar do processo de des-individuação nefasto exercido pela família, essas personagens são 

as únicas que, no decorrer de toda a narrativa, apresentam nomes próprios. 
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A indiferença e a falta de afeto que se conjugam em fracasso das relações 

familiares são pressagiadas, pelo menino-narrador, como conflitos imperecedouros, vez que 

passar de Menino a Homem não garante a reparação da carência afetiva e da falta de 

identidade que lhe é corolário. É o que se entrevê por essas palavras do narrador, dispostas 

numa das várias epígrafes que volteiam a narrativa: “O meu nome não importa. Para as 

pessoas eu sou apenas “esse Menino” ou “aquele Menino”. Então sou Menino. E pronto. 

Quando eu for adulto, se continuar crescendo desse jeito, será que vão me chamar de “Esse 

Homem”? (PC, p.57) 

 E porque pressagia um futuro desafortunado, o menino-narrador tenta conter o 

tempo, domesticar Cronos, através de uma decisão que tende ad absurdum, uma deliberação 

verdadeiramente nonsense: contrariando a ordem natural dos fatos que compõem a trajetória 

humana, o menino decide parar de crescer, desejando ser ad aeternun um garoto de sete anos 

de idade. Tal decisão se expressa como o primeiro fato narrado pelo menino, localizando-se já 

na primeira frase do parágrafo que inicia a narrativa, como se ele quisesse logo avisar: “Eu 

que invento e desinvento, eu que manejo os cordéis, eu decidi parar de crescer” (PC, p.15). 

Prosseguindo a narrativa, o menino vai fundamentando a necessidade de 

concretizar sua decisão. O futuro nada promissor, como já entrevisto, é um dos motivos que o 

impelem rumo ao seu próprio atrofiar: “E a minha vida, o que é? Perigosas possibilidades lá 

na frente, por isso não quero crescer” (PC, p.85). Num outro momento, o narrador reitera o 

terror diante do devir temporal que o levaria fatalmente a crescer e a patente necessidade de 

domesticação de Cronos: “É assim o tempo: devora tudo pelas beiradinhas, roendo, 

corroendo, recortando e consumindo. E nada nem ninguém lhe escapará, a não ser que faça 

dele seu bicho de estimação” (PC, p.26). 

No rol dos fundamentos com que tenta afiançar a legitimidade de sua decisão, 

encontram-se outras duas consideráveis molas propulsoras. Uma delas é o desejo um tanto 

obsessivo de chamar a atenção de sua Mãe, tentando absorver o máximo de seu amor e ao 

mesmo tempo se esquivar do Pai frio e controlador, com o qual trava uma problemática 

relação, destituída de afeto paternal, porque de desprezo e de desaprovação se constitui o 

olhar do pai em relação ao próprio filho: “Continuo pequeno para minha idade, o que parece 

aborrecer muito meu Pai e comover minha Mãe” (PC, p. 74).   

Salta aos olhos, n’O ponto cego, a relação amorosa estabelecida entre o Menino e 

a figura materna como praticamente a única relação afetiva de profundidade num cenário 

familiar de afetos minguados. Não ao acaso, o primeiro capítulo do romance intitula-se 

“História de Mãe e de Menino”, apresentando a seguinte epígrafe: “Mãe! Chamaremos 
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agoniados” (PC, p.13). Em várias passagens, encontramos as imagens ladeadas da Mãe e do 

Menino narrador: “Esta é a história de um Menino e da Mãe do Menino” (PC, p.16); “A Mãe 

que me validava ainda não se descobrira. A Mãe que confirmava o lugar de todos nós não 

sabia de si. Eu era um menino inventado por sua Mãe?” (PC, p.30); “Eu, eu Menino doente, 

fora perdido de minha Mãe” (PC, p. 126); “Para sempre fico aqui, para sempre o Menino sem 

sua Mãe” (PC, p. 141). Recorrente como é, essa relação Mãe e Menino, disposta 

sintagmaticamente, faz coro ao poema de Fernando Pessoa, em que o menino é também 

destituído de nome próprio, denominado sempre por “O menino da sua mãe”:   

 
Tão jovem! Que jovem era! 
(Agora que idade tem?) 
Filho único, a mãe lhe dera 
Um nome e o mantivera: 
“O menino da sua mãe” (PESSOA, 2003, p. 146).  
 
 
 

No romance de Lya Luft, essa relação amorosa caracteriza-se, num primeiro 

momento, pela reciprocidade. O menino devota um amor extremo à Mãe e ela, por sua vez, 

comporta-se como mãe extremosa: “E me dizia que eu era especial para ela, o filho sonhado, 

desejado: - Você foi o filho da minha maturidade, que eu tanto quis. Você foi a minha alegria 

renovada” (PC, p. 17). Num determinado momento, a Mãe afirma: “- Meu filho, você é tudo 

para mim no mundo” (PC, p. 75). No entanto, já na primeira página do romance, o leitor toma 

conhecimento do caráter perecedouro dessa ligação viscosa entre filho e progenitora: “Minha 

Mãe foi-se cansando de mim, da nossa cumplicidade. Ou da vida que levava. Sabia que havia 

rumos a decidir e restava-lhe menos tempo para minhas constantes necessidades, pois eu a 

exigia muito – e ela se exigia o tempo todo” (PC, p. 15).  

É também na primeira página do livro que o narrador revela seu arguto expediente 

de parar de crescer, no intuito de reaver o materno amor: “Notando o desinteresse dela, 

disfarçado mas real, e do qual talvez nem ela se desse conta, pensei que se ficasse para sempre 

pequeno eu teria mais chances: o que resta a uma Mãe senão cuidar do seu Menino? (PC, p. 

15). Estratagema lançado, objetivo alcançado: ao se recusar a crescer, o menino-narrador 

consegue ganhar o relevo que em condições normais não possuía naquele regime familiar: 

“Ser fraco me deixa poderoso” (PC, p. 88). E a Mãe, mira dessa perspicaz chantagem 

emocional, constitui alvo atingido em cheio: “Agora ela está voltando. Estar doente tem isso 

de bom: ela fica por perto, me faz tomar o remédio, manda preparar pratos de que eu gosto, 

me leva para brincar no sol, olha bem para ver se voltei a crescer” (PC, p. 88). 
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Para além do desejo de garantir o umbilical amor materno, ao decidir não crescer, 

o narrador-personagem objetiva também não perder a perspectiva infantil diante dos fatos, 

não perder sua cosmovisão desautomatizada de criança em oposição ao olhar do adulto: “Não 

vou crescer mais que isso. Não quero ser adulto como esses com suas vidas regradas, 

podadas, abortadas. Não quero ter de viver só no que se delimitou como sendo o real” (PC, p. 

32). Em várias passagens, o menino-narrador deixa claro o seu desejo de ver o mundo a partir 

de um prisma outro, de uma perspectiva capaz de distá-lo tanto das lentes com que os adultos 

vêem o mundo, quanto da conduta de vida que sustentam: “Um dia não vou mais caber em 

mim? Vou explodir ou, como cobra troca de pele, eu trocarei de máscaras? É isso que fazem 

os adultos com os quais não quero me parecer?” (PC, p. 77). E assim, Peter Pan sai da Terra 

do Nunca para habitar as páginas do romance luftiano, atualizado na figura do narrador-

criança que se recusa a crescer. No clássico de J. M. Barrie, Peter Pan confessa a Wendy, sua 

amiga: 

 
- Wendy, eu fugi de casa no dia em que nasci. 
Wendy ficou muito espantada, mas se interessou. E fez um sinal encantador, 
perfeitamente de acordo com as boas maneiras, roçando de leve em sua camisola, 
para indicar que ele podia se sentar mais perto dela. 
- Foi porque eu ouvi meu pai e minha mãe conversando sobre o que eu ia ser 
quando crescesse – explicou ele em voz baixa, e muito agitado, falando com 
paixão. – Eu não quero crescer nunca, quero ficar sempre criança e me divertir 
muito. Por isso eu fugi para os jardins de Kensington e vivi muito tempo lá, no 
meio das fadas (BARRIE, 2006, p. 45-46). 
 

 

Se é para se divertir que Peter Pan se recusa a crescer, o menino-narrador do 

romance luftiano o faz, como já visto, para afiançar o amor materno, para evitar um futuro 

nada promissor e para conservar a perspectiva de quem olha o mundo pela primeira vez, como 

só as crianças fazem. E para melhor contemplar os outros e o mundo, para ver melhor, espiar 

e vislumbrar através das fendas, quanto menor, tanto melhor. Para portar esse ponto de vista 

privilegiado, é preciso conservar-se pequeno, não ser visto ou ser somente entrevisto, passar 

desapercebido e vestir sua presença com as máscaras de sua ausência: “Não quero perder as 

minhas asas, por isso não vou crescer – apenas me desenrolar. Assim me infiltro em todas as 

fendas. Assim caibo em toda parte e ninguém desconfia de mim. Continuam pensando que 

criança é inocente para sempre amém” (PC, p. 32).  

Olhar sem praticamente ser visto, eis a glória advinda de sua diminuta condição. 

Olhar para melhor compreender, olhar para reter o amor, olhar para ser olhado, para ser foco, 

se foco do olhar da mãe se tratar. O romance O ponto cego é, todo ele, uma apologia ao olhar. 
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Inúmeras são as passagens em que se nota a recorrência de toda uma gramática da visão e da 

não-visão: (não) olhar, (não) ver, (não) enxergar, (não) ser visto. É pelo olhar que as 

personagens se entrecruzam, acusam-se, ferem-se mutuamente, ignoram-se e se deixam 

inebriadamente apaixonar.  

Pela recorrência com que aparece no texto, o olhar constitui um mitema, unidade 

mínima desse mito da infância que é O ponto cego, e situa a narrativa na galeria formada por 

histórias que apresentam o olhar como elemento de fundamental importância no desenrolar do 

enredo. Basta lembrar a recomendação de não olhar para trás da qual foram advertidos a 

mulher de Lot no Gênesis bíblico e Orfeu que, contrariando o interdito, perde pela segunda 

vez sua amada Eurídice. Ao descobrir a desdita do parricídio, o Édipo sofocliano vaza os 

próprios olhos e, uma vez expulso da cidade, passa a levar uma vida errante. Na mesma 

tragédia escrita por Sófocles, Tirésias, o cego que, no entanto, via o que aos olhos dos outros 

era interdito, figura como representação simbólica do olhar revelador por excelência.  Há que 

se lembrar também, entre tantos outros, do olhar petrificante de Medusa, decapitada por 

Perseu; do olhar vigilante do gigante Argos, que possuía cem olhos e que ao dormir fechava 

apenas cinqüenta; do príncipe do clássico dos Grimm que, encegueirado pela bruxa que 

aprisionava Rapunzel, recupera sua visão graças às lágrimas da amada. 

Em O ponto cego, na perspectiva do menino-narrador, seu próprio olhar é narrado 

como se de um olhar de lince se tratasse. Sua visão privilegiada o posiciona na linhagem dos 

herdeiros de Tirésias do Édipo Rei. Tal como o cego criado por Sófocles vê melhor que os 

instituídos de visão, porque pre(vê) o futuro, o menino-narrador, sendo criança e, portanto,  

destituído de maior valia dentro das engrenagens sociais e familiares é, no entanto, aquele que 

vê o invisível, aquilo que os outros não conseguem ou não querem enxergar. 

Diferenciando seu olhar da perspectiva da focalização adulta em relação aos fatos 

(ainda que reconheça, posteriormente, que a maioria dos seres renegados, ainda que adultos – 

e os há no romance – são altamente clarividentes), o menino-narrador define seu infalível 

ponto de vista por via de um irônico adjetivo cujo significado se contrapõe a essa 

infalibilidade. Seu ponto de vista desautomatizado, que ele denomina o ponto cego, é assim 

por ele definido: 
 
 

O ponto cego é um fenômeno da visão humana segundo o qual, conforme 
convergência e refração, pode-se ver o que habitualmente permanece oculto: a 
possibilidade além da superfície, o concreto afirmado na miragem. Assim eu 
inventei, assim eu decretei, assim é (PC, p.10). 
 
 



 90

Oftalmologicamente falando, descoberto pelo físico francês Edme Mariotte (1620-

1684)37, o ponto cego constitui a região de onde advém o nervo óptico. Destituído de 

receptores sensíveis à luz, as imagens que se formam sobre esse ponto não encontram resposta 

à estimulação, o que significa dizer que não são vistas, sendo cego o adjetivo exato e 

apropriado para caracterizar esse ponto ocular. 

Se nos domínios da ciência o ponto cego nada permite ver, na esfera da arte, 

transfiguradora que é, essa cegueira pode ser relativizada pelos ditames do artista, fiel ao 

imaginário e não asfixiado pela razão. Se de luftiana arte se tratar, o ponto cego ora é 

apresentado pela cegueira que o caracteriza cientificamente, ora se transforma, ao contrário, 

em ponto visor, em perspectiva privilegiada para se ver o que habitualmente se nega à 

superficial e instantânea visão. 

Há, de um lado, as personagens predominantemente cegas. Seu ponto de vista é, na 

maioria das vezes, o ponto cego, através do qual não “enxergam” a contento as imagens de si 

próprios, dos outros e do mundo. Esse primeiro grupo de personagens se subdivide em dois 

conjuntos: aqueles que não vêem por inabilidade e aqueles que não vêem porque optaram por 

não ver, porque deliberaram que ver pode ser perigoso e arriscado ao lhes revelar uma 

realidade insuportável.  

Assim sendo, cego é, por exemplo, o ponto cego do Pai: “Eu não queria ser como 

meu Pai que pensa que tudo controla mas deixa escapar o essencial” (PC, p.16). Não ao acaso, 

esse Pai, representado durante toda a narrativa como um homem rude, egoísta e opressor, 

possui apenas um dos seus olhos em perfeito funcionamento; o outro fora acidentalmente 

perfurado na infância. No intento de remediar essa falta, o Pai opta não por um olho de vidro 

e sim por uma venda preta, expediente que quase não se utilizava mais, o que o fazia, ainda 

que na desdita, um ser notável e distinto dos demais. 

O olhar é de tal modo imperioso nesse romance, que nele se percebe um 

verdadeiro redobramento do ato de olhar. Olhando os olhos dos outros, o menino-narrador 

contempla e lhes avalia o olhar, o que pode ser percebido, por exemplo, quando ele compara e 

sentencia como diametralmente opostos paterno e materno olhares:  

                                                 

37 “Num indivíduo normal, há uma região da retina que não possui células sensíveis à luz, trata-se do sítio de 
saída das fibras nervosas da retina, em direção aos centros nervosos. Essa região é denominada disco óptico ou 
ponto cego. A denominação ‘ponto cego’ foi dada por Edme Mariotte, no século XVII” (GATTASS, 1993, p. 
10). 
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Ele sempre vira o rosto para um lado imperceptivelmente, para ver melhor, para 
encarar de frente. Meu Pai é um homem que encara a vida de frente. Minha Mãe – 
que tem seus dois olhos – prefere olhar de lado para não ter que decidir, ainda não, 
ou nunca (PC, p.59). 
 
 
 

No entanto, mesmo encarando os fatos de frente, o olhar desse Pai-Ciclope é cego, 

incapaz de refletir as imagens do recôndito, do oblíquo, do ambíguo e do desconhecido. Como 

bem lembram Jean Chevalier e Alain Gheerbrant (1994, p. 238), “Se dois olhos 

correspondem, para os homens, ao normal, e três, a uma clarividência sobre-humana, um 

único revela um estado assaz primitivo e sumário da capacidade de compreender”. A ironia 

reside, pois, no fato de que, mesmo convicto de sua autoridade, postado no mais alto de sua 

arrogância e do domínio que acredita exercer sobre todos – “Meu Pai é aquele que julga” (PC, 

p.85) –, esse Pai não consegue nem mesmo pre (ver) o que aos poucos vai se prenunciando: o 

declínio de seu poder tutelar sobre a própria mulher e, por conseguinte, a total derrocada da 

instituição familiar que ele acreditava presidir. 

A Mãe do menino comporta-se, praticamente durante toda sua vida, como 

promessa de eterna docilidade conjugal, baixando sempre seus olhos ao menor movimento 

das pestanas do marido ou de qualquer outra pessoa que a interpelasse ou questionasse: 

  
 
- Esse homem não vale nada – disse minha Avó num dia, mas minha Mãe 
procurava ser solidária com o marido que afinal escolheu, muitas vezes eu a ouvi 
dizer para outras pessoas:  
- Ele é um bom marido. 
Nesse dia respondeu: 
- Você tem implicância com ele, mãe. Esses comentários são pura maldade das 
pessoas que o invejam, falam mal porque é um homem bem-sucedido. 
- Casou com mulher rica, é diferente – objeta minha Avó. 
Minha Mãe se encolhe, se recolhe, se aborrece. Será que ela não percebe nada? Não 
acompanha os olhares de meu Pai nas horas em que devia estar mais atenta? 
(Ou decidiu que também tem seu ponto cego: de onde não vê o que é melhor não 
ser visto) (PC, p. 65). 
 
 
 

Vivendo à sombra dos filhos e do marido, “Minha Mãe não parece ter uma vida 

sua: vive a dos filhos e a de meu Pai” (PC, p. 34), a Mãe do menino se porta, num primeiro 

momento, como o pior cego, aquele que não quer ver. Ao decidir não ver o que é melhor não 

ser visto para evitar sofrimentos (já que “o que os olhos não vêem o coração não sente”), a 
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Mãe nega “o vínculo secreto entre o olhar e o conhecimento” (CHAUI, 1988, p. 34)38; negar-

se a olhar é se negar a (re) conhecer as traições do marido. 

Mas essa Mãe que primeiramente decide não ver o que é melhor não ser visto será, 

ao contrário do Pai, capaz de mirar o inconcebível. A cegueira do Pai culmina com a 

clarividência da Mãe ao vislumbrar um outro olhar e dele se enamorar: “Minha Mãe e o Moço 

se olharam pela primeira vez – e foram tragados” (PC, p.123). No final da narrativa, a Mãe se 

apaixona por um determinado Moço, namorado de sua própria filha, irmã mais velha do 

narrador. Essa paixão, ao contrário de constituir moralmente sua perdição, confere-lhe anistia: 

a doce mulher resolve abandonar marido e filhos, deixa para trás casa e família e vai em busca 

de si mesma. No descompasso entre o olhar do Pai e o da Mãe, o que o primeiro não previu, a 

segunda anteviu: 
 
 
E a cada vez que minha Mãe e o Moço se defrontavam, mesmo no mais trivial, o 
mundo era outro.  
O olhar deles era uma celebração da vida. 
Meu Pai, tão cioso da sua propriedade, sua posse e sua presa, dessa vez ficou cego. 
Vivia numa perspectiva de onde não se enxerga o essencial. Pois não parecia ligar: 
e na verdade concretamente nada havia, nem um beijo, nem um descaramento, nem 
um toque a mais. Só os fios da necessidade deles de serem um do outro, o sim 
definitivo, o sim. 
Por isso, por arrogância, por cegueira ou por destino, meu Pai foi o mais que todos 
exilados (sic) (PC, p. 125). 
 

 

Dito seja de passagem que, por via de numerosas prolepses disseminadas no 

interior da narrativa, o menino-narrador prenuncia o entrecruzamento de olhares entre Mãe e 

Moço e a paixão advinda dessa mútua mirada. Já na página 18, o narrador assevera que a 

história que ele deseja contar “é a história de duas pessoas que foram engolidas pelo seu 

olhar: um olhar infinito e interminável, viajante certeiro” (PC, p. 18). Num momento posterior 

da narrativa, mas ainda distante do desenrolar da trama, ele afirma: 

 
 
Tudo é fingido nesta vida, e todo mundo sem falar nisso participa. A gente não fala. 
Porque seria abrir uma porta muito perigosa.  
(Um outro olhar, cruzando com o de minha Mãe, lhe daria forças para derrubar 
uma dessas portas)  (PC, p. 86). 
 

 

                                                 
38Em excelente artigo, intitulado “Janela da alma, espelho do mundo”, Marilena Chauí, com excepcional 
brilhantismo, apresenta um extenso quadro com uma abordagem etimológica de vocábulos vários que compõem 
a gramática da visão e do olhar.  
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Na página 94, a prolepse pode ser entrevista no paradoxo que sugere a idéia de 

fixação presente do olhar da Mãe em algo que ela só veria futuramente: “Minha Mãe devia 

estar dormindo a sesta ou lendo no quarto ou mirando uns olhos futuros, sem nunca os ter 

visto já se perdia neles” (PC, p. 94).  

Interessante perceber como esse procedimento literário da prolepse compactua 

com o mitema do olhar. Antecipando certas informações do que só se dará a conhecer 

posteriormente, a autora como que brinca com o olhar do leitor: finge deixá-lo ver, mas 

permite-lhe somente entrever, num jogo de luz e sombras habilmente arquitetado pela 

maestria de quem consegue imprimir à narrativa um ritmo dinâmico. No compasso desse 

ritmo, a autora leva o leitor a beber a sorvos o cálice que armazena a história, levantando 

hipóteses que poderão ou não ser confirmadas com o prosseguimento da narrativa. 

Pela prolepse da página 19, cujo conteúdo ganha realce pelo registro em itálico, o 

leitor toma conhecimento de como ressoará no íntimo do menino essa audaciosa escolha da 

Mãe: “(Um dia ela iria transbordar das beiras de si mesma, e eu teria preferido não estar 

presente)” (PC, p.19). É com o brusco infiltrar do Moço na história que a carência afetiva do 

menino em relação à Mãe transmuta-se em edipiano sentimento de posse e perda maternas: 

“Eu, eu Menino doente, fora perdido de minha Mãe. E aquilo me doeu como se me furassem 

as tripas com uma faca de castrar, sete facas varando o meu peito ineficiente” (PC, p. 126).  A 

existência do Moço “castra” qualquer possibilidade de manutenção do estreito vínculo a unir 

mãe e filho. Uma outra passagem do romance revela a sensorialidade da relação entre Mãe e 

Menino, com laivos de prazer interdito: 

 
 
- Você é minha Mãe cheirosa – eu digo, pois ela não liga muito para jóias e roupas, 
mas perfumes são seu luxo. Então ela se alegra, me chama de seu pequeninho – o 
que me dá certa esperança. 
Nem sempre é assim. Tem dias em que nem consigo chegar perto dela, não quer 
que eu me encoste em seu braço, seu corpo. Percebo que ela não agüenta nem 
carinho, é como se lhe tivessem arrancado a pele e até a brisa a fizesse gritar (PC, p. 
75). 
 
 

Se Lya Luft bebe das águas do mito de Édipo para fabular seu romance, necessário 

se faz perceber como a voz da escritora imprime uma melodia própria, recriando a narrativa 

primordial. N’O ponto cego, trata-se de uma espécie de complexo redobrado: o menino-

narrador rivaliza não somente com a figura paterna, mas também com a figura do Moço, 

Moço esse cuja criação escapara ao seu poder de onisciência narradora: “Esse eu não queria 

ter inventado. Esse personagem transbordava da minha fabricação” (PC, p. 123). Ademais – e 



 94

isso é uma das coisas mais fascinantes do livro – a Mãe do narrador não opta pelo suicídio tal 

como Jocasta; ao contrário, opta pela vida autônoma por tanto tempo enclausarada nos limites 

de um falso casamento. A relevância da decisão da Mãe é tal que é com o relato do narrador 

sobre ela que o livro se encerra: 
 

 
Minha Mãe, a que mais me interessava, a que realmente algum dia me amou e me 
foi tirada, a que procurava por mim mas se perdeu de mim na voragem, minha Mãe 
com audácia e dor se buscou e se achou, e se recusou a continuar pagando o injusto 
preço. 
E foi viver a sua história. 
Ela ao menos se salvou no chamado da vida. 
Ela finalmente para si mesma disse: 
Sim (PC, p. 142, grifo da autora). 
 
 

 

Se o Pai porta-se como cego e se a Mãe, depois de se negar a enxergar, consegue 

ver e com sua visão se anistiar, o olhar de primeiro plano apresentado de forma obsessiva no 

romance é o olhar do Menino narrador.  Sua focalização privilegiada – não obstante se revele 

futuramente ilusória – permite-lhe vislumbrar, entre tantos outros fatos, o ruir do casamento 

dos seus pais, um “casal com segredo e descompasso” (PC, p. 19). Seu “ponto cego” 

transforma-se em “ponto visor”, ponto do qual se pode ver o oculto, o misterioso, o 

enigmático.  

O menino-narrador é a instância enunciativa textual que corporifica sobremaneira 

o fenômeno da onividência, posicionando-se do lado contrário daquelas personagens para 

quem o ponto cego se faz realmente cego. É ele quem percebe, melhor do que ninguém, os 

caminhos e descaminhos da condição humana percorridos pelas outras personagens do 

romance. Em O ponto cego, a infância é valorizada por essa peculiar e privilegiada habilidade 

de percepção dos fatos por parte das crianças, remetendo-nos a essas palavras de Charles 

Baudelaire, que considera a criança como um ser nunca indiferente ao mais banal dos 

acontecimentos, como ser capaz de se interessar pelos mínimos e máximos detalhes que o 

circundam, transformando o mais trivial dos fatos em algo digno de nota: 

 

 
 A criança vê tudo como novidade; ela sempre está inebriada [...] O homem de 
gênio tem nervos sólidos; na criança, eles são fracos. Naquele, a razão ganhou um 
lugar considerável; nesta, a sensibilidade ocupa quase todo o seu ser [...] É à 
curiosidade profunda e alegre que se deve atribuir o olhar fixo e animalmente 
estático das crianças diante do novo, seja o que for, rosto ou paisagem, luz, brilhos, 
cores, tecidos cintilantes, fascínio da beleza realçada pelo traje (BAUDELAIRE, 
1997, p. 18-19). 
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Assim, os adultos, em sua estreiteza cotidiana, não conseguem ampliar a fresta 

pela qual vislumbram o mundo e se libertarem das mordaças carcerárias da razão, rumo à 

grandeza do Imaginário, em sua promessa de chegar mais perto do misterioso, do secreto, do 

não revelado. A diferença entre a perspectiva do adulto e a do menino-narrador torna-se 

evidente nessa passagem em que sua focalização consegue enxergar algo que o Pai não pode 

ver: 

  
Tenho uns três anos. Estou deitado no chão de tábuas enceradas, só de calçãozinho, 
o frescor da madeira contra o peito me faz bem, está calor. Assim deitado, rosto 
encostado no assoalho, espio debaixo de um móvel. Rolinhos de poeira, sombras, 
movimentos pelas beiras. 
Pela primeira vez me toca a certeza do íntimo e do secreto. Algo rebrilha numa 
fresta entre as tábuas. Uma euforia me acende, minha pele se arrepia de tanta 
sedução, essa oferenda é para mim, isso é meu, só meu. Uma criança não possui 
nada além do seu medo e da sua fantasia, mas nessa hora eu possuo aquilo, pelo 
menos a sensação daquela beleza, aquela pungência é minha. 
Mas os passos enérgicos de meu Pai trazem o cheiro dele, sua força e sua 
impaciência.  
- Menino, levanta daí, vá brincar. 
E me pegando com força pelos ombros me faz levantar, enquanto diz à minha Mãe: 
- É bem seu filho, esse aí. O que será que ele está sempre enxergando embaixo dos 
móveis? Não tem nada ali!  (PC, p. 65-66) 
 
 
 

E assim o menino, justamente por ser pequeno, por ter escolhido se atrofiar, 

infiltra-se nas fendas em que ninguém mais penetra e capta o sentido daquilo que os adultos 

tentam ocultar e que pressupõem inacessível à compreensão de uma criança: 

 
 
Meu Pai é muito namorador. Ouço as pessoas comentarem isso. Pensam que eu não 
escuto, que não me interesso ou não entendo. No começo não entendia muito bem, 
até que um dia eu vi. Protegido pela minha insignificância eu vi e escutei muita 
coisa. Eu era muito pequeno, mas sei do que se tratava. 
Todo mundo comenta isso até na escola, e eu sei de tudo, ou quase tudo, porque as 
pessoas falam alto e pensam que criança não presta atenção. Mas eu presto. Presto 
muita atenção ao que as pessoas dizem e fazem. 
Uma vez ouvi minha Avó dizer que “depois daquele vexame” sua filha só deveria 
ter empregada velha e feia por causa dele, e no começo não sabia por que seria. 
Afinal um dia eu vi: vi meu Pai metendo a mão nos peitos da cozinheira, e quando 
levantei os olhos para ele tinha uma cara de louco. Senti muito medo, e nojo, e 
fiquei curioso: o que estava acontecendo ali? 
Não tive coragem de perguntar a ninguém: sabia que aquilo devia ficar no canto 
mais escuro da vida (PC, p. 60). 
 
 
 

Existindo em silêncio e em pequenez, o menino vai observando tudo à sua volta, 

olhando o direito e o avesso, o concreto e o abstrato, consciente de que “o ambíguo é muito 

mais sedutor do que o resolvido e o explicado” (PC, p.83). Várias são, no decorrer da 
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narrativa, as referências do menino ao seu ponto cego, ao ponto através do qual ele enxerga o 

imponderável: “Eu, com meus dois olhos, enxergo melhor; não por serem dois, mas porque o 

ângulo oblíquo é mais agudo” (PC, p. 90); “Eu, do meu ponto de vista, vejo tudo” (PC, p.60). 

Salta aos olhos, nesse sentido, o paradoxo da condição desse narrador: ainda que apresente 

uma voz autodiegética, ele se arroga o poder da onisciência típica de uma focalização 

heterodiegética, chegando mesmo a narrar os fatos com o distanciamento próprio de uma 

narração em terceira pessoa. 

A onividência, oferenda desse ponto cego do menino-narrador, remete-nos ao 

Aleph borgeano e à longa enumeração dos elementos que tal ponto de observação permitiram 

ao narrador vislumbrar magnanimamente e da qual transcrevemos apenas uma parte: 

 
 
vi tigres, êmbolos, bisões, marulhos e exércitos, vi todas as formigas que existem 
na terra, vi um astrolábio persa, vi numa gaveta da escrivaninha (e a letra me fez 
tremer) cartas obscenas, inacreditáveis, precisas, que Beatriz dirigira a Carlos 
Argentino, vi um adorado monumento em La Chacarita, vi a relíquia atroz do que 
deliciosamente fora Beatriz Viterbo, vi a circulação de meu escuro sangue, vi a 
engrenagem do amor e a modificação da morte, vi o Aleph, de todos os pontos, vi 
no Aleph a terra, e na terra outra vez o Aleph e no Aleph a terra, vi meu rosto e 
minhas vísceras, vi teu rosto e senti vertigem e chorei, porque meus olhos haviam 
visto esse objeto secreto e conjetural cujo nome usurpam os homens, mas que 
nenhum homem olhou: o inconcebível universo (BORGES,  1998, p. 696). 
 
 
 

No conto de Borges, esse Aleph, ponto do qual se vê tudo no universo, é 

apresentado ao narrador pelo primo-irmão de Beatriz, a personagem Carlos Argentino Daneri. 

Digno de nota é o fato de a personagem em questão ter descoberto o Aleph em sua infância, 

com seus olhos de menino, num determinado ângulo do porão da velha casa de seus pais, 

ameaçada de demolição por vizinhos que pretendiam ampliar a confeitaria que geriam. Tal 

como no caso do narrador de O ponto cego, é a um menino que o mistério se dá a conhecer: 
 
 
- Está no porão da sala de jantar – explicou, com a dicção aligeirada pela angústia. 
– É meu, é meu; eu o descobri na infância, antes da idade escolar. A escada do 
porão é empinada, meus tios me proibiram de descer, mas alguém me disse que 
havia um mundo no porão. Referia-se, soube-o depois, a um baú, mas eu 
compreendi que havia um mundo. desci secretamente, rolei pela escada proibida, 
caí. Ao abrir os olhos, vi o Aleph. 
- O Aleph? – repeti. 
- Sim, o lugar onde estão, sem se confundirem, todos os lugares do orbe, vistos de 
todos os ângulos (BORGES, 1998, p. 693). 
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No entanto, em O ponto cego, à medida que a narrativa prossegue, observamos 

que o menino-narrador compartilha esse poder de ver o invisível com alguns adultos que, 

como ele, são também expatriados do panteão formado pelos normais e lógicos adultos. As 

três tias-avós do menino, também denominadas pelo genérico familiar “as Tias”, são o 

primeiro grupo de personagens que com ele comparte a condição de seres excêntricos e, como 

tais, se não chegam a ser alvo da extrema indiferença como o menino, são dignas de menor 

deferência. Por isso, podem também ver melhor porque são muito pouco percebidas. 

Interessante observar que a inserção dessas personagens na narrativa constitui hábil estratégia 

para afiançar verossimilhança à história, pois são elas uma das fontes de informação através 

da qual o menino adquire ciência de fatos familiares que ele não presenciara ou dos quais não 

teria como saber previamente, entre eles, a reação do Pai diante da morte de Letícia, a irmã 

mais velha do menino, morta quando ele nem havia nascido: 

 
 
Fora obra de um tumor na cabeça, um veloz devorador. Meu Pai não saía do lado 
dela no hospital, e quando ela morreu ele gritava tanto que se ouvia pelos 
corredores. As Tias me contaram tudo, com elas era fácil descobrir coisas: bastava 
destapar o fosso com alguma pergunta inocente, e despejavam relatos da vida dessa 
família na qual ocupavam um lugar tão reduzido. Mas era o lugar que tinham. 
Como eu, sendo desimportantes, podiam observar melhor (PC, p. 25). 
 
 
 

Esse certo poder de ciência dos fatos não consegue, no entanto, garantir relevância 

à existência das Tias enquanto seres individualizados, mantenedores de sua autonomia. Elas 

são sempre mencionadas como se elementos de uma verdadeira trindade fossem, um trio 

inseparável em que uma se liquefaz em relação às duas outras, numa espécie de fusão entre 

elementos primeiramente separados que, associados em estreito elo ditado por uma vontade 

de tudo unir, ligar, (con) fundir, remetem à gliscromorfia, estrutura típica do regime noturno 

místico, caracterizado por símbolos da inversão e da intimidade. Ao se referir às Tias, o 

menino-narrador assevera o caráter viscoso da relação entre elas, caracterizando-as pela 

adesividade própria do estilo de representação noturna em sua faceta mística: 

 
 
Sempre tive o maior interesse por elas. Pois as três são uma só, que por mágica se 
divide e assim se diverte mais, vive mais, e não fica tão sozinha. Elas são a sua 
própria companhia. Meus pais comentam que são como crianças. As três se bastam: 
quase não saem de casa, vão juntas ao mercado e ao cinema, e ao cemitério onde 
descansa a alegria. 
Quando uma delas morrer as duas outras vão continuar por aqui – ou será revelado 
que são uma só, um só corpo será achado na velha casa numa rua sem saída? Vão 
achar um corpo só e as outras duas nunca mais hão de aparecer?  (PC, p. 37) 
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 As expressões “as três são uma só”, “um só corpo” e “um corpo só” revelam que 

o modo de representação desses três seres segue a ordem da (con) fusão mística e não da 

reunião sintética, vez que cada uma delas, por essa equação de se fundir às outras, não 

preserva, pois, a sua unidade autônoma. Esse desejo de união, de ligação, de (con) fusão entre 

as três é tanto mais perceptível na medida em que se verifica o malogro da única tentativa de 

se separarem, de se distinguirem, por via da diairesis39 diurna: 

 
 
Uma das Tias há muito tempo quis romper a fechada ciranda e resolveu se casar. 
Moravam juntas desde sempre, tinham uns cinqüenta anos, parecia impossível uma 
delas sair daquele triângulo. As outras duas protestaram, choraram, reclamaram, 
mas nada adiantou. 
A traidora comprou vestido novo, soltou o cabelo desbotado, endureceu os peitos, 
achou-se bonita e se foi com seu amado. Viveu com ele pouco tempo. Voltou para 
casa magra e doente e doída, pois o amado só lhe tirou dinheiro e a enganava com 
qualquer uma, e por fim a largou como se fosse um trapo. 
As duas outras a receberam com a maior felicidade. A vida estava recomposta. 
Cuidaram da que voltara como se cuida de filha, fizeram festas e agrados, deram 
comida na boca, chamaram médico. Depois de muitos dias e muitas noites deitada 
na cama de solteira, rosto virado para parede, ela suspirou, levantou-se, esfregou os 
olhos, tomou banho, prendeu o cabelo com dois grampos como antigamente, e 
anunciou: 
- Estou de volta. 
E se abraçaram as três e riram muito, e viraram novamente as meninas. Falam ao 
mesmo tempo, dão as mesmas risadas, usam as mesmas roupas, e controlam uma às 
outras. Alheias como minha Avó doida, como eu que parei de crescer (PC, p. 38). 
 
 

 

No lugar da vingança ou da indiferença das irmãs traídas, a traidora é recebida 

com alegria, tendo direito a festas, agrados e abraços dignos do filho pródigo da narrativa 

bíblica. Tão unidas são elas, que vivem numa espécie de universo paralelo, um mundinho 

próprio que as torna alheias à realidade circundante, como alheio se sente o menino. Também 

alheia se revela a Avó materna do menino, outra parceira do narrador nesse processo de 

percepção do intangível, por via de um ponto cego visor, de uma perspectiva privilegiada, 

corolário de uma existência velada e irrelevante. 

Movida pelo desejo incessante de eternizar a própria juventude, a Avó do menino 

acaba sendo internada numa clínica, sob afirmação de que lá receberia melhores cuidados. O 

tempo, em sua indomável implacabilidade, retira dessa Avó a beleza e lhe oferece a loucura, 

vista pelo menino-narrador não como costumeiramente é vista pelos “normais adultos”, como 

falta de sentido, como alogicidade. A loucura da Avó é considerada pelo menino como 
                                                 
39 Os termos diairesis e seus correlatos como furor diairético relacionam-se, segundo Gilbert Durand, a 
esquemas e símbolos típicos do regime diurno da imagem, que se ligam a métodos de distinção e purificação, a 
processos de separação, aos distingo classificadores e hierarquizantes (DURAND, 2002, p. 158). 
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possibilidade de redenção, como escape imaginário em que já não é preciso controlar, 

discernir, escolher, verificar. Essa insanidade da Avó reveste-se com a roupagem da 

onividência, prerrogativa dos excêntricos e dos loucos, do excêntrico menino, das excêntricas 

Tias, da excêntrica Avó: 

 
 
Minha Mãe a procurou distrair, mostrou revistas e doces que trouxera, mas não 
conversavam de verdade pois Vovó falava o tempo todo sem parecer ouvir o que a 
outra dizia. Varias vezes repetiu: 
- Os grilos, como estão cantando hoje! 
E dirigia-se a umas pessoas que não estavam ali. Ou estavam e só ela via? Não tive 
receio: eu conheço bem essa vida que se remexe e murmura no invisível. 
Talvez o universo de Vovó agora seja um esconderijo de ar, um mundo aéreo onde 
ela, menina e feliz, não precisa dizer nem sim, nem não. Deixou de sofrer. 
Seu círculo estava fechado, ela vencera o tempo: a loucura lhe fizera mais bem do 
que todas as dietas, cirurgias e cremes (PC, p. 51). 
 
 
 

Numa outra passagem, avaliando o enamoramento entre Mãe e Moço, a ignorância 

do Pai em relação à futura perda da esposa e asseverando a contínua desatenção da Mãe em 

relação a si próprio, o Menino refere-se novamente ao poder de onividência que ele 

compartilha com a Avó: “Mas minha Avó, ela desde o começo e desde antes do começo, 

desde aquele primeiro vento diferente e da primeira voz no campo – se estivesse ali ela teria 

percebido: pois os doidos vêem aquilo de que ninguém mais dá conta” (PC, p. 126). 

No decorrer do romance, outra parecença aproxima Avó e menino. O desejo dele 

de não crescer conjuga-se ao desejo dela de não envelhecer: “Vovó está na beira da morte 

como eu na beira da vida” (PC, p. 49). Atados respectivamente à infância e à velhice, pontas 

extremas do fio da vida, os dois tentam refrear o fluxo temporal, o transcorrer implacável e 

impiedoso do tempo. 

A imagem da pele é convocada como elo que harmoniza menino e  

Avó em idêntico conflito: “Eu gostava de Vovó porque parecia estar sempre procurando 

remendar a sua insuportável realidade: ela não se conformava. Não cabia direito dentro da 

pele – como eu” (PC, p. 44). O temor ao envelhecimento – anátema da juventude – constitui 

eterno suplício a essa Avó, obcecada por manter incorruptível a jovialidade do corpo: “Para 

Vovó a beleza foi um tormento, porque o tempo não se detinha. Desde moça seu maior pavor 

fora envelhecer. Olhava-se nos espelhos procurando uma primeira ruga, uma primeira dobra. 

Uma primeira manchinha” (PC, 44). Quando chega aos cinqüenta anos, a Avó assevera em 

alto e bom som: “- Eu odeio pensar que estou ficando velha. Não aceito, não aceito, pronto” 

(PC, p. 45). 
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Pela pele se traduz concretamente a implacabilidade do transcorrer temporal para a 

Avó; pela pele se diagnostica o fracasso do menino em seu desejo cego de não crescer. 

Quando submetido a consultas e exames que decifrariam o enigma de seu não crescimento, é 

a pele que revela o insucesso da empreitada do narrador: “Examinaram minha pele, 

beliscaram, acharam ressequida. Olharam nos cantos de meus olhos como se eu pudesse ter 

ali ruguinhas dessas que Vovó mandava remover todo ano” (PC, p. 87).  

Avó e menino tentam “congelar” o estado que julgam ideal para os seus 

respectivos corpos. Nessa obstinada busca pela eterna infância e pela juventude eterna, o 

tempo se lhes afigura inimigo. Expressando-se sempre pela gramática do devorar, o tempo 

adquire, nesse romance luftiano, foros de um ser verdadeiramente teriomórfico: “(O tempo 

rouba e oculta, e armazena: quando pensamos ter esquecido, destila sua baba de seda sobre 

a nossa alma)” (PC, p. 55, grifos da autora). 

Durand (2002, p. 73-74) assinala o caráter terrificante da larva em numerosas 

obras de Dali, do gafanhoto em Schlegel e do verme em Hugo. Essas representações 

simbólicas encontram eco em Lya Luft. N’O ponto cego, o tempo é tomado pela Avó e pelo 

menino como fenômeno abjeto e nada melhor do que a imagem do verme para representar a 

animalidade do transcorrer temporal: “O tempo, que tanto apavorava minha Avó antes da sua 

loucura definitiva, sugava e chupava os calcanhares dela como um grande bicho-da-seda. 

Hoje seu bafo roça minha pele. O que está fazendo comigo?” (PC, p. 106). Diante das faces 

horrendas do tempo, o menino não só constata a si mesmo e à Avó como vítimas do 

transcorrer dos dias e das horas, como também se compadece dela, da Avó-presa do 

vermiforme tempo: “Coitada da minha Vovó com aquele olhar ansioso, horror dessa lesma 

gorda e úmida do tempo grudada em sua alma” (PC, p. 49). 

À gramática do devorar do tempo é preciso reagir com a força do verbo 

domesticar. É com esse verbo que o menino narrador expressa, em relação ao fluxo temporal, 

a típica atitude combativa do regime diurno da imagem: “(É assim o tempo: devora tudo 

pelas beiradinhas, roendo, corroendo, recortando e consumindo. E nada nem ninguém lhe 

escapará, a não ser que faça dele seu bicho de estimação)” (PC, p. 26, grifo da autora). 

Anunciada como possibilidade no início da narrativa, a domesticação de Cronos se revela 

impossível técnica à medida que o narrador vai se aproximando do final da história que narra, 

final esse que patenteia ainda mais o infortúnio de sua tentativa. Isso porque tudo que se narra 

chega a um fim; a chegada a todo fim exige o transcorrer do tempo; com o transcorrer do 

tempo, o menino narrador cresce (e padece): “Não adianta correr nem se debater, pois o 
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tempo come as beiradas da gente, corta e recorta e rói, cobre e recobre, e nos encerra em seu 

oval perfeito – e como os mortos, hibernamos” (PC, p.106).  

Uma leitura atenta desse romance pontilhado de prolepses e analepses revela, no 

entanto, que o menino confessa sua impotência diante do tempo, no início mesmo do 

romance. Logo na página 18, ele assim afirma: “No preto e no branco, esta é a narrativa de 

como tentei manipular o tempo e afinal ele armou para mim uma armadilha mais eficiente do 

que a minha malícia” (PC, p. 18). 

Para a Avó do menino, no entanto, há uma espécie de redenção que, se não chega a 

ser a ideal, posto que essa é da ordem do impossível, acaba por eufemizar seu sofrimento. A 

loucura e toda a liberdade que ela encerra enquanto espaço metafísico proporcionam à Avó 

um adormecimento / esquecimento de seu antigo desejo de, em sempiterna formosura, se 

perpetuar / empalhar: “Seu círculo estava fechado, ela vencera o tempo: a loucura lhe fizera 

mais bem do que todas as dietas, cirurgias e cremes” (PC, p. 51). 

Essa vitória sobre o tempo, obtida à custa do ausentar da consciência de ter 

envelhecido e do fato de ter enlouquecido, não se traduz em autonomia para a Avó. Reduzida 

a um títere incômodo e inoportuno nas mãos de tão “amorosos” familiares, a Avó do menino é 

internada numa clínica. Numa das visitas do menino à Avó, ele observa: 
 
 
 
A clínica era uma casa clara e bonita. Havia no ar um cheiro esquisito, de bebê e de 
velhice, misturado com desinfetante. Pessoas em cadeiras de roda, em sofás, 
ninguém muito vivo nem muito interessado. Por uma porta aberta vi uma sala com 
várias camas e velhinhas do tamanho de crianças, mangueirinhas enfiadas no nariz. 
Ninguém se movia, ninguém dizia nada, só a enfermeira andava entre as camas, 
vigiando, ajeitando, fazendo algum carinho naqueles velhíssimos bebês. Não havia 
agitação nem raiva, apenas apaziguamento. 
Minha Avó parecia uma criança que estava se desmanchando. Nada mais segurava 
as costuras nem os enchimentos, era uma boneca de cera perto do sol final. Mas 
agora estava feliz. Completara o seu ciclo, voltara a ser mocinha (PC, p. 51). 
 
 
 
 

Ao completar o seu ciclo e, mais que isso, ao repetir um instante temporal 

dadivoso – a mocidade –, essa Avó acaba por resolver o conflito com o tempo não por via dos 

diurnos cetros e gládios que instrumentalizam a luta heróica do ser humano representada 

simbolicamente pelo regime diurno da imagem. Também não é pela tônica dos símbolos 

eufemizantes do regime noturno místico que ela alcança um pouco de refrigério. É pelas 

estruturas do regime noturno sintético da imagem que se dá a representação simbólica do 

enfrentamento do tempo por parte da Avó, permitindo-lhe, por via da loucura, um certo êxito 
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na “ambição fundamental de dominar o devir pela repetição dos instantes temporais, vencer 

diretamente Cronos já não com figuras e num simbolismo estático, mas operando sobre a 

própria substância do tempo, domesticando o devir” (DURAND, 2002, p. 281). 

Os cuidados que a insanidade mental da Avó demanda acabam por igualá-la a um 

bebê, sempre dependente de alguém apto a zelar por ele (a). Não raras vezes, essa Avó é 

representada como uma menina grande, cujo zelo implica até mesmo a utilização de fraldas, 

para absorver excrementos de um corpo que ela já não é mais capaz de gerir, assim como 

igualmente inaptos para tanto são os bebês: 
 
 
Onde ela está agora tem gente cuidando dela para permanecer vestida e para comer, 
dão banho, e sei que botam fralda também. Isso minha Mãe comentou com as Tias, 
e chorou um pouco: 
- Vocês não imaginam o que é, ver a mãe da gente de fralda... 
Elas concordaram, diziam oh, e ah, e que horror, mas no fundo estavam contentes 
porque para elas, as secundárias e as pobres, essa desgraça não acontecia (PC, p. 
49). 
 

 

A ironia reside no fato de que a Avó, outrora obcecada por cultuar o próprio corpo 

e fazendo dele fonte de investimentos de toda sorte, para que se eternizasse em beleza, 

vitalidade e jovialidade, não pode mais empreender agora o cuidado consigo mesma. De uma 

condição exageradamente ativa para com o próprio corpo, a personagem caracteriza-se agora 

por total passividade, ficando a mercê da iniciativa e boa-vontade alheias, obtidas à custa não 

de relações de afeto, mas de relações como que pautadas pelo código do consumidor: pagando 

pelos serviços prestados pela clínica, a família consegue “comprar” alguém que se encarregue 

dos excrementos da velha, diuturnamente, bem como dos alimentos necessários para que o 

corpo vegete: 
 
 
Quando lhe dão comida, abre a boca, mastiga a papinha e leva algum tempo para 
obedecer quando lhe dizem:  
- Engole! 
Ela engole, sempre com aquele ar de felicidade e espanto. 
A enfermeira entra no quarto animada como se cuidasse de um jardim-de-infância 
cheio de lindas crianças. Bota uma espécie de babador no pescoço da menina velha, 
dizendo alegremente: 
- Hora do lanche! Hora do lanche!  

[...] 
Finalmente a velhinha come o bolo todo e toma seu leite, um processo 
infinitamente lento e complicado, cheio de repetições e estímulos, como se ela fosse 
fazer alguma prova importante. Come atenta e comportada, concentra-se no comer 
com o mesmo olhar fixo de uma neném tomando sua mamadeira: ali, nesse ato, 
prende-se o fio da vida que nem uma nem outra querem romper (PC, p. 52-53).  
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As expressões “velhíssimos bebês” e “menina velha” – atuando em conjunto com 

“fraldas”, “jardim-de-infância” e “neném” – caracterizam a representação simbólica dessa 

nova fase vital da Avó pelos símbolos do regime noturno sintético. É através da coincidentia 

oppositorum ou estrutura de harmonização dos contrários própria à imaginação sintética que 

se pode ligar a velhice à sua fase diametralmente oposta, a infância.40 Ao contrário de separar 

pelo furor diairético a imagem do bebê da imagem da velha ou de proceder pela (con) fusão 

de tais imagens, Lya Luft representa a vitória sobre o tempo por parte da Avó através da 

reunião dos contrários, do movimento dialético da imaginação sintética, que permite 

“reconciliar a antinomia que o tempo implica: o terror diante do tempo que foge, a angústia 

diante da ausência e a esperança na realização do tempo, a confiança numa vitória sobre ele” 

(DURAND, 2002, p. 282). A Avó reúne em si a síntese das condições de bebê e de velha, sem 

que haja uma fusão ou uma separação entre esses estados. Ao unir, graças ao poder de 

comunicação típico do deus Hermes, o estado do bebê com o da velhice, Lya Luft procede por 

mecanismos que, diferentemente dos procedimentos hauridos numa concepção de ruptura ou 

separação dualista, deixam entrever uma concepção de mundo em que “os pares aparecem 

interpenetrados, vinculados por uma similitude interna que os torna coesos” (GARAGALZA, 

1990, p. 60).41  

Dito seja de passagem que, ao se debruçar sobre o tema da loucura, Lya Luft 

explora com maestria as relações que as personagens estabelecem com o conflito temporal. 

Também pelos processos de inversão eufemizante, a escritora representa simbolicamente essa 

Avó que, uma vez louca, perde de certo modo as prerrogativas de guardiã da filha e passa a 

ser “olhada” por ela. A loucura implica a inversão de papéis entre mãe e filha, de modo que, 

ao fim e ao cabo, a sucessora, a filha, passa a tutelar a existência da predecessora, a Mãe. É o 

que permitem entrever essas reflexões do menino narrador a respeito do comportamento 

descabido da Avó: 
 
Tomava uma atitude esquisita um dia, em outros parecia a de sempre; cometia uma 
doidice de manhã, à tarde estava sensata; aos poucos foi entrando num carrossel 
que ninguém sabia como controlar. 

                                                 
40 É também pela coincidentia oppositorum que a personagem Bentinho de Dom Casmurro tenta sintetizar duas 
fases temporais opostas de sua existência, ainda que não obtenha sucesso: “o meu fim evidente era atar as duas 
pontas da vida, e restaurar na velhice a adolescência. Pois, senhor, não consegui recompor o que foi nem o que 
fui. Em tudo, se o rosto é igual, a fisionomia é diferente. Se só me faltassem os outros, vá um homem consola-se 
mais ou menos das pessoas que perde; mais falto eu mesmo, e esta lacuna é tudo. O que aqui está é, mal 
comparando, semelhante à pintura que se põe na barba e nos cabelos, e que apenas conserva o hábito externo, 
como se diz nas autópsias; o interno não agüenta tinta. Uma certidão que me desse vinte anos de idade poderia 
enganar os estranhos, como todos os documentos falsos, mas não a mim” (ASSIS, 1977, p. 68).  
41 “los pares aparecen interpenetrados, vinculados por uma similitud interna que los cohesiona”. 
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Ela ainda era dona de si? Quem lhe imporia as rédeas? 
Minha Mãe, sua única submissa filha, como invadiria seu espaço e tomaria por ela 
as duras decisões, dizendo: “Agora eu sou a mãe e você é a filha incompetente e 
comandada?” (PC, p. 46) 
 
 
 

Tal inversão, se num primeiro momento se configura como mera possibilidade 

expressa por interrogativas, ganha, em outro momento, estatuto de fato consumado, 

verbalizado pela doidivanas Avó:  

 
 
De repente faz um sinal para mim com ar de segredo, eu me levanto e chego perto. 
Ela estende as duas mãos em concha, pede com arzinho cúmplice: 
- Apanha aí, mas com cuidado, não deixa derramar nada... 
E arregala muito os olhos. 
Faço o que ela pede, e cuidadosamente, atenta, minha Avó despeja nas minhas 
mãos algo invisível que tem nas suas garras. Não se vê nada, mas escuto 
nitidamente o barulho de algo que se escoa, pedrinhas ou sementes escorrem no 
vazio. 
Depois ela pega a mão da filha num jeito doce e submisso, e diz: 
- Mãe, você está ouvindo os grilos? (PC, p. 51-52) 
 
 
 
 
 

1.2.5.2 O infante falante num jogo especular 

 
 
 

E é pelas veredas das inversões místicas e eufemizantes que podemos vislumbrar o 

diferencial procedimento literário de Lya Luft nesse romance, especificamente no que tange à 

escolha do tipo de narrador, às relações que ele estabelece com os fatos narrados, com as 

demais personagens e com a própria atividade da enunciação narrativa.  

Paralelo à escolha de um novo tipo de voz narradora – uma criança do sexo 

masculino –, outro diferencial entre O ponto cego e os romances luftianos anteriores42 reside 

no fato de que a narrativa em questão não é apenas representação mimética de determinado 

fenômeno da realidade humana, qual seja, o universo familiar corroído e as dores e conflitos 

daí advindos. O sétimo romance de Lya Luft, além de investir claramente num processo de 

fabulação, transcende essa própria fabulação e problematiza como núcleo temático a própria 

prática de olhar/narrar: “Narração de olhares, de um olhar” (PC, p. 17). Intenso entrecruzar 

                                                 
42 Ao estabelecermos essa diferenciação, referimo-nos aqui aos romances luftianos propriamente ditos, uma vez 
que, também no memorial de infância Mar de dentro, Lya Luft não só reinventa os fatos recordados como 
problematiza metaliterariamente sobre o processo de (re)criação literária de tais fatos.  



 105

das esferas dos fatos fabulados e do próprio exercício da fabulação, intenso espelhar entre 

narrativa e metanarrativa, O ponto cego constitui o romance luftiano em que se percebe de 

maneira mais contundente a questão do investimento metadiscursivo por parte da escritora. 

Trama que apresenta como fábula a história de um menino enrodilhado por uma estrutura 

familiar caduca e os sofrimentos que disso lhe advêm, esse romance comporta-se como trama 

que transforma em tema fabular o próprio proceder por efabulação, trama que faz da 

enunciação literária um elemento narrável, sendo o menino-narrador o eixo que permite o 

ziguezaguear entre uma e outra instância discursiva.  

Fornecendo comentários acerca do próprio processo do narrar, acerca do estatuto 

da ficção, o romance luftiano em questão se constitui, pois, como metanarrativa. Como tal, 

esse romance dessacraliza o processo de criação artística, tornando públicos os procedimentos 

pelos quais a arte literária se efetiva, o modus operandi através dos quais o narrador dá a 

conhecer os fatos por ele narrados e, numa escala mais ampla, os modos como o escritor dá 

corpo a seus projetos literários. 

Ao voltar-se tanto para o universo ficional quanto para fora dele, a metanarrativa 

apresenta como princípio um olhar dialético entre essas duas esferas e, ao mesmo tempo em 

que constrói a ficção, vai desnudando-a, chamando a atenção do leitor para o fato de a obra 

não se constituir apenas como um produto mimético, mas como um artefato, como um 

produto construído pela instância autoral. O leitor é convidado a conhecer uma história e, 

concomitantemente, o próprio fazer literário que procria essa história, revelando como tênues 

e desnecessárias as distinções entre o real e o imaginário nos limites próprios da arte literária: 

“quem conta histórias pode sobrepor muitas camadas de imaginário e real pois sabe que os 

limites são tênues, e poderosa a liberdade com todos os seus perigos” (PC, p.16). 

Em toda a extensão do romance, alternam-se passagens narrativas com passagens 

metanarrativas; através dessas últimas, o menino-narrador registra, de forma reiterada, seu 

poder de inventar e desinventar tramas, inventar e desinventar vidas, transcendendo sua 

função de mero narrador para a de um verdadeiro criador: “(É isso que eu faço. Eu manejo as 

minhas criaturas, invento e desinvento, e faço acontecer)” (PC, p.16). Narrar equaliza-se a 

criar, manifestando-se então o poder fundador da palavra, como se entrevê nessa passagem 

em que o menino-narrador tece considerações sobre seu poder de fazer existir um objeto de 

seu desejo: “podia fazer o cavalo existir de verdade. Bastava eu o criar para mim, tirar assim 

do nada, do vento, como quem desenha no papel: ele começava a nascer. Erguia a curva da 

cabeça, espiava com o grande olho, esticava o flanco, mexia as patas fatais” (PC, p.31). 
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Onisciência, onividência, onipotência! Tal como na narrativa bíblica, “o Verbo se 

fez carne” (João 1:1,14)43
 pela voz do menino-narrador. Seu poder genesíaco remete sua 

figura à imagem do próprio Cristo a cuja sentença “Eu sou o caminho, a verdade e a vida” 

fazem eco essas palavras do luftiano narrador: 
 
 
Eu sou o que deixaram sob o tapete, o que à noite se esgueira pelos corredores 
chorando. Sou o riso no andar de cima muito depois que uma criança morreu. Sou o 
anjo no alto da escada de onde alguém acaba de rolar. Sou todos os que chegam 
quando ninguém suspeita: saem de trás das portas, das entrelinhas, do desvão (PC, 
p. 29). 
 
 
 

Consciente de sua própria onisciência, é também por essas palavras míticas que, 

em outras passagens, o menino apresenta seu ethos de narrador-fundador: 

 
Eu sou o narrador, e não preciso de platéia. Sou o espreitador, e não preciso olhar 
de frente. Vago pelos corredores e subo nos telhados, entro nos quartos, desço as 
escadas, limpo um canto de jardim – mas preservo o enigma. 
Esse é o meu divertimento. Eu gosto do embaixo, do debaixo, do escuro. Meu lugar 
é onde se represa o tempo e a minha vontade se exerce (PC, p.32). 
 
 
 

Mas como pode um menino de apenas sete anos vestir-se da aura de um deus 

narratológico de tamanha onisciência?44 Um dos grandes paradoxos dessa narrativa consiste 

                                                 
43 BÍBLIA Sagrada. 86. Ed. Tradução pelo Centro Bíblico Católico. São Paulo: Ave Maria, 1992, p. 1384. 
44 Esse mesmo procedimento narrativo de conferir uma espécie de onisciência precoce a um narrador criança é 
habilmente acionado pelo escritor goiano Miguel Jorge, em seu romance jornalístico Veias e vinhos (1985). Tal 
romance apresenta como núcleo temático a chacina dos integrantes da família Mateucci em Goiânia-Go, na 
década de 50. O romance é narrado pela voz de um bebê do sexo feminino, Ana, única sobrevivente da chacina, 
sendo, portanto, a única que poderia relatá-la. O absurdo da precocidade conferida à voz narrativa se liga, pois, 
ao papel imprescindível que ela apresenta na trama, como eixo de memória do assassinato de seis integrantes da 
sua família. O romance se inicia de forma incisiva, apresentando Ana como criança de berço a presenciar a 
violência dos assassinos e o sofrimento dos familiares vitimados: “Sim é o que penso: Que pesadelo tem passado 
por minha cabeça todo esse tempo? Oh, meu Deus! espero que seja realmente um sonho louco, e que minha mãe, 
a mulher que é boa e que me chama de filhinha, venha passar as mãos em meus cabelos e dizer: Já passou, 
filhinha, já passou, foi só um pesadelo. Mas, o certo é que estou parada no meio da noite, em pé sobre o berço, 
com os olhos caídos sobre os corpos dobrados, sem cuidado, no chão.  
Sou Ana, e dentro dos meus olhos as coisas se passam e repassam voltando o tempo vazio, desatando gritos. E eu 
que nem sei fazer o pelo-sinal, não sei como me livrar dos gritos penetrando meus ouvidos e meu corpo, 
terminando nos fios dos cabelos. E com lento cuidado, os sussurros, os últimos sussurros de quem pede água, ou 
quer dizer alguma coisa, uma única palavra de indignação e espanto, mas não lhe permitiram esse tempo. Agora, 
estas palavras impronunciadas do pai, da mãe e dos irmãos, quem sabe pedindo alguma coisa, um recado para o 
tio Pedro, redemoinham no ar e não pousam e não tem solução. Tento de qualquer jeito acreditar que eles não 
estão mortos, que brincam de dormir no chão frio. Tento de qualquer jeito não enxergar aqueles dois homens 
limpando as mãos sujas de sangue nas paredes, como demônios da morte. Executam com rapidez sua tarefa, com 
prática, perfeição, e agora abrem a geladeira, apanham duas garrafas de cerveja Faixa Azul, sentam-se cansados 
na ponta da mesa, e bebem apressados, num gluglu sem fôlego. Eu aperto o nariz sufocando um soluço, 
pensando ter uma lâmina de ferro atravessada na boca. Por quanto tempo? Por quanto tempo eu permanecerei 
assim? Os dois homens ou dois fantasmas estalam a língua chupando o fundo do copo, abrindo outras garrafas de 
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nessa construção do perfil do menino-narrador. Um menino de sete anos não domina tão 

perfeitamente o código literário, as regras de construção do relato, especialmente as regras 

lingüísticas e metalingüísticas. Um menino de sete anos não faria considerações tão profundas 

acerca da existência humana, como a que segue:  
 
 
Meu Pai, quando olha para mim, rapidamente, é com um ar acusatório – como se eu 
tivesse algo a ver com toda a sua longa lista de perdas, desde tão antes de eu nascer; 
com o desmoronamento de sua ordem, e com a sentença perpétua que caiu sobre ele 
(PC, p.140). 
 

 

De quem é realmente a voz que se pronuncia no romance? Ou melhor seria 

perguntar: De quem são as vozes que se coadunam na voz do narrador? Seria um menino 

precoce, aberração psicológica de transbordante maturidade? Seria a voz empírica da própria 

autora Lya Luft? Fosse esse o caso, O ponto cego não seria uma obra literária. Quem fornece 

uma saída a esse problema proposto por essa peculiar voz interna à narração, voz que, 

disfarçada com a máscara de narrador, apresenta, no entanto, uma consciência superior à 

desse narrador, é Wayne Booth (1980) com a noção de autor implícito45: uma voz autoral que, 

não se equivalendo à voz do autor real em carne e osso e nem à do narrador da história, 

assume a função enunciativa de quem ostenta a instância mais profunda do discurso narrativo.  

Em A retórica da ficção (1980), Booth refaz um longo percurso de escritores e 

teóricos que se pronunciaram sobre a questão da necessidade de uma tomada de postura 

objetiva e imparcial por parte do autor em relação aos fatos que constituem as narrativas que 

assinam, entre eles o escritor Henry James e o crítico inglês Percy Lubbock, ambos 

defensores ferrenhos da não intervenção direta do autor como quesito imprescindível para a 

qualidade da obra literária. Wayne Booth retoma a distinção estabelecida ao longo do tempo 

entre o contar e o mostrar como posturas possíveis do autor diante dos fatos narrados, sendo o 

contar caracterizado por uma espécie de intervenção direta do autor junto ao leitor, guiando-o, 

                                                                                                                                                         
Faixa Azul. Os copos e as garrafas permaneciam sobre a mesa, e os corpos quebrados no chão. Não lhes vejo, 
agora, os rostos, somente os olhos, uns olhos de fogo. Tomam um último gole de cerveja. Respiram fundo. 
Limpam o suor da testa. Olham em volta. Examinam o estrago que fizeram na casa, as marcas de sangue nas 
paredes. Um dos fantasmas exibe o machado e o outro o punhal. São as provas do crime” (JORGE, 1985, p. 8).  
45 Ao conceito teórico do autor implícito formulado por Booth equivalerá, mais tarde, o do autor-modelo 
concebido por Umberto Eco, que assim o define: “… o autor-modelo é uma voz que nos fala afetuosamente (ou 
imperiosamente, ou dissimuladamente), que nos quer a seu lado. Essa voz se manifesta como uma estratégia 
narrativa, um conjunto de instruções que nos são dadas passo a passo e que devemos seguir quando decidimos 
agir como o leitor-modelo” (ECO, 1994, p. 21). Tal aproximação teórica já se encontra observada por Raquel 
Rolando Souza, quando de seu estudo sobre a poesia autobiográfica de Drummond, em que afirma: “Cabe 
salientar que o crítico italiano exemplifica sua tese com narrativas reconhecidamente ficcionais. Suas categorias, 
por outro lado, são reformulações da teoria desenvolvida por W. C. Booth” (SOUZA, 2002, p. 51).  
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orientando-o e, mais que isso, persuadindo-o, e o mostrar,  uma espécie de omissão voluntária 

do autor, disposto a se esconder por trás dos bastidores, renunciando ao privilégio de sua 

intervenção clarividente e delegando exclusivamente às personagens a emissão de toda e 

qualquer voz, de todo e qualquer juízo de valor, como se as personagens do romance se 

equivalessem a personagens do drama, atuando autonomamente no “palco” do romance.  

Asseverando a tese de que “em literatura a imparcialidade total é impossível” 

(BOOTH, 1980, p.96), Booth se dedica ao exame das várias maneiras de o autor se imiscuir 

nas ações que narra, com o fito de emitir juízos de valores sobre as personagens, direcionar 

tanto a preferência do leitor em relação ao caráter de algumas delas, bem como a antipatia 

desse leitor em relação a outros seres de papel da ficção. De feição patentemente retórica, a 

abordagem de Booth prima por investigar as maneiras pelas quais o autor conduz o seu leitor 

ao propósito traçado quando do projeto literário de cada uma de suas obras.  

Defendendo a existência da figura de um alter ego do autor, figura a que ele 

denomina autor implícito e diferenciando-o da noção de persona, máscara e narrador 

(instâncias que, segundo ele, derivam do autor-implicito, derivação essa que implica a noção 

de hierarquia), Booth assim define essa voz que seleciona, estrutura, organiza e direciona a 

produção e a recepção da obra literária: “O <autor implícito> escolhe, consciente ou 

inconscientemente, aquilo que lemos; inferimo-lo como versão criada, literária, ideal dum 

homem real – ele é a soma das opções deste homem” (BOOTH, 1980, p. 92).  

No panorama da crítica literária brasileira, quem oferece em maior traduzibilidade 

a  noção boothiana do autor implícito é Maria Lúcia Dal Farra, em obra intitulada O narrador 

ensimesmado: o foco narrativo em Vergílio Ferreira (1978, p. 20): 

 
Manejador de disfarces, o autor, camuflado e encoberto pela ficção, não consegue 
fazer submergir somente uma sua característica – sem dúvida a mais expressiva – a 
apreciação. Para além da obra, na própria escolha do título, ele se trai, e mesmo no 
interior dela, a complexa eleição dos signos, a preferência por determinado 
narrador, a opção favorável por esta personagem, a distribuição da matéria e dos 
capítulos, a própria pontuação, denunciam a sua marca e a sua avaliação.  
 
 
 

Vale ressaltar que parte dessa maior traduzibilidade advinda de Dal Farra acerca 

do conceito de autor implícito por Booth reside no seu esforço de distinção entre as esferas do 

autor implícito, do autor empírico – o autor de carne e osso propriamente dito – e do narrador 

do romance. Nessa perspectiva, a pesquisadora esclarece: 
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Mas esse autor que, imperceptivelmente, toma partido e talha a compleição do 
mundo, não é, em absoluto, o ser de carne-e-osso que habita o seu tempo e toma 
seu lugar à mesa. Quando ele escreve, não cria somente um man in general ideal e 
impessoal, mas cria juntamente com sua obra uma versão implícita de si mesmo: o 
seu “autor-implícito”. Esse “eu” raramente ou nunca é idêntico à imagem do 
narrador, porque assegura a função crítica através da distância que mantém em 
relação a este (DAL FARRA, 1978, p. 20-21). 
 
 
 

Outra muito elucidativa consideração de Dal Farra a respeito da necessidade de se 

distinguir as figuras do autor, do autor-implícito e do narrador assim se revela: “Esse ser 

vagaroso e diluído que sub-repticiamente comanda a receptividade do leitor não é nem o autor 

e nem o narrador, mas a versão superior do autor que o criou” (FARRA, 1978, p. 21). 

O autor empírico é o ser portador de uma identidade civil e de um endereço no 

mundo real, extra-literário. O autor-implícito e o narrador constituem ambos criação do autor 

empírico. O autor implícito seria uma abstração do autor empírico, na medida em que 

realmente é abstraído, ou seja, destituído de toda e qualquer coordenada concreta que o 

localize num tempo e num espaço verificável numa dada realidade histórica. Trata-se 

basicamente de um autor de papel, um autor que só existe no momento da escrita e para o 

momento da escrita. O narrador, cujos contornos advêm de todo um processo de seleção por 

parte do autor-implícito, seria o ser a emitir a voz que narra os fatos da diegese. O autor-

implícito se difere do narrador na medida em que “assegura a função crítica através da 

distância que mantém em relação a este” (DAL FARRA, 1978, p. 21). 

No entanto, por mais convincente e idônea se nos apresente a noção de autor 

implícito tal como formulada por Booth, necessário se faz verificar as críticas formuladas por 

outros teóricos a essa empreitada teórico-metodológica do crítico literário americano. Nessa 

perspectiva, Carlos Reis e Ana Cristina M. Lopes, em seu famoso Dicionário de narratologia 

(1994, p. 44), asseveram a natureza problemática e complexa do conceito, afirmando-o como 

objeto de discussão entre alguns estudiosos da teoria da narrativa. Entre tais estudiosos, 

apresentam as ressalvas formuladas por Gerard Genette em Nouveau discours du récit, com 

cuja voz se apresentam confessadamente concordes: 

 
 
... estamos de acordo com Genette que, excluindo terminantemente do campo da 
narratologia essa <instância fantasma> que é o autor implicado, considera que 
<uma narrativa de ficção é ficticiamente produzida pelo seu narrador, e 
efectivamente pelo seu autor (real); entre eles ninguém labora e qualquer espécie de 
performance textual só pode ser atribuída a um ou a outro, segundo o plano 
adoptado (REIS; LOPES, 1994, p. 44). 
 



 110

Mas o conceito boothiano de autor-implícito se apresenta convincentemente 

propício para nos levar ao entendimento de, por exemplo, romances em que “a visão que leva 

o leitor a compreender o mundo que lê e a participar dele não é fundamentalmente a utilizada 

pelo narrador” (DAL FARRA, 1978, p. 24, grifo da autora). Transcendendo  a compreensão 

sobre a problemática do foco narrativo, de uma abordagem meramente taxinômica e 

normativa rumo a uma perspectiva retórica da obra literária, compreendida pois como 

território de comunicação literária entre autor e leitor, Booth parece propor resolver a 

contento os instigantes exemplos de romances em que, para o leitor, é perceptível a presença 

de uma voz mais abrangente e dominadora que, não equivalendo à voz do autor empírico, é 

capaz de subordinar a si a visão do narrador do romance. 

Mas se tal conceito se apresenta profícuo para dar conta da existência de uma voz 

que não é nem a do autor nem a do narrador, por outro lado ele incomoda no sentido de 

valorizar em demasia a figura do autor, como se de um soberano se tratasse. De caráter 

notadamente retórico, esse autor-implícito apresenta-se como um conceito um tanto quanto 

autoritário, a manejar como títeres passivos narradores, personagens e leitores, controlando de 

maneira despótica a interpretação da obra literária. 

Booth denuncia o ponto de vista hierárquico de acordo com o qual os defensores 

incondicionais das obras realistas e dos autores objetivos consideraram a atividade literária 

como se de uma atividade de mão única se tratasse, vez que o autor não se arrogaria o dever 

de pensar a presença do leitor, quando da feitura de sua obra:  

 
 
A moda predominante entre escritores sérios tem sido a de considerar que a 
preocupação identificável com o leitor é uma mancha comercial sobre a face da 
arte, livre de outras imperfeições. Se houver quem seja suficientemente indelicado 
para perguntar quem são os escritores sérios, a resposta é simples: são aqueles de 
quem nunca se poderia dizer que escrevem a pensar no leitor! (BOOTH, 1980, p. 
107-108) 
 

 

No entanto, a relação que ele estabelece entre as figuras do autor e do leitor, por 

via do conceito de autor implícito, não passa ao largo de uma certa primazia da visão do 

primeiro a controlar e condicionar a interpretação por parte do segundo: “o que o autor cria 

não é só uma imagem de si próprio. Cada pincelada que implique o seu alter ego ajudará a 

moldar o leitor, tornando-o no tipo de pessoa que sabe apreciar tal personagem e o livro que 

escreve” (BOOTH, 1980, p. 107).  
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Como contraponto a esse problema de caráter político-ideológico, as teorias 

bakhtinianas do dialogismo e da polifonia (1993), (2003) se apresentam mais democráticas ao 

não legitimarem maior autoridade a uma única voz, seja ela a do autor, do narrador ou da 

personagem. No entanto, o autor implícito de Booth se apresenta como um termo técnico que 

clarifica a presença de uma voz em surdina, que não é a do autor empírico nem a do narrador.  

O ponto cego é o romance luftiano em que se evidencia a presença de uma autoria 

implícita a perpassar toda a narrativa e a se concatenar com a marcha metadiscursiva 

empreendida pela autora, sendo essa própria marcha o procedimento que patenteia a presença 

do autor implícito e seus modos de funcionamento. Mas não só nas asseverações de teor 

metanarrativo é possível vislumbrar a figura do autor implícito; ele se insinua também nas 

considerações de caráter ideológico que o menino-narrador tece sobre a alma humana. Nessas 

passagens, é evidente a existência de uma voz que, não obstante se manifeste pela voz do 

menino-narrador, transcende a visão desse menino. Além disso, o contraste entre a percepção 

dessa voz de visão mais ampla e a do menino-narrador se deixa entrever mais facilmente em 

passagens em que a escritora restitui ao menino-narrador o direito à vivência de “coisas de 

menino”, às peraltices de menino: 
 
 
Nem sempre consigo escapar. Desta vez minha Mãe descobriu algo que eu fiz, e 
não foi tolerante nem achou graça. Por um momento pensei que também estivesse 
um pouco louca. 
Porque eu tinha botado gravetos no cu do cachorro. Faço isso com os bichos 
pequenos, as galinhas e o cachorro do sítio. Com eles, eu mando (PC, p. 72).  
 

 

Numa passagem em que observa a venda no olho furado do pai, o menino 

conclama a concretude própria da ingenuidade e simplicidade típicas da criança para dar 

corpo à sua imaginação: “Imagino se naquele lugar embaixo da venda tem um buraco que vai 

dar no cérebro: se a gente tirasse a venda o cérebro escorria para fora? Um dia ainda vou 

descobrir. Talvez meu Pai tenha ficado meio louco por causa desse buraco na cabeça” (PC, p. 

58). 

Se o autor implícito não se confunde com a figura do narrador, tampouco o faz em 

relação ao autor empírico. A voz que se manifesta pela boca do menino não é propriamente a 

voz da pessoa biográfica de Lya Luft, reduzindo-se a uma sua feição que só se manifesta na 

escrita. Assim, essa voz que sombreia todo o romance não constitui manifestação direta de 

uma garganta biográfica, mas de uma “garganta de papel”, na feliz expressão de Dal Farra 

(1978, p. 19). 
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A noção de autor implícito implica uma visada panorâmica da obra de 

determinado autor. Por razões óbvias, debruçar somente sobre uma obra de determinado autor 

inviabiliza o inventariar dos procedimentos literários que lhe são diletos. Já uma mirada de 

conjunto permite observar recorrências, predileções e idiossincrasias.  

Navegar nas águas formadas pelo grande oceano luftiano leva à percepção de 

reincidências no seu modus operandi. Assim, algumas considerações proclamadas pela boca 

do menino-narrador nada mais são do que a revelação de elementos pertencentes ao conjunto 

dos procedimentos literários com os quais Lya Luft maneja suas obras e sobre os quais 

procura refletir em obras de natureza metaliterária.46 

Tais considerações giram em torno da não distinção entre real e imaginário, da 

consciência de continuidade e repetição de elementos que transmigram de uma obra 

predecessora para uma sua sucessora, questões a que Lya Luft se dedica com saudável 

obsessão no todo de sua obra. Em O ponto cego, ressoam trechos reveladores dessa 

consciência artística luftiana, expressas não diretamente pela voz biográfica da autora, mas 

através do autor-implícito: 

 
 
Algumas das coisas que vou contar aqui eu vi e vivi; de muitas suspeitei, apanhei 
soltas no ar, meu coração as escutava soprando nas frestas. Outras, ainda, as 
pessoas revelaram sem saber. 
Sempre há quem se exponha àquele que finge não escutar nada atrás das portas e 
não enxergar muita coisa lá da sua perspectiva. Personagens arrastam-se de longe: 
nunca acabaram de ser narradas por isso não conseguem morrer, e querem que eu 
as convoque (PC, p. 17-18). 
 

  

Outro aspecto interessante das manifestações do autor-implícito e suas vinculações 

com o proceder metaliterário luftiano se apresenta, n’O ponto cego, em vários trechos de 

comentários registrados em itálico, sucedendo trechos narrativos, numa empreitada 

patentemente dialógica. Assim, o romance ganha ares de obra dramatizada, como se os 

trechos em itálico correspondessem às rubricas do texto teatral em que uma voz esclarece, 

fornece novas informações e orienta a leitura do texto. No romance de Lya Luft, nesses 

trechos em itálico, evidencia-se a visão advinda de uma instância superior ao narrador, o 

autor-implícito:  
 
 

                                                 
46 A justaposição de trechos recorrentes ipsis literis em mais de uma obra da autora, evidenciando seu proceder 
literário por via de temas obsessivos e procedimentos de escrita de uso constante, será melhor evidenciada e 
comprovada no segundo capítulo desta tese. 
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Vovó está na beira da morte como eu na beira da vida. Só que ela não sabe. Ou 
sabe, e por isso enlouqueceu? 
E também é possível que ela esteja no lado certo, e todos nós, os sensatos, vagamos 
na ilusão. 
(O inventado é o dom dos que não acreditam demais no comprovado. Sete pode ser 
um numero par: basta que a gente acredite) (PC, p. 49). 
 

 

Há uma outra passagem em que a presença do autor-implícito se expressa por uma 

indagação, feita pelo menino-narrador, que constitui, na verdade, uma interpelação muitas 

vezes dirigida pela crítica à própria Lya Luft, acerca de uma forte recorrência temática em 

suas obras: “Por que tantas criancinhas mortas nas minhas histórias?” (PC, p. 81).  

Num primeiro momento, a presença de um menino-narrador verbalizando questões 

tão abstratas e complexas pode soar bastante inverossímil. Uma das questões que ainda 

permanecem bastante complexas no campo da teoria literária é o conceito de verossimilhança, 

entendido de maneira diferente quer se trate do romance tradicional, quer se trate do romance 

moderno. Antonio Candido, examinando a natureza da obra literária ficcional, estabelece 

distinções entre textos literários e textos científicos e informativos, entre outros, discorrendo 

sobre a questão da verossimilhança a partir do entendimento que o termo “verdade” adquire 

conforme se trate dos primeiros textos ou dos segundos:  

 
 
Os enunciados de uma obra científica e, na maioria dos casos, de notícias, 
reportagens, cartas, diárias etc., constituem juízos, isto é, as objectualidades 
puramente intencionais pretendem corresponder, adequar-se exatamente aos seres 
reais (ou ideais, quando se trata de objetos matemáticos, valores, essências, leis 
etc.) referidos. Fala-se então de adequatio orationis ad rem. Há nestes enunciados a 
intenção séria de verdade. Precisamente por isso pode-se falar, nestes casos, de 
enunciados errados ou falsos e mesmo de mentira e fraude, quando se trata de uma 
notícia ou reportagem em que se pressupõe intenção séria. 
O termo “verdade”, quando usado com referência a obras de arte ou de ficção, tem 
significado diverso. Designa com freqüência qualquer coisa como a genuinidade, 
sinceridade ou autenticidade (termos que em geral visam à atitude subjetiva do 
autor); ou a verossimilhança, isto é, na expressão de Aristóteles, não a adequação 
àquilo que aconteceu, mas àquilo que poderia ter acontecido; ou a coerência interna 
no que tange ao mundo imaginário das personagens e situações miméticas; ou 
mesmo a visão profunda – de ordem filosófica, psicológica ou sociológica – da 
realidade (CANDIDO, 2002, p. 18). 
 
 
 

Em suas “Reflexões sobre o romance moderno” (1996), Anatol Rosenfeld examina 

o fenômeno da desrealização da arte moderna, enfocando a pintura e a narrativa literária. A 

desrealização da arte implica dizer que a partir de então a arte deixa de ser mimética, de 

prestar fiel servilismo à realidade sensível, externa à obra. Desta feita, o critério de 

verossimilhança deixa de ser um dogma sagrado para a valoração positiva da obra, que passa 
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até mesmo a contar agora com a infração desse critério como uma de suas características mais 

notáveis: 
 
 
No romance do século passado a perspectiva, a plasticidade das personagens e a 
ilusão da realidade foram criadas por uma espécie de truque: o romancista, 
onisciente, adotando por assim dizer uma visão estereoscópica ou tridimensional, 
enfocava as suas personagens logo de dentro, logo de fora, conhecia-lhes o futuro e 
o passado empíricos, biográficos, situava-as num ambiente de cujo plano de fundo 
se destacavam com nitidez, realçava-lhes a verossimilhança (aparência da verdade) 
conduzindo-as ao longo de um enredo cronológico (retrocessos no tempo eram 
marcados como tais), de encadeamento causal (ROSENFELD, 1996, p. 91-92). 

 

 

Diferenciando esse romance tradicional do romance moderno, Rosenfeld considera 

Marcel Proust como o primeiro grande romancista a romper essa tradição, uma vez que, em 

sua obra magistral, “o mundo já não é um dado objetivo e sim vivência subjetiva” 

(ROSENFELD, 1996, p. 92), então não há a preocupação de o romance manter-se verossímil 

a esse mundo que não é mais encarado objetivamente.  

O romance moderno, tal como compreendido por Anatol Rosenfeld, viola o 

conceito de verossimilhança externa, uma vez que o autor não se sente mais incumbido de 

prestar vassalagem à realidade externa. Nessa perspectiva, ao conferir a um menino-narrador 

de sete anos de idade a onisciência narrativa e a capacidade analítica e filosófica frente aos 

fatos narrados, Lya Luft transgride a norma da verossimilhança externa. A autora também 

realiza tal transgressão a partir das constantes reflexões metalingüísticas que perpassam o 

romance, lembrando ao leitor47 que o que ele está lendo é da ordem do fictício, do imaginado, 

da ordem da invenção, do artefato.  

Em contrapartida, considerando o conceito aristotélico de verossimilhança, no 

sentido de coerência interna da obra, podemos considerar que ela é mantida em O ponto cego, 

de acordo com o propósito de distinguir a cosmovisão infantil como processo mais 

competente para vislumbrar o que, muitas vezes, o modo de ver adulto tenta escamotear ou 

não tem sensibilidade para perceber.  Assim sendo, a escolha do menino de sete anos com voz 

narrativa garante uma verossimilhança interna à obra, no sentido de fazer parte dos elementos 

que compõem a “coerência própria” do romance, tal como esclarecem Luiz Alberto Brandão 

Santos e Silvana Pessôa de Oliveira (2001, p. 28):  

 
                                                 
47 Essa espécie de interlocução com o leitor, ainda que não realizada por um vocativo tal como ocorre em 
Machado de Assis, permite considerarmos a escrita de Lya Luft como escrita que, em certa medida, remonta ao 
projeto literário do Bruxo do Cosme Velho.  
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Um texto verossímil não é necessariamente aquele que cria um mundo parecido 
com o real, mas o que desenvolve uma coerência própria, uma lógica específica, 
segundo a qual mesmo inferências a princípio absurdas – em relação a outras 
lógicas – fazem sentido para quem lê. 
 
 
 

A própria presença do autor implícito colabora para a percepção da coerência 

interna do romance. Não perceber o entrecruzamento entre as vozes do autor-implícito e a do 

narrador realmente pode levar à percepção de uma suposta inverossimilhança da obra. Assim, 

o leitor pode supor, num primeiro momento, que a narrativa soa inverossímil quando 

apresenta a história sob o prisma da Mãe.48 Como poderia o menino narrar com tanta 

competência os sentimentos e pensamentos mais recônditos daquela mulher?  

A tese dessa suposta inverossimilhança pode cair por terra à medida que 

observamos dois fatores da narrativa: 1) a importância da presença das Tias do narrador como 

fonte de informações ao menino, conforme já visto anteriormente: “As Tias me contaram 

tudo, com elas era fácil descobrir coisas” (PC, p. 25); 2) Se a voz do menino-narrador é gerida 

pela existência de um autor implícito, as inferências que ele faz a respeito da Mãe são fruto, 

na verdade, desse autor implícito. No entanto, se ainda assim houver quem considere 

demasiado inverossímil a obra em questão, remetemos o leitor afoito pela verossimilhança 

como pedra de toque para avaliação da obra literária a essas palavras de Milan Kundera 

(2006, p. 70-71): 

 
Quando Balzac ou Flaubert ou Proust querem descrever o comportamento de um 
indivíduo num meio social concreto, toda transgressão da verossimilhança fica 
deslocada e esteticamente incoerente; mas quando o romancista focaliza seu 
objetivo sobre uma problemática existencial, a obrigação de criar para o leitor um 
mundo verossímil não se impõe mais como regra e necessidade. O autor pode se 
permitir ser muito mais negligente em relação a esse aparato de informações, de 
descrições, de motivações que devem dar ao que ele conta a aparência de realidade. 
E em casos-limites ele pode até achar vantajoso situar os personagens num mundo 
francamente inverossímil.  
Depois que Kafka a atravessou, a fronteira da inverossimilhança ficou sem polícia, 
sem alfândega, aberta para sempre. 
 
 
 

O ponto cego se apresenta, pois, como um desses “casos-limite” em que a 

verossimilhança externa acaba por ser violada para que se alcance o efeito de sentido 

almejado pelo escritor, efeito que, no caso do romance em questão, relaciona-se com a análise 

da problemática existencial que a autora propõe sobre os indivíduos perdidos e atordoados em 

                                                 
48 Essa inverossimilhança é apontada por Carlos Magno Santos Gomes, em sua dissertação de mestrado 
intitulada Um palco pós-moderno na narrativa de Lya Luft (2000).   
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meio a uma instituição familiar deteriorada. Ademais, a natureza verossímil do relato do 

narrador pode ser, de certo modo, recuperada com a revelação confessa do caráter falível de 

seu ponto de vista; em várias passagens do romance, o menino-narrador confessa sua 

falibilidade em relação às duas grandes investidas a que se dedica: parar de crescer e criar 

tramas e vidas de forma onisciente. 

 O menino narra sua desdita, materializando-a no próprio corpo, que se não chega 

a crescer por fora, não impede o crescimento do narrador por dentro: “Estou mudando de 

muitas formas. Minha altura continua a mesma, mas por dentro eu ainda cresço” (PC, p. 77). 

Além disso, conseguir parar de crescer não é garantia de um corpo saudável, pelo contrário, a 

saúde do próprio corpo é o preço que o narrador paga por parar de crescer: 
 
 

Parei de crescer mas meu corpo sofre: vivo cansado, caminho devagar, o sol me 
incomoda e a minha voz não é a mesma. 
Isso que não entendo começa a me preocupar. Pois nem tudo pode ser desinventado 
depois que se iniciou (PC, p. 86). 
 

 

À medida que o corpo do menino começa a se desmanchar, a se desmontar, 

observa-se também o desmonte de seu perfil onisciente. Também na tarefa de escrever o 

roteiro, narrar tramas, inventar vidas e controlar existências o menino narrador fracassa. E a 

apresentação desse fracasso se dá num jogo de informações alternadas em que se afirma algo 

que depois é negado e que, ao ser afirmado de novo, nega o próprio negar. Assim, momentos 

há em que ele se arroga, como já visto, o magnânimo poder de não só narrar, mas também 

criar: “Aqui onde estou, nesta altura e deste ângulo, mexo com o tempo e o lugar, enfio 

personagens aqui e ali, vou povoando as entrelinhas e alinhavo histórias paralelas. Esse sou 

eu. Aqui eu sou dono, aqui eu tenho o mando” (PC, p. 41). Noutros momentos, porém, o 

narrador verifica que ele é muito mais criatura que criador, que outra voz mais poderosa 

maneja os fios da vida e da narrativa, que mais do que sujeito da enunciação, ele é objeto 

dela: 

 
Eu sou narrador e personagem, eu escrevo o roteiro, sou eu quem salta entre os 
cenários e observo dos bastidores. 
Mas às minhas costas sopra essa voz mais forte do que eu: o anjo que fia e tece e 
borda, e me prende nesse enredo. Não calculei bem os seus poderes, nisso me perdi. 
Fiz um pacto e executei os rituais, mas começo a ver que mais do que narrei estou 
sendo narrado: pois não parei simplesmente de crescer. Estou mudando de muitas 
formas. Minha altura continua a mesma, mas por dentro eu ainda cresço (PC, p.77). 
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Narrar equivale então a determinar destinos. Se o destino se apresenta contrário ao 

desejo do menino-narrador, isso significa que ele não narrou, mas que foi narrado. O malogro 

da tarefa de narrar se conjuga ao fracasso da tentativa de refrear o próprio crescimento e, num 

só golpe, o narrador reconhece seu insucesso tanto como personagem quanto como narrador: 

 
 
Meu corpo obedeceu quando eu o reprogramei; mas não como fora planejado. 
Parou, mas não de todo; e não se sustou direito. Em algum momento errei a fala, 
fugi do roteiro, botei fora o papel pensando que era indispensável. Estranhas 
mudanças começaram a acontecer em mim – essas que nem eu entendo mas sofro 
(PC, p.16). 
 
 
 

Vale ressaltar que esse reconhecimento da própria falta de êxito por parte do 

menino-narrador não se revela somente no final da narrativa, sendo anunciada já nas páginas 

iniciais do livro: “Talvez ninguém seja culpado: meus cálculos podem ter dado errado, minhas 

manobras falharam, o devorado era o que devia ficar inteiro, e o sobrevivente foi aquele que 

deveria ter sido engolido” (PC, p. 15). Além disso, é preciso considerar que, com a mesma 

freqüência que ele exalta seu poder enquanto narrador, ele confessa seu proceder falível. De 

compasso alternado, a narrativa se estabelece na tensão de passagens em que o menino atesta 

sua onipotência com passagens em que ele revela sua total falta de êxito. Mesmo depois de 

verificar sua inaptidão para conduzir os fios da própria vida e da narrativa, o narrador destila 

algumas pinceladas de esperança e o leitor vai sendo instigado a lançar conjecturas numa 

narrativa que muito pouco apresenta em termos de certezas: 
 
 
Mas eu não vou ser enorme. Embora na medida isso não apareça meu corpo se 
modifica, minha pele às vezes não o contém, depois sobra, excessiva e triste. Isso 
me assusta: e se eu não conseguir controlar o que desencadeei, se a pele começar a 
rachar aqui e ali, as carnes expostas? 
Um dia tudo será demasiado por dentro e pouco por fora, e vou explodir, ah vou. 
(Mas até lá eu posso inventar um outro enredo para esta história) (PC, p. 74-75). 
 

 

A partir dessa tensão entre o poder de narrar e a negação dele, entre o desejo de 

não crescer e o insucesso da empreitada, a narrativa de Lya Luft fornece ao leitor pistas que 

ora o auxiliam ora lhe pregam armadilhas rumo a suposições antecipadas em relação ao final 

do enredo. Isso porque mais do que o final, importa a maneira como ele foi construído; mais 

do que a chegada, importa a travessia, mais do que o produto, interessam as formas do 

processo.  
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As expressões “mais do que narrei estou sendo narrado”, “o devorado era o que 

devia ficar inteiro” e “o sobrevivente foi aquele que deveria ter sido engolido” nos remetem 

aos processos de inversão eufemizante tão caros à imaginação mística. A imagem do 

narrador narrado eufemiza a pretensa onisciência do menino que acreditara ter voz numa 

narrativa em que os discursos adultocêntricos silenciam a voz da criança porque se 

apresentam como verdadeira fonte de autoridade, na perspectiva foucaultiana de discurso 

como forma de poder: “Por mais que o discurso seja aparentemente bem pouca coisa, as 

interdições que o atingem revelam logo, rapidamente, sua ligação com o desejo e com o 

poder” (FOUCAULT, 2002, p. 10). 

E um momento extremamente irônico na narrativa se dá quando o menino-

narrador, que outrora afirmara tudo ver, tudo enxergar e fazê-lo melhor do que os outros, 

apresenta-se agora na dependência de um instrumento óptico para conseguir ver com sua 

visão comprometida pelo desmonte e pelo envelhecimento que sofre:  “Desci da cama 

depressa, não me cobri porque não havia calor nem frio: havia silêncio e lua. Mas tive de 

levar os óculos porque minha vista estava ficando cansada” (PC, p. 115).  

Ao selecionar de modo irônico a perspectiva de uma criança para conduzir a 

narrativa (lembrando que etimologicamente infante, do latim, significa aquele “que não fala”, 

aquele que é “'incapaz de falar”) e considerando que essa criança se confessa inapta para 

narrar, Lya Luft se insere na galeria de escritores que promovem, via metaliterariedade, um 

processo de dessacralização do fazer literário, especialmente no que se refere à autoridade da 

voz que conduz a narrativa. Ao lançar perguntas como “quem verdadeiramente dita as falas, 

quem comanda nesse palco?” (PC, p. 77), a metanarrativa dessacraliza não somente a 

instância do narrador da história, mas a instância da própria autoria, transmutando-se a autora 

na pele do leitor, comportando-se como leitora de sua própria obra. 

Assim procedendo, Lya Luft apresenta autor e leitor num mesmo plano onde já 

não há mais espaços para a hierarquia do primeiro em relação ao segundo. Dito seja de 

passagem, que o leitor é vislumbrado em sua obra como o já tão conhecido co-autor coroado 

pelos estudiosos dos processos de recepção da obra literária. Quando o menino-narrador inicia 

um desenho de criança, a intervenção das Tias como “leitoras” da gestação artística 

empreendida pelo menino é apresentada com foros de co-autoria, uma vez que a apreciação 

delas sugere e direciona a forma final dos traçados iniciais do menino: 

 
 



 119

Com a matéria de minha solidão fabriquei um amuleto, um objeto mágico. De 
mentira ou de verdade, que importância tem? O que eu imagino se abre para mim 
sem restrições nem limites. 
Começou com um simples traço da caneta dourada que ganhei de minhas Tias. 
Num estojo estreito, duas canetas. Uma escrevia em prata, outra em ouro. Guardei-
as para desenhar. 
- Que lindo, meu filho! Um gatinho! 
Eu tinha rabiscado algumas curvas sem destinação, mas olhei melhor e também vi: 
lá estava, lá se oferecia no espaço vazio, meio de perfil, dorso sensual, cauda 
esboçada. Aos poucos acrescentei as orelhas pequenas, firmei a posição desdenhosa 
assim de costas, e lhe conferi a sua verdade de gato. 
Ali eu invocava quem assumiu sua realidade fora do papel e dentro de meu sonho, e 
existe e é concreto e me faz companhia – pois não depende de hora ou lugar. 
É um gato dourado que ninguém mais tem. Está sempre de costas e olha longe, 
quase por cima do ombro – nunca sei quando vai olhar para mim. É triste, esse 
gato. Solitário, esse gato. Cheio de alegrias contidas, esse gato. Fita algum mistério 
que eu persigo fascinado, pois tem a ver com minhas histórias.  
Não nos devemos nada, esse meu gato e eu. Ouvimos o silenciado, sentamos na 
beirada e ninguém mais vê o que nós vemos. Ele sabe que nunca vou lhe fazer mal: 
não vou querer prender nem domesticar. Sua liberdade eu curto, sua elegância eu 
vejo, sua dor eu entendo: é aquele a quem quero dar doçura e riso. 
E quando ele sai de sua casa dourada e vem, somos um para o outro a alegria (PC, 
p. 35-36). 
 
 
 

O desenho criado com mais de duas mãos é da mesma ordem da obra literária que, 

numa compreensão de literatura enquanto atividade e não enquanto coisa (PICARD, 1984, 

p.253), pressupõe a construção dos significados pelas mãos não somente de um autor 

pretensamente peremptório, mas pela necessária suplementação da iniciativa desse autor pela 

co-participação de um competente leitor. Como bem lembra Leyla Perrone-Moisés (1990, p. 

109): 
 
 
A criação literária é um processo que tem dois pólos: o escritor e o leitor. A obra 
literária só existe, de fato e indefinidamente, enquanto recriada pela leitura, ofício 
que deve ser tão ativo quanto o do escritor. 
Nesse processo, o escritor é o desencadeador, mas não o dono absoluto, como certo 
romantismo remanescente quer fazer crer.  No ato de recriação da obra pela leitura, 
a proposta inicial se amplia e as intenções primitivas do autor são superadas. Entre 
o dizer e o ouvir, entre o escrever e o ler, ocorrem coisas maiores do que os 
propósitos de um emissor e as expectativas de um receptor: há um saber 
inconsciente circulando na linguagem, instituição e bem comum de autores e 
leitores. 
 

 

Ao eleger um narrador que se confessa narrado, consubstancializado na figura de 

um desenhista que dá forma a uma imagem sugerida por outrem, eufemiza-se, na poética 

luftiana, as distinções diairéticas com que por muito tempo se pensou os papéis do autor e do 

leitor da obra literária. O menino narrador se posiciona na linhagem dos narradores do 

romance brasileiro contemporâneo, tal como compreendida por Regina Dalcastagnè (2001, p. 
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114): “No lugar daquele indivíduo poderoso, que tudo sabe e comanda, vamos sendo 

conduzidos para dentro da trama por alguém que tem dúvidas, que mente e se deixa enganar”. 

Assim arquitetado, o romance luftiano em questão exige um leitor não preguiçoso, 

diante dessa já preguiçosa máquina que é o texto, nos dizeres de Umberto Eco (1994). Diante 

das afirmações e negações intermitentes que o narrador verbaliza a respeito de seu poder de 

narração, o leitor precisa se posicionar de uma maneira ativa, o que implica a formulação de 

conjecturas, levantamento de hipóteses, movimentos de verificação por via de releituras e até 

mesmo o direito de ser um leitor desconfiado. A título de exemplificação, faz-se necessário 

que o leitor se debruce com cautela sobre o procedimento literário da repetição, através do 

qual a autora apresenta a insistência com que o narrador procura afiançar seu ponto de vista 

privilegiado: a definição que ele constrói para o que denomina “o ponto cego”, presente na 

página 9 como epígrafe do romance, é reproduzida ipsis literis na página 63, também como 

epígrafe. Assim, o que já fora lido/visto pelo leitor se faz perceber novamente (olhar o que já 

foi olhado) e, diante das confissões de inabilidade com que o narrador salpica o constante 

pronunciamento de sua onipotência narrativa, o leitor pode se perguntar se a repetição de tal 

epígrafe revela a convicção do menino em relação a seus poderes ou, ao contrário, patenteia a 

negação desses poderes, disfarçada numa insistência típica de quem precisa primeiramente se 

persuadir para melhor convencer os outros. 

As trilhas propostas por Lya Luft em O ponto cego não conduzem o leitor por 

veredas incomunicáveis; ao contrário, por labirínticas sendas é que o leitor é convidado a dar 

o seu passo sem olhar para trás, onde se encontram todas as distinções carcerárias com que 

por muito tempo se pensou os elementos da arte. Em Lya Luft, tudo se entrecruza, autor e 

leitor, narração e metanarração, real e imaginado. Um dos preceitos conclamados pela autora, 

em várias de suas obras, é exatamente este: o que a imaginação produz, ganha foros de 

realidade, tal como se observa nesse diálogo entre a Mãe e o Menino narrador: 

 
 
- Sempre que não entendo um fato ou ele me assusta, invento histórias a respeito 
dele, e são as que lhe conto. 
- Esse cavalo cor-de-mel de que você às vezes fala, esse cavalo existe? 
- Tudo existe. Tudo o que a gente inventa existe, se a gente quer, existe lá no seu 
mundo, do seu jeito. 
E ainda disse: 
- Podemos inventar qualquer coisa que nos dê alegria, que nos ajude a escapar. Um 
amigo, um cavalo, um caminho (PC, p. 31). 
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Nesse sentido, levantar questões sobre a veracidade dos fatos narrados pelo 

menino, desconfiar de que tudo não passa de uma ilusão de seu ponto de vista de criança e de 

criatura renegada, comprometida com as carências afetivas que podem turvar sua visão, é um 

movimento saudável, normal e até mesmo de certa forma requisitado ao leitor. O 

problemático é querer reduzir a plurivocidade da obra a uma verdade única e estreita, a uma 

só possível interpretação. No reino luftiano, não é a razão que impera, mas sim a imaginação e 

onde há imaginação, podemos prescindir de angustiosas necessidades de certeza, posto que 

essa, se em literatura for, é da ordem do impossível, já que “quem conta histórias pode 

sobrepor muitas camadas de imaginário e real” (PC, p. 16). Tentar estabelecer os limites entre 

essas duas esferas, reduzindo a obra a somente uma coisa e nada mais, é investir contra a 

grandeza simbólica do Imaginário.  
 
 
 
 

1.2.6 Pensar é transgredir (2004) 
 
 
 
Pensar é respirar. Reter o alento, deter a 

circulação da idéia: produzir o vazio para que o ser 
aflore.  

(Octavio Paz) 

 

 

Dentre as tantas singularidades do ser humano, sua capacidade de redobramento 

constitui um fenômeno digno de nota: ele não apenas produz a arte, como pensa o fazer 

artístico; não apenas sente como pensa os próprios sentimentos; não apenas pensa como pensa 

o próprio ato de pensar. E a língua portuguesa se desdobra em possibilidades sinonímicas para 

o verbo que denota o processo mental do cogito: pensar pode ser também pensamentear, 

como se de maior poeticidade esse termo nutrisse o vocábulo anterior. Essa curiosa habilidade 

humana de redobramento encontra no léxico português o subsídio do prefixo meta, derivado 

do grego metá, portando o significado de “reflexão crítica sobre” (FERREIRA, 1986, p. 

1125). No âmbito dos Estudos Lingüísticos e Literários, esse processo se consubstancializa 

nas conhecidas formas metalinguagem, metadiscursividade, metaliteratura, metanarrativa, 

metapoema. 

A faculdade humana do pensar encontra representação simbólica em diversos 

paradigmas da arte, entre eles a literatura e a escultura. No âmbito da literatura, Fernando 
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Pessoa faz da poesia lócus de contemplação temática do pensar, tanto pela pluma do ortônimo 

Fernando Pessoa ele-mesmo, quanto pela do heterônimo Alberto Caeiro. Como entre eles se 

opõe o posicionamento filosófico da reflexão excessiva (ortônimo) e do pensamento 

suplantado pela riqueza maior da sensação (Caeiro), a representação do pensar seguirá 

direções diametralmente opostas quando justapostos seus poemas. 

Fernando Pessoa ele-mesmo concilia o pensar a outros processos mentais, entre 

eles o sentir: “O que em mim sente ‘stá pensando” (PESSOA, 2003, p. 144). Já Alberto 

Caeiro concebe o pensar como entrave para o conhecimento do mundo, dos seres e das coisas. 

Pensar, para ele, não é necessário, sendo, ao contrário, processo lesivo, verdadeira patologia a 

impedir o homem de olhar as coisas com a surpresa típica do olhar inaugural das crianças: 

“Pensar é estar doente dos olhos” (PESSOA, 2003, p. 205). No entanto, ao asseverar os 

perigos e malefícios do pensar, é com o pensamento que esse heterônimo pessoano o faz. Sua 

anti-filosofia é, ao fim e ao cabo, uma forma de filosofia contra o pensar. Esse paradoxo 

torna-se evidente em versos como: “Sempre que olho para as cousas e penso no que os 

homens pensam / delas, / Rio como um regato que soa fresco numa pedra” (PESSOA, 2003, 

p. 223). Como observa magistralmente Leyla Perrone-Moisés (1988, p. 336), o didatismo da 

proposta do mestre Caeiro evidencia o contra-senso de suas proposições:  
 
 
... na medida em que a poesia de Caeiro é também uma proposta de método, uma 
insistente lição arrazoada de como se deve e não se deve olhar o mundo, essa poesia 
evidencia uma tensão interna. Mais do que um claro olhar, Caeiro é um esforço de 
olhar claro. Sua maestria não é apenas exemplar, como a dos mestres zen; ela se 
exerce de modo argumentativo, autojustificativo e contestatório.  
 

 

Portanto, o pensamento de Caeiro constitui a prova cabal de que é possível 

inverter os dois pólos da máxima cartesiana do cogito ergo sum para “Existo, logo penso”, 

evidenciando a inevitabilidade do exercício de pensar. 

No universo da arte estatuária, uma fascinante representação simbólica do ato de 

pensar habita os jardins do antigo Hotel Biron em Paris, hoje Musée du Rodin. A natureza 

factivelmente tridimensional da escultura (se comparada à literatura e a outros sistemas 

semióticos e artísticos) permite consubstancializar em Le penseur, escultura de bronze criada 

por Auguste Rodin (1840-1917), o pensar, processo mental, com o flexionar, processo 

corporal. Não obstante a imobilidade escultural, O pensador é descrito pelo prisma do 

movimento. Inspirada na figura de Dante, a estátua de um homem a suster com os joelhos o 

cotovelo e a suster com o braço o maxilar, representando o exercício de uma mente pensativa, 
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é considerada pelo próprio Rodin como a imagem de um pensamento que se expressa na 

flexibilidade própria do corpo do pensador, numa evidente simbiose entre movimento 

corporal e movimento cerebral: “Ele não pensa apenas com seu cérebro, suas narinas dilatadas 

e seus lábios cerrados, mas com cada músculo de seus braços, de suas costas e de suas pernas, 

com seu punho crispado e seus dedos contraídos" (O PENSADOR visita o Brasil, 2004). 

Transpondo os domínios da arte e penetrando o universo da filosofia, as 

considerações notadamente pessimistas de Artur Schopenhauer (1788-1860), ao enfocar as 

relações entre pensamento e leitura, desfiguram o leitor como ser ativo do exercício de pensar, 

reduzindo-o à condição de um parasita a sorver o pensamento do autor: 

 
 
Quando lemos, outra pessoa pensa por nós: repetimos apenas seu processo mental. 
Ocorre algo semelhante a quando o estudante que está aprendendo a escrever refaz 
com a pena as linhas traçadas a lápis pelo professor. Sendo assim, na leitura, o 
trabalho de pensar nos é subtraído em grande parte. Isso explica o sensível alívio 
que provamos quando deixamos de nos ocupar com nossos pensamentos para 
passar à leitura. Porém, enquanto lemos, nossa cabeça, na realidade, não passa de 
uma arena dos pensamentos alheios (SCHOPENHAUER, 2003, p. 138). 
 

 

Ao associar o “não pensar” à sensação de alívio proporcionado pela leitura como 

escape, o pensamento de Schopenhauer encontra eco nas petrificadas máximas do senso 

comum a rejeitarem o comprometedor ato de pensar: Pensar é perigoso; Quem muito pensa 

não vive; Quem pensa demais enlouquece. É certo que há vários níveis de leitura e várias 

categorias de leitores, indo do mais cordato ao mais questionador. Mas ao asseverar que, no 

momento da leitura, nossa mente “não passa de uma arena dos pensamentos alheios”, seu 

ponto de vista soa hoje por demais incisivo e obsoleto, sobretudo se pensarmos nas 

considerações das Teorias da Recepção em seu movimento de trazer à baila como ativa a 

figura do leitor.  

Sobretudo pelo que deixam entrever seus textos de reflexão, a concepção luftiana 

de leitor se difere muito da do leitor inerte de Schopenhauer. Convidado a caminhar ao lado 

da autora, o leitor é também produtor de significados diante da perplexidade da vida, tal como 

deixa entrever esse trecho do livro de crônicas Pensar é transgredir: “Não inventei ao dizer 

que meu leitor é cada vez mais a síntese dos amigos imaginários que me fizeram companhia 

na infância das minhas perplexidades. Então, venha comigo” (PET, 12). 

As crônicas luftianas são enunciadas, em vários momentos, por via do amálgama 

das identidades da escritora, da narradora e da personagem, instaurando o pacto 

autobiográfico tal como o compreende Lejeune. Assim, ao falar do ser humano, ela não se 
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exclui da raça humana; ao contrário, através de nítidas marcas de subjetividade no enunciado, 

tal como o uso dos pronomes “eu” e “nós”, a autora se insere como sujeito das situações 

narradas ou ponderadas e dança no mesmo compasso humano em que dança o leitor, 

procedimento satisfatório no sentido de tornar seu discurso desprovido de um perfil moralista 

e moralizante.  

Em Pensar é transgredir, a idéia contida no título do livro configura-se como um 

nítido convite ao leitor, para que se liberte da inércia do viver sem pensar, do viver quase 

puramente fisiológico ao qual somos impelidos por questões de sobrevivência. Nesse modo de 

vida contemporâneo em que a corrida desenfreada por melhores bens de consumo constitui a 

pedra-de-toque do comportamento humano, o lema é correr para ter e, para tanto, é melhor 

não parar para pensar. Esse frenético viver reduz, muitas vezes, o ser e o estar do homem no 

mundo ao ser e estar do próprio animal e, impelido pelo ditame das necessidades puramente 

orgânicas, o ser humano acaba por esquecer a sua própria humanidade:  

 
Existe em nós, geralmente nem percebido e nada valorizado, algo além desse que 
paga contas, transa, ganha dinheiro, e come, envelhece, e um dia (mas isso é só para 
os outros!) vai morrer. Quem é esse que afinal sou eu? Quais seus desejos e medos, 
seus projetos e sonhos? (PET, p. 42) 
 

 

Não ao acaso, Lya Luft se utiliza, tantas vezes, da imagem da manada49 para se 

referir ao ser humano em constante galopar rumo à satisfação de suas necessidades mais 

prementes ou de desejos pronunciados não por um querer interior atentamente observado, mas 

prescrito e legitimado de fora para dentro, já que é preciso ter o que o outro tem ou até mais 

que ele. Para a autora, o pensamento constitui a vereda que é preciso percorrer de forma 

constante para escapar do reificante encaixilhar do ser: “Escapar, na liberdade do pensamento, 

desse espírito de manada que trabalha obstinadamente para nos enquadrar, seja lá no que for” 

(PET, p. 23). 

Na crônica de título homônimo ao do livro, Lya Luft assevera a importância vital 

do pensar para que o ser humano não somente sobreviva, mas se reinvente de forma constante 
                                                 
49 O “espírito de manada” a que se refere Lya Luft se coloca na esteira do que Friedrich Nietzsche denominou  
“instinto de rebanho”: “Instinto de rebanho – Em qualquer lugar onde nos deparamos com uma moral, 
encontramos uma avaliação e uma classificação hierárquica dos instintos e dos atos humanos. Tais classificações 
e avaliações expressam as necessidades de uma comunidade, de um rebanho: aquilo que beneficia o rebanho, 
que lhe é útil em primeiro lugar – e em segundo e em terceiro – é o que serve também de medida suprema do 
valor de qualquer indivíduo. A moral ensina o homem a ser função do rebanho, e a se atribuir valor somente 
como função. Uma vez que as condições de conservação eram muito diferentes; e, se considerarmos todas as 
transformações essenciais que os rebanhos e as comunidades, os Estados e as sociedades sao ainda chamados a 
sofrer, pode-se profetizar que haverá ainda morais muito divergentes. Moralidade é o instinto gregário no 
indivíduo” (NIETZSCHE, 2003, p. 111).  
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e se perceba como ser cuja amplitude e profundidade o distinguem do animal. 

Circunscrevendo suas reflexões a um tempo histórico caracterizado pela “falta de tempo”, 

inclusive, para pensar, a escritora enfatiza o contorno transgressor do exercício da reflexão, ao 

ponderar que o pensamento é, em consonância com a afirmação poética de Octavio Paz 

(1982), uma das vias capazes de conduzir o homem ao afloramento do ser. Nessa perspectiva, 

pensar transcende a condição de exercício corriqueiro para alçar o estatuto de algo perdido 

cujo resgate requer audácia e se faz imprescindível para que se viva a contento: 

 
Pensar pede audácia, pois refletir é transgredir a ordem do superficial que nos 
pressiona tanto. 
Somos demasiado frívolos: buscamos o atordoamento das mil distrações, corremos 
de um lado a outro achando que somos grandes cumpridores de tarefas. Quando o 
primeiro dever seria de vez em quando parar e analisar: quem a gente é, o que 
fazemos com a nossa vida, o tempo, os amores. E com as obrigações também, é 
claro, pois não temos sempre cinco anos de idade, quando a prioridade absoluta é 
dormir abraçado no urso de pelúcia e prosseguir, no sono, o sonho que afinal nessa 
idade ainda é a vida (PET, p. 12). 
 

 

Lya Luft observa como o ser humano se comporta com medo e reserva diante 

desse pensar que equivale ao encarar e ao (re) descobrir a si mesmo. Não nega o sofrimento 

que pode advir do ato de pensar, mas o contrabalanceia com o saldo positivo da serenidade do 

voltar-se para si mesmo, do recolher-se típico da imaginação mística durandiana: 

 
 
Recolher-se em casa ou dentro de si mesmo, ameaça quem leva um susto cada vez 
que examina sua alma (PET, p. 41). 
[...] 
Silêncio faz pensar, remexe águas paradas, trazendo à tona sabe Deus que 
desconserto nosso. Com medo de ver quem – ou o que – somos, adia-se o 
defrontamento com nossa alma sem máscaras. 
Mas, se a gente aprende a gostar um pouco de sossego, descobre – em si e no outro 
– regiões nem imaginadas, questões fascinantes e não necessariamente ruins. 
Nunca esqueci a experiência de quando alguém botou a mão no meu ombro de 
criança e disse: 
- Fica quietinha, um momento só, escuta a chuva chegando. 
E ela chegou: intensa e lenta, tornando tudo singularmente novo. A quietude pode 
ser como essa chuva: nela a gente se refaz para voltar mais inteiro ao convívio, às 
tantas frases, às tarefas, aos amores (PET, p. 42-43). 
 
 
 

Também na crônica “Um pouco de silêncio” (p. 41-43), Lya se debruça sobre a 

resistência, por parte do ser humano, do entranhar-se em si mesmo em busca de serenidade e 

autoconhecimento. Tal resistência se manifesta, entre outras imagens, pela apologia humana 
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ao barulho, a fim de evitar o silêncio que leva à reflexão, e pela imagem do aspecto patológico 

que muitas vezes imprimimos a esse processo de quietude:  
 
 
Nessa trepidante cultura nossa, da agitação e do barulho, gostar de sossego é uma 
excentricidade. 
Sob a pressão do ter de parecer, ter de participar, ter de adquirir, ter de qualquer 
coisa, assumimos uma infinidade de obrigações. Muitas desnecessárias, outras 
impossíveis, algumas que não combinam conosco nem nos interessam (PET, p. 41). 
 
 
 

E mais uma vez esse processo de evitar o pensamento que a quietude proporciona 

atrela-se à imagem de uma espécie de redução do humano ao estado do animal, para quem é 

melhor não pensar para não se diferenciar muito do rebanho, da manada. Com toques de 

ironia, Lya Luft questiona o conceito de normalidade advindo de padrões impostos 

convencionalmente: 

 
Não há perdão nem anistia para os que ficam de fora da ciranda: os que não se 
submetem mas questionam, os que pagam o preço de sua relativa autonomia, os que 
não se deixam escravizar, pelo menos sem alguma resistência. 
O normal é ser atualizado, produtivo e bem-informado. É indispensável circular, 
estar enturmado. Quem não corre com a manada praticamente nem existe, se não se 
cuidar botam numa jaula: um animal estranho (PET, p. 41). 
 
 
 

 Ao mesmo tempo em que pensar constitui um mergulho em si mesmo para 

escapar do torvelinho das tarefas cotidianas e fazer aflorar o ser, é também uma forma de 

transcender esse ser rumo a uma compreensão mais completa da existência, acenando para a 

compreensão do ser do Outro e da trajetória vital do eu e do Outro: 
 
 
Mas pensar não é apenas a ameaça de enfrentar a alma no espelho: é sair para as 
varandas de si mesmo e olhar em torno, e quem sabe finalmente respirar. 
Compreender: somos inquilinos de algo bem maior do que o nosso pequeno 
segredo individual. É o poderoso ciclo da existência. Nele todos os desastres e toda 
a beleza têm significado como fases de um processo (PET, p. 22). 
 

 

As crônicas de Pensar é transgredir contemplam uma variedade de elementos 

que, contudo, unificam-se nos temas obsessivamente tratados na obra de Lya Luft. Na 

primeira crônica do livro, intitulada “Convite”, a autora pensa e pondera sobre seu próprio 

fazer literário, asseverando esse debruçar obstinado sobre temas que lhe são tão caros: 
 
 



 127

Romances, ensaios, poemas e textos breves é o meu jeito de rondar algo que me 
assusta ou seduz. São os meus temas, alguns dos temas humanos: tramas e dramas 
existenciais, o sentido e o valor da vida, o banal e o misterioso. A sentença que 
lançamos sobre nós mesmos, em nossas escolhas ou silêncios. 
Escrevo sobre isolamento e ternura, a perturbadora ambivalência nossa, frivolidade 
e covardia, às vezes a graça e o riso (PET, p. 11). 
 
 

Esse proceder metaliterário perpassa muitas outras crônicas da autora, mesmo 

aquelas em que ele não constitui temática de primeiro plano. Isso porque Lya Luft confere 

relevância àquilo que escreve pelo prisma do pensar a escrita do que ela escreve. Assim, na 

crônica “Relacionamento perfeito”, cujo título indicia a presença da temática do amor, a 

autora, em tom de prelúdio, assevera o caráter reflexivo e perquiridor de sua obra ao afirmar 

escrever sobre aquilo que a inquieta, sobre o que não compreende ou o que não conhece bem, 

porque complexo como é, o incompreendido demanda de forma constante o processo do (re) 

pensar:  
 
 
A mim, sempre buscando explicações e significados porque tão pouco entendo, me 
ocorre falar ou escrever exatamente sobre aquilo que menos sei. Trabalho 
interminável, espécie de suplício de Sísifo: o pobre todo dia empurrando montanha 
acima uma grande pedra que voltava a rolar pela encosta, a fim de que o torturado 
recomeçasse mais uma vez.  
Querer alcançar o significado das coisas, da vida, das gentes, de seus 
relacionamentos e desencontros, é um pouco assim (PET, p.33). 
 

 

Esse investimento metaliterário e inquiridor encontra-se também presente na 

crônica “Ponto-e-vírgula”, em que a autora associa o ato de escrever ao ato de escavar em 

toda sua arduidade, à constante e nem sempre fácil busca das palavras e das possíveis 

compreensões que elas viabilizam. Além de metaliterário, o processo de escrita da autora se 

revela mais uma vez perquiridor ao assumir seu texto como forma de instigar/provocar 

indagações, questionamentos, de levar ao pensar: 
 
 
Eu, por profissão cavo palavras nas minas do silêncio: não para apaziguar, mas 
provocar; não para responder, mas porque não cesso de indagar. Embrulho em fases 
[sic] todas as minhas dúvidas (enganosamente, há quem me julgue tranqüila e 
resolvida). 
Amarro com fitas de vírgulas e pontos os meus pacotes de perplexidade, e vou 
soltando em livros para quem quiser ler. Exclamações, não aprecio; reticências me 
parecem débeis e hesitantes, e talvez eu abuse da interrogação; ponto-e-vírgula é 
ótimo para insinuar (PET, p.58). 
 

 

Na crônica bem ligeira “Eu sou meus personagens”, dentre as várias asseverações 

de caráter metaliterário, a escritora se propõe a pensar várias questões concernentes ao ato da 
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escrita e ao da leitura, o que comprova o caráter econômico, mas ao mesmo tempo abundante 

e fértil de sua prosa. Lya Luft se debruça primeiramente sobre o movimento de reincidência 

temática e, de um só golpe, contempla também a relação de proximidade e identidade entre 

autor e leitor: “Há temas que se repetem, perguntas que se perpetuam; inquietações coincidem 

entre o escritor e seus leitores, entre quem dá algum depoimento e quem assiste” (PET, p. 75). 

O mais curioso nessa crônica, no entanto, é a dissonância entre a afirmação do título, a sugerir 

um forte teor autobiográfico de sua obra e a posterior observação acerca da não necessária 

correspondência identitária entre o ser produtor e os seres-produto da escrita: 

 
Criar personagens trágicos não significa que o autor seja pessimista: muitos 
humoristas são calados e deprimidos. Na vida real sou muito mais simples e 
engraçada do que diria quem apenas me conhece de livro. Raramente a trajetória de 
meus personagens tem a ver com a minha (PET, p.76). 
 
 
 

Negar total equivalência não significa, no entanto, negar filiações e, logo em 

seguida, a autora confessa um vínculo até mesmo afetivo com suas personagens: “Mas sou 

mãe desses que dormem dentro de mim como filhos possíveis” (PET, p.76). 

Considerações de natureza metaliterária perpassam várias outras crônicas desse 

livro: “Laços e punhais” (p. 13-14), “Nós, os brasileiros” (p. 49-51), “Infância” (p. 67-69), “A 

velhinha no saguão” (p. 103-104), “Eu falo é da vida” (p. 121-123), “Caras na minha janela” 

(p. 143-144), “Legado” (p. 169-170) e “Escrever, por quê?” (p.179-181). Paralelamente a esse 

tema obsessivo, a autora segue, crônica após crônica, perfilando os temas de sua inquietação, 

entre eles, um dos mais incrustados ao seu pensamento por imagens: a morte, finitude 

humana. 

Na crônica “Visitas à velha senhora” (p. 29-31), a escritora relata uma visita a 

uma velha internada numa clínica, para que fosse possível receber cuidados que já não podia 

ter em casa, cuidados que a “enfermidade que lhe trava cérebro e corpo” (PET, p. 30) 

demandava. Essa visita proporciona à narradora momentos de grande reflexão sobre o estado 

psíquico da doente: “O que sonha, na redoma da sua desmemória?” (PET, p. 30); sobre sua 

natureza altiva e elegante de outrora e sobre essa maneira de “Aconchegada na sua cápsula do 

tempo”, resistir à morte. A demência, embora num primeiro momento faça a doente apenas 

perdurar num tempo e num espaço alheios à sua consciência, proporciona-lhe uma espécie de 

transgressão do fluir temporal, vez que a transporta de novo ao passado da sua juventude. 

Num determinado momento, a narradora dá voz à velha, para registrar esse devaneio que 
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constitui sua redenção diante da implacabilidade do tempo: “- Que bom estar assim, tão leve, 

tão jovem” (PET, p. 30). 

E na perspectiva da necessidade do pensar tão asseverada pela autora no decorrer 

de todo o livro, surge uma espécie de antecipação, muito poética, de um futuro extremamente 

óbvio, mas de certa forma eufemizado pelas imagens e símbolos do regime noturno místico: 
 
 
Um dia finalmente a Senhora Morte há de se compadecer: sem dor nem alarde 
soprará a chamazinha tênue, fechando a última porta desse corredor demasiado, e 
levará consigo essa que apenas perdura. 
Mas o riso alegre, o passo enérgico, o perfume, a voz – e aquelas rosas – 
permanecerão comigo: imagens inapagáveis de quem na verdade já partiu, mesmo 
que ainda não tenham baixado todas as cortinas (PET, p. 31). 
 

 

Se a loucura da velha caracteriza sua condição atual como uma espécie de morte 

na vida, ao destituir-lhe de consciência e autonomia, da mesma forma, as lembranças que a 

narradora terá depois de sua morte, perpetuando a presença imaginária da velha mesmo que já 

não haja sua presença física, proporcionam, para a narradora, a impressão de uma espécie de 

vida na morte da velha senhora. Nessa passagem da prosa literária de Lya Luft, como em 

muitas outras, vida e morte se fundem num mesmo sopro: vida que aconchega a morte; morte 

que ressoa a vida. Não há espanto nem luta diante da inevitável finitude humana, mas sim 

uma fusão capaz de eufemizar os aspectos tenebrosos da morte.   

Na crônica “A visita do anjo” (p. 63-65), de um teor narrativo que prende a 

atenção do leitor, Lya Luft conjuga o pensar e o morrer ao observar a nossa falta de reflexão 

diante da possibilidade da morte. Recontando uma fábula em que o Anjo da Morte toca a 

campainha e é atendido por um homem que ele viera buscar e que, uma vez “chamado”, tenta 

negociar um prazo maior para viver, Lya se debruça, dessa vez, sobre a representação diurna 

com que encaramos a morte, em nosso instinto de vencê-la a todo custo. De forma heróica, 

tentando escapar da morte, o homem contra-argumenta:  

 
- Mas, como, o quê? Agora, assim, sem aviso sem nada? Nem um prazo decente? 
O Anjo sorri um sorriso bondoso e perverso, suspira e diz: 
- Mas ninguém tem a originalidade de me receber com simpatia neste mundo, 
ninguém nunca está preparado? Está certo que você só tem quarenta anos, mas 
mesmo os de oitenta... (PET, p. 63). 
 
 
 

A dificuldade de aceitação do próprio fim não é apresentada como prerrogativa do 

protagonista da história, mas como atitude generalizada, abarcando até mesmo as pessoas 
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mais velhas que, ainda assim, não se encontram preparadas para morrer, porque falar de morte 

foi historicamente se tornando um tema tabu (ARIÈS, 2003). Essa preparação para a própria 

morte é encarada, nessa crônica, como se de um ritual de passagem se tratasse, mas um ritual 

de passagem negligenciado, vez que o homem não dispensa tempo para pensar a sua finitude 

e, por conseguinte, não se prepara para uma aceitação noturna da morte.  Uma das provas para 

cumprir esse ritual se concretiza na forma de uma pergunta, de um enigma que o Anjo da 

Morte lança ao homem em sua derradeira hora: 

 
O homem agarrou mais firme a chave do carro que acabara encontrando no bolso 
do paletó, e insistiu: 
- Vem cá, me dá uma chance. 
O Anjo teve pena, aquele grandalhão estava realmente apavorado. Ah, os 
humanos... então teve um acesso de bondade e concedeu: 
- Tudo bem. Eu te dou uma chance, se você me der três boas razões para não vir 
comigo desta vez (PET, p. 64)  
 

 

E o despreparo para pensar a própria morte a fim até mesmo de evitá-la é 

representado pelo titubeio do protagonista em responder a pergunta, titubear que se torna mais 

intenso ainda diante das condições de resposta impostas pelo Anjo:  

 
O homem aprumou-se, claro, ele sabia que ia dar certo, sempre fora bom 
negociador. Mas, quando abria a boca para começar sua ladainha de razões – muito 
mais que três, ah sim –, o Anjo ergueu um dedo imperioso:  
- Espera aí. Três boas razões, mas... não vale dizer que seus negócios precisam ser 
organizados, sua mulher nem sabe assinar cheque, seus filhos nada conhecem da 
realidade. O que interessa é você, você mesmo. Por que valeria a pena ainda te 
deixar aqui por algum tempo?  (PET, p. 64). 
 
 
 

Partindo da narração para a reflexão, a autora se dirige ao leitor e o interpela: “E 

nós? Com que argumentos persuadiríamos o anjo visitante de ainda não nos levar?” Para 

construir uma resposta satisfatória a essa questão, faz-se necessário o pensar que levará à 

reavaliação do sentido da vida, da vida encarada na perspectiva do indivíduo e não na 

perspectiva daquele que se esconde atrás da manada, que para agradar, para se enquadrar, não 

conhece nem mesmo o seu próprio querer viver. 

Se na crônica sobre os três motivos para protelar a morte, Lya Luft parte da 

narração para a reflexão, em “Eu falo é da vida” (p. 121-123), a escritora vai da reflexão à 

narração e volta dessa para a primeira. A reflexão inicial se dá em torno de uma observação 

crítica sobre a sua obra, propiciando mais um momento metaliterário: 
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Alguém diz que escrevo demais sobre a morte. 
Certamente ao escrever me envolvo com alguns objetos de minha fascinação, talvez 
obsessão: a vida, os amores, os desvãos disso que se chama alma humana. E, 
sobrepairando a tudo com seu olho de espreita, o incompreensível e imponderável 
fim, que nos determina pois dá valor à nossa vida (PET, p. 121). 
 
 

Em seguida, a reflexão dá lugar à narração da primeira experiência de morte 

vivenciada pela narradora: trata-se do encontro de sua avó com a Bela Dama. Françoise 

Dastur (2002, p.14) lembra que “não há experiência da morte como tal [...] mas somente 

experiência da morte do outro e instituição, nesta experiência primeira do luto, da própria 

referência a si como um mortal”. Assim sendo, é observando a morte da avó que a narradora 

vai construindo sua própria concepção sobre o morrer. 

A narradora faz companhia ao corpo morto da avó e esse encontro entre a que 

continua a viver e a que já se foi não se dá sob a tônica do terror: “Mais do que medo, senti 

curiosidade” (PET, p. 121). Ao contrário, a morte proporciona uma espécie de epifania, de 

revelação de um mistério: “Aos poucos foi como se eu visse minha avó pela primeira vez. 

Tomei-me de um novo amor por ela” (PET, p. 122). A partir de então, a eufemização do terror 

de Tânatos perpetua-se nas demais experiências da narradora com a finitude humana: “Nunca 

mais tive medo dos mortos nem os achei estranhos” (PET, p. 122). 

A antífrase, própria do regime noturno místico, consiste em invalidar o aspecto 

tenebroso do devir fatal, pela dupla negação, pela negação da natureza negativa da morte. É o 

processo perceptível no discurso da narradora, em que vida e morte se confundem, e implica 

falar da vida, no instante em que se fala da morte: “Nem é da morte que falo quando escrevo a 

palavra ‘morte’: falo da vida, que um dia será declarada irreversível e irrevogável, com tudo o 

que fizemos e deixamos de fazer até a hora daquela enigmática visita” (PET, p. 122-123). 

Num movimento cíclico, a escritora volta às reflexões sobre seu fazer literário e 

adverte que, por meio do dito (a morte), ela tematiza, na verdade, o não-dito (a vida). A autora 

se debruça sobre a necessidade de pensar a morte e de pensá-la de forma eufemizada para que, 

por contraste, o ser humano possa melhor contemplar e degustar a vida, tal como pode ser 

entrevisto no trecho da crônica “Testemunho” (p. 105-106): 

 
Para viver bem devo eventualmente pensar na morte, não como um susto mas 
estímulo para ser melhor; para morrer bem devo curtir minha vida de um jeito 
positivo, não me enxergando como a última nem a primeira das criaturas, mas 
vivendo de modo que para alguém ao menos eu tenha feito alguma diferença (PET, 
p. 106).  
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Os encontros e desencontros amorosos constituem outro tema que fascina a autora 

e que, por esta razão, encontram-se contemplados em Pensar é transgredir. Na crônica 

“Relacionamento perfeito” (p. 33-35), novamente por uma curva metaliterária, ela pensa de 

forma transgressora a ideologia dos vocábulos utilizados socialmente para fazer referências a 

uma relação amorosa: 

 
Seguidamente me indagam – ou tento imaginar – o que seria um relacionamento 
perfeito. Eu ia escrever “casamento”, mas preferi a outra palavra, porque ela não 
tem nada a ver com cartório e burocracia, opressão ou coerção social e familiar: 
tem a ver com querer se ligar a alguém, e querer continuar ligado. 
Cada dia, ao acordar, fazer de novo a escolha: eu quero mesmo é você comigo 
(PET, p. 33). 
 
 
 

Pensar um relacionamento a dois implica transgredir a ordem totalizante de 

padrões institucionais coercivos e escrever de forma transgressora implica o ziguezaguear 

lexical do escritor, operando por seleções e substituições vocabulares quando é preciso rever o 

forte teor ideológico de uma simples palavra. A autora segue sua crônica enfatizando o caráter 

transgressor do pensamento ao ironizar o adjetivo “perfeito”, que compõe o título, para 

caracterizar um relacionamento. Através da imagem de uma relação pontilhada de tédio, a 

escritora ironiza a pasmaceira que o adjetivo pode conotar: 

 
Mas “perfeito” é uma palavra tola: perfeição, só no céu de todas as utopias. Aqui, 
nesta nossa terra nada utópica, perfeição me pareceria um pouco entediante: como, 
nada a reclamar, tudo assim direitinho? 
Olho pela janela e bocejo: muito sem graça, a tal perfeição. O céu com anjos 
tocando harpa pelo tempo sem tempo me deixava pasmada já na infância. Nada 
mais? Nem uma brincadeira proibida? Um escorregão nas nuvens, uma risada na 
hora do sagrado silêncio... nem uma transgressãozinha na ordem celestial? (PET, p. 
34) 
 

 

E o pensamento por imagens de Lya Luft faz ecoar o pensamento por imagens de 

Drummond, tal é a força do vocábulo bocejo para representar o marasmo da utópica perfeição 

amorosa: 

 
Só não quer que seu amor 
seja uma prisão de dois, 
um contrato, entre bocejos 
e quatro pés de chinelos (ANDRADE, 2002, p.295). 
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Uma vez considerada a impossibilidade de se encarar o amor pelas vias da 

perfeição que, ao fim e ao cabo, pode se revelar uma imperfeição pautada na indiferença entre 

o casal, a cronista passa a inventariar, de maneira muito poética e sempre numa perspectiva 

pessoal, os atributos de uma boa parceria que, para permanecer como tal, necessita ser 

reavaliada, reinventada: 
 
 
Então, relacionamento perfeito, nem pensar. 
Mas uma ligação de cumplicidade e ternura, de sensualidade e mistério, ah, essa eu 
acho que pode existir. Como todos os contratos (não falo dos de papel mas de 
corpo, coração e mente), esse precisa ser renovado de vez em quando: a gente tira o 
contrato da gaveta da alma, e discute. Briga talvez, chora, reclama, mas ainda ama, 
ainda deseja. Ainda quer o abraço, o passo no corredor, o corpo na cama, o olhar 
atento por cima da xícara de café... quer até a desorganização e a ruptura, para 
depois de novo o que é bom se reconstruir (PET, p. 34). 
 

 

É, pois, pelo prisma das pequenas brigas, choros e reclamações, que o amor pode 

se perpetuar com melhores chances e não pelas lentes utópicas de uma relação perfeita, 

estática, estagnada: “Que seja vital: isso me parece uma boa parceria. Que seja dinâmica, seja 

lá o que isso significa em cada caso. Pelo menos, não acomodada; mas muito aconchegante” 

(PET, p. 34). 

Digno de nota se mostra o fato de a cronista evitar um tom superior de mulher 

experiente que tudo sabe e tudo vê, ao relativizar o tema e tratar a questão considerando a 

multiplicidade dos indivíduos que a experienciam e as diferentes circunstâncias temporais que 

os delimitam e determinam: “O tema é quase infinito: pois cada caso é um caso, assim como 

cada casal é um casal, e cada fase da vida do indivíduo ou dos dois é diferente” (PET, p. 35). 

E mais uma vez Lya Luft faz coro ao eu poético drummondiano, ao assinalar os 

perigos de uma relação carcerária, em que um (ou até mesmo os dois, se muito doentia for a 

relação), pela ânsia de posse, quer controlar o outro. Além disso, o pensar, o refletir, o (re) 

avaliar são processos dinâmicos importantes para que os sujeitos envolvidos possam discernir 

as nuanças do amor, de um lado, e da dependência de afetos, de outro: 
 
 
Que um relacionamento não seja prisão; que não seja enfermaria nem muleta; mas 
que seja vida, crescimento (turbulências eventuais incluídas). 
Que seja libertação e ajuda mútua; não fiscalização e condenação, a sentença 
pronunciada numa frase gélida ou num olhar acusador, ar de reprovação ou lamúria 
explícita (PET, p. 35). 
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Poética como é a prosa literária de Lya Luft, a crônica é finalizada com a imagem 

de uma solidão que o sujeito, paradoxalmente, não percorre sozinho, solidão que se concretiza 

na coincidentia oppositorum50 do regime noturno sintético conjugada à antífrase do noturno 

místico, vez que a progressão dinâmica do tempo vivido em parceria acaba por possibilitar a 

eufemização do sentimento de abandono: “Que seja presença e companhia, o relacionamento 

bom: pois a solidão é um campo demasiado vasto para ser atravessado a sós” (PET, p. 35). 

Uma outra crônica em que também poeticamente crepitam reflexões várias acerca 

da natureza de uma boa relação amorosa é “Canção das mulheres” (p. 19-20). A beleza 

poética dessa crônica é tal que a disponibilizamos na íntegra nos anexos da presente tese. A 

melodia da crônica em cujo título aparece o termo canção se expressa na utilização de uma 

mesma estrutura sintática, reiteradas vezes, variando apenas o conteúdo do anseio, que não é 

necessariamente súplica por parte do componente feminino da relação:  

 
Que o outro saiba quando estou com medo, e me tome nos braços sem fazer 
perguntas demais. 
Que o outro note quando preciso de silêncio e não vá embora batendo a porta, mas 
entenda que não o amarei menos porque estou quieta. 
[...] 
Que o outro sinta quanto me dói a idéia da perda, e ouse ficar comigo um pouco – 
em lugar de voltar logo à sua vida, não porque lá está a sua verdade mas talvez seu 
medo ou sua culpa. 
[...] 
Que se me entusiasmo por alguma coisa o outro não a diminua, nem me chame de 
ingênua, nem queira fechar essa porta necessária que se abre para mim, por mais 
tola que lhe pareça.  
[...] Que se eu peço um segundo drinque no restaurante o outro não comente logo: 
“Pôxa, mais um?” (PET, p. 19-20) 
 
 
 

Alternando desejos de companhia e preservação da individualidade, o ser 

feminino vai dando contornos àquilo que compreende como relação amorosa satisfatória. E se 

até esse momento da crônica o leitor pensa na relação descrita como circunscrita à relação 

homem-mulher, a cronista expande esses quesitos para outras formas de relacionamento 

afetivo. Perante todos esses pares, a mulher da crônica-poema requer um tratamento 

decanonizador de sua figura, já que a mulher não se vê como santa ou heroína, mas como ser 

                                                 
50 A coincidentia oppositorum ou coerência (conciliação) dos contrários diz respeito à primeira grande estrutura 
do regime noturno sintético, tal como formulado por Gilbert Durand: “Decerto, já tínhamos constatado (e é 
talvez esse um dos traços gerais de toda a imaginação do Regime Noturno) o profundo acordo com a ambiência, 
indo até à viscosidade, das estruturas místicas. A imaginação sintética, com as suas fases contrastadas, estará 
mais ainda, se isso é possível, sob o regime do acordo vivo. Já não se tratará da procura de um certo repouso na 
própria adaptabilidade, mas de uma energia móvel na qual adaptação e assimilação estão em harmonioso 
concerto” (DURAND, 2002, p. 346-347).  
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talhado pelo mesmo barro que talha qualquer ser humano: a ambigüidade da fraqueza que 

vive em estado mútuo com a audácia:  
 
 
Que o outro – filho, amigo, amante, marido – não me considere sempre disponível, 
sempre necessariamente compreensiva, mas me aceite quando não estou podendo 
ser nada disso. 
Que, finalmente, o outro entenda que mesmo se às vezes me esforço, não sou, nem 
devo ser, a mulher-maravilha, mas apenas uma pessoa: vulnerável e forte, incapaz e 
gloriosa, assustada e audaciosa – uma mulher (PET, p. 20). 
 
 

 

Mas não só por uma perspectiva feminina Lya Luft tenta conceber a natureza de 

uma relação amorosa vivenciada a contento. Em “Canção dos homens” (também disposta 

integralmente em anexo), a escritora dá voz aos desejos masculinos de uma relação amorosa 

pautada por respeito e afeto. Essa crônica, se comparada à “Canção das mulheres”, constitui 

um desafio literário ainda mais intenso, porque demanda que a autora se transmute para a pele 

de sua personagem masculina, numa concepção dramática de escrita à qual, em muitos 

depoimentos, Lya Luft filia seu projeto literário: “eu acho que o escritor tem muito de ator. 

Escritor, eu digo, da minha linha, que fabrica um personagem com conflitos interiores. O 

escritor se mete dentro da pele dos seus personagens” (LUFT, 1992b, p. 107). Disso decorre a 

presença maior de obras a figurarem uma mulher como protagonista, no conjunto da prosa 

luftiana. A própria escritora fundamenta, calcando-se nessa concepção dramática de escrita, 

sua facilidade para com o olhar feminino e o desafio que lhe constitui a perspectiva 

masculina:  

 
Então, nessa relação de me enfiar na pele dos personagens, é óbvio que, sendo 
mulher, é muito mais fácil de fazer na pele de uma mulher. Eu sei muito melhor 
como ela se sentiria do que sei como um homem se sentiria. Os meus personagens 
são um desafio muito grande. Cada vez mais, nos meus livros, personagens homens 
vão aparecendo. Isso é questão de domínio de uma técnica, de uma observação 
(PET, p. 20). 
 
 
 

Não obstante essa confessa dificuldade, em “Canção dos homens” Lya Luft 

observa com técnica e maestria os ardores masculinos em suas variadas formas, quer seja na 

compreensão feminina diante de uma performance sexual comprometida pelo cansaço: “Que 

se estou cansado demais para fazer amor, ela não ironize nem diga que ‘até que durou muito’ 

o meu desejo ou potência” (PET, p. 117), quer seja na acolhida aos momentos em que o 
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desejo se pronuncia: “Que quando quero fazer amor ela não se recuse demasiadas vezes, nem 

fique impaciente ou rígida, mas cálida como foi anos atrás” (PET, p. 17).  

Mas os rogos masculinos não se circunscrevem a demandas puramente sexuais. 

Também com relação à paternidade, quinhão de responsabilidade e afeto que lhe cabe no trato 

com os filhos, o homem quer ter vez e voz: 
 
 
Que não tire nosso bebê dos meus braços dizendo que homem não tem jeito pra 
isso, ou que não sei segurar a cabecinha dele, mas me ensine docemente se eu não 
souber. 
Que ela nunca se interponha entre mim e as crianças, mas sirva de ponte entre nós 
quando me distancio ou distraio demais (PET, p. 17). 
 
 
 

Outro desejo masculino expresso em forma de pedidos reiterados se refere ao 

impacto físico causado pelo fluir temporal e ao desejo de preservação de intimidade da 

dinâmica do casal: “Que ela não me humilhe porque estou ficando calvo ou barrigudo, nem 

comente nossa intimidade com as amigas, como tantas mulheres fazem” (PET, p. 118). 

A paridade da condição humana do homem e da mulher é nitidamente expressa na 

justaposição de passagens extremamente semelhantes em “Canção dos homens” e em 

“Canção das mulheres”, no que se refere ao desejo de serenidade e quietude sem que isso se 

traduza em desamor ao outro. Nessa perspectiva, a mulher que outrora instara “Que o outro 

note quando preciso de silêncio e não vá embora batendo a porta, mas entenda que não o 

amarei menos porque estou quieta” (PET, p. 19), é convocada a ser a interlocutora de um 

diálogo em que o homem demanda o idêntico direito de mergulhar em si mesmo, atitude que 

se atrela às representações simbólicas fundadas por imagens do regime noturno místico: “Que 

quando preciso ficar um pouco quieto ela não insista o tempo todo para que eu fale ou a 

escute, como se silêncio fosse sinal de falta de amor” (PET, p. 19).  E como à via única do 

monólogo sobrepõe-se a via de mão dupla do diálogo, nessas canções luftianas, homem e 

mulher alternam suas condições de seres solicitantes e seres solicitados. 

“Canção dos homens” se conclui de forma semelhante à “Canção das mulheres”, 

vez que o homem se apresenta como sujeito talhado por falhas, passível de erro e imperfeição, 

cuja humanidade é adensada pela presença companheira da mulher: 
 
 
E que se erro, falho, esqueço, me distancio, me fecho demais, ou a machuco 
consciente ou inconscientemente, ela saiba me chamar de volta com aquela ternura 
que só nela eu descobri, e desejei que não se perdesse nunca, mas me contagiasse e 
me tornasse mais feliz, menos solitário, e muito mais humano (PET, p.119). 
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Quando lidas na íntegra, essas duas crônicas podem soar como pronunciamento de 

uma quimera, os sujeitos desejosos esperando demais dos seus parceiros, delineando a relação 

com contornos demasiado idealistas. Mas como a arte não é cópia fiel da vida e sim recriação 

dela, à pobreza de afeto de grande parte das relações amorosas vivenciadas no plano da 

realidade, a obra de arte literária “canta” e “conta” amores em que há um maior espaço para o 

encontro, o diálogo e a reinvenção mútua dos seres envolvidos. 

Outros temas contemplados pelo pensamento transgressor da autora são 

justamente temas-tabu e suas respectivas prescrições e proscrições ideológicas. Diante deles, é 

preciso parar, pensar, ponderar e, não raras vezes, transgredir a ordem. Nessa perspectiva, a 

autora pensa – e dispensa – os discursos totalizantes e moralistas que circundam o 

homossexualismo e o direito ao controle da natalidade. Em “Um tema tão delicado” (p. 53-

55), conforme se pode entrever já no título, a autora se mostra consciente da dificuldade de 

pensar certos temas: 
 
 
O assunto é difícil, eu sei. 
É um terreno escorregadio onde a gente pode quebrar a cara. Tem mil pontas que 
picam, e arestas que cortam. Tem meandros onde a gente se confunde, e labirintos 
onde a gente se perde. É objeto de estudos de teólogos importantes, e diante deles, 
quem sou eu. 
Mesmo assim, porque afinal sou gente, hoje me deu vontade de falar nele. É o 
preconceito burro ou cruel com que instituições podem esmagar a nossa pobre 
humanidade. Leio tantas vezes, que sou obrigada a acreditar: oficialmente a Igreja 
Católica ainda considera homossexualidade uma doença, usar camisinha pecado, e 
evitar filho – a não ser com aquele falibilíssimo método “natural” -, pecado também 
(PET, p. 53). 
 
 
 

Convergindo suas críticas para os rígidos postulados da Igreja Católica, a cronista 

passa a narrar um episódio digno de nota, qual seja, a sua última confissão. Entre tantos outros 

pecados, ela confessa usar pílulas e, para se esquivar de questão extremamente polêmica, o 

padre tenta, sub-repticiamente, levá-la à conclusão de que ela tomava pílula como remédio e 

não como contraceptivo. Assim seria mais fácil para ele lhe dar a absolvição:  

 
- Então a senhora toma a pílula como remédio. 
- Não, padre, eu tomo expressamente para evitar filho. 
- Mas se também lhe faz bem para a saúde... 
Tive gesto de indelicadeza do qual ainda me arrependo, tantos anos depois: 
- Padre, o senhor me desculpe. O que estamos fazendo aqui é sofismar. E afinal, 
vamos conseguir enganar a Deus com essa argumentação?  
Ele me olhava, gentil com minha clara falta de educação. Levantei-me, ímpeto do 
qual me penitencio também, e me despedi: 
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-Padre, vamos deixar a coisa como está, porque estou me sentindo desconfortável, e 
o senhor certamente muito mais que eu. Obrigada pela paciência, pela escuta, pela 
tentativa. 
Foi a minha última genuflexão (PET, p. 54-55). 
 

 

Além da Igreja, instituição social cujo controle disciplinador é facilmente 

perceptível para quem reflete sobre a questão, outro paradigma ideológico contemplado pela 

autora é o feminismo. Não obstante a sua visada questionadora, certa parcela da lógica 

feminista acaba, muitas vezes, por promover condutas também autoritárias. Isso pode ser 

entrevisto principalmente na crônica “Nem tanto assim” (p. 79-81): 
 

 
Mulher não “trabalhava fora” a não ser que fosse muito pobre, ou tivesse um 
marido incompetente para a sustentar. “Mulher minha não trabalha” era dito com 
satisfação e certa arrogância. Hoje, em grupos de jovens mulheres, olha-se com 
certa piedade a que “só” fica em casa. 
Isso pode levar a uma inversão exagerada. 
Ficar “só” em casa será mesmo tão pouco assim? Ser “apenas” mãe desses filhos, 
administradora dessas contas e projetos pode não satisfazer plenamente quem sente 
em si potencial para muito mais que isso. 
Mas será uma função inferior? 
Que compensações pode trazer em cada família, em cada caso individual?  (PET, p. 
80-81) 
 

 

Como deixam entrever as perguntas lançadas nesse trecho, não é pelo viés 

didático-moralizante que Lya Luft propõe a necessidade de um pensamento transgressor. 

Perguntas há que ainda não comportam respostas, ao menos exatas, dada a relatividade das 

situações a que dizem respeito. Ao lançar as questões, não só a escritora pensa, mas confere 

ao leitor o mesmo papel ativo de pensar e construir possíveis saídas. 

Mas nas crônicas luftianas, a necessidade das pausas temporais necessárias para 

abrir não exatamente brechas, mas janelas ao pensamento, não conduz somente a reflexões 

sobre algo demasiadamente grave. Não só de temas sóbrios e sombrios se sustenta um 

pensamento capaz de revelar o que muitas vezes permanece recôndito. Lya Luft afirma, 

reiteradas vezes no conjunto formado por sua prosa, ser dona de dois olhares diferentes, um 

olhar de viver e um olhar de escrever, um olhar que vive e um olhar que produz a arte: 

“Tenho um olho otimista que vive (e convive) e se volta para a beleza, a alegria, a decência e 

a compaixão. Mas meu olho pensativo, o outro, namora a sombra, espia em frestas, parteja 

suas ficções” (PET, p. 76).  

É fato que a prosa literária luftiana nasce da dor, da falta, exemplificando 

magistralmente a tese de Ariano Suassuna ao afirmar “O que é ruim de passar é bom de 
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contar”.51 No entanto, a mesma escritora que se debruça sobre situações trágicas e sofrimento, 

propõe-se a pensar a vida como um ciclo não só de perdas, mas também de ganhos. Nessa 

perspectiva, momentos há em que sua prosa abre janelas e varandas para a leveza da vida, 

narrando situações entremeadas de humor. Na crônica “O tassivelo”, a presença do humor é 

anunciada já no início do texto: “Entra ano, sai ano, em alguns encontros de família maiores 

de repente todo mundo explode em risada, ‘putz, como é que você lembrou dessa, hein’?” 

(PET, p. 95). O acontecimento capaz de despertar o riso gira em torno do processo de 

aquisição da linguagem verbal por um de seus filhos quando da idade de três anos: 
 
 
No tempo em que ainda não era um agrônomo barbudo mas um menino de 
bochechas rosadas e olhos de um prodigioso azul, um de meus filhos homens fez e 
desfez, montou e remontou a palavra que significava um seu amado companheiro. 
Aquele, de quase-bebê, que levava por toda a parte, o objeto de estimação (PET, p. 
95). 
 
 

O veio humorista é sustentado pela tensão que se estabelece entre a rigidez e a 

estreiteza da interlocução adulta, afoita pelo pronunciar correto da palavra travesseiro, e a 

flexibilidade construtiva da criança em fase de aprendizado, a adensada liberdade e a 

irrefreada imaginação que caracterizam tão bem o pensamento do ser humano em seus 

primeiros anos: 
 
 
Não adiantou pai e mãe – mesmo sabendo que era bobagem o que estavam fazendo 
– pronunciarem a palavra “correta” diante dele várias vezes. 
O correto dele era outro. 
Tudo começou com o pedido: 
- Mãe, onde tá o meu sivola? 
Vários minutos pra descobrir o que era. Cebola? Cavalo? Ceroula nem existia 
naquela casa. Finalmente ele mesmo encontrou, veio abraçado ao seu tesouro: 
- Ó mãe, pra nanar. 
- Ah, isso aí é o seu travesseiro, filhinho, tra-ve-ssei-ro. 
Nos olhos de azul-porcelana imperava uma obstinação tranqüila:  
- Sivola (PET, p. 95-96). 
 
 

Na medida em que narra o gradual aprendizado da palavra pelo menino, a 

escritora narra também o gradual abandono, por parte dos adultos, de um olhar arraigado a um 

furor diairético capaz de separar o sivola do travesseiro. Tal abandono se dá diante da 

impotência do adulto ao querer governar os caminhos próprios percorridos pela criança em 

seu desenvolvimento cognitivo: 

 
                                                 
51 Trecho de conferência intitulada “Raízes da cultura brasileira”, apresentada na I Feira do Livro de Goiás – 
Homenagem a Cora Coralina, em Goiânia-GO, 2004 (Informação verbal). 
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Semana depois a coisa começou a se desenroscar: 
- Mãe, me dá o meu sivelo. 
Estava melhor, mas ainda... A gente sabia que era bobagem naquela hora discutir 
ou ensinar. Palavras têm sua vida própria, se desenvolvem como plantas estranhas, 
principalmente em criança (PET, p. 96). 
 

 

Mas como é próprio dos adultos serem obstinados em sua postura racional, a mãe 

investe no projeto didático rumo ao léxico dicionarizado e o humor permanece graças à 

frustração que a resposta do menino fornece às expectativas dos pais, expectativas essas que 

podem ser também, na eventualidade, as do leitor: 

 
Filhinho, olha pra mamãe. 
Dois holofotes azuis como só menino de 3 anos. Aquela placidez. 
- fala junto com a mamãe: tra-ve-ssei-ro. 
Ele pronunciou caprichando as sílabas, na mesma entonação paciente da mãe: 
- Si-vo-la. 
- Será que esse menino está brincando comigo? (PET, p. 96) 
 
 
 

Ao confessar a inoperância de seu método apressado, a narradora, numa abertura 

fenomenológica, relativiza os conceitos de real versus imaginário, ao justapor os modos 

notadamente distintos de crianças e adultos olharem o mundo: 

 
Os lagos suíços refletiam a impotência materna, que nem mestrado de Lingüística, 
nem manuais de português, nem o marido gramático, nem leituras sobre psicologia 
infantil naquele momento diminuíam. Nada: aquilo ali, na cabeça da criança, é que 
era o real (PET, p. 96). 
 
 

E o tempo, que na obra luftiana bem como na vida em si não é só degradação, 

trouxe no seu compasso o passo final do menino: “Mais uns dias, e o objeto mágico tinha 

virado “tassivola”. Depois, “tassivelo”. “Tassevelo”, “tavesselo”, e por fim a mãe escutou 

extasiada: - Travessero!” (PET, p. 97) 

Outra crônica em que com graça e humor a autora pensa a relação da criança com 

a linguagem verbal é “Dicionário para crianças” (p. 149-152). Nela, o abandono de uma 

perspectiva adultocêntrica na apresentação do universo se dá por meio da abertura de maior 

espaço para a interlocução infantil bem como à cosmovisão mágica que se faz tão presente 

nessa fase da vida. A crônica se inicia apresentando um menino de sete anos em processo de 

curiosidade lingüística: 
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O menino de sete anos chegou até o pai e pediu um dicionário. 
O pai lhe botou na mão um dicionário escolar, bastante simples. A criança olhou, 
leu, sacudiu a cabeça: 
- Tá difícil, pai, isso aí não interessa. Não tem dicionário pra criança? (PET, p. 
149). 
 

 

O menino, ativo que é, reage à inoperância do instrumento de pesquisa produzido 

pelos adultos e decide então criar um dicionário próprio, transgredindo a possibilidade de uma 

fonte única para subsidiar o aprendizado lexical. Com muita criatividade e com a curiosidade 

que impera nas crianças, o menino constrói verbetes interessantes: 

 
Argola. A argola é um tipo de círculo. Ela é bem redonda. Eu vi na televisão que no 
circo tem argolas grandes e pequenas. Os homens do circo pegavam as argolas 
grandes, botavam fogo, e o tigre tinha de pular no meio. Coitado do tigre. 
Amigo. Amigo é uma pessoa que gosta da outra. Daí é amigo. Eu sou amigo da 
minha família e da família da nossa empregada. A gente devia ser amigo de todo 
mundo. Mas às vezes não dá (PET, p. 149-150). 
 
 
 

A linguagem referencial própria dos dicionários, utilizada inclusive para fornecer 

significados conotativos de uma palavra, é substituída por uma linguagem eivada de 

subjetividade do sujeito-de-enunciação criança. Em alguns verbetes, essa subjetividade beira 

o paroxismo próprio da fase egocêntrica que caracteriza o pensamento cognitivo em 

determinado período da infância:  

 
Bonito. Bonito é uma coisa que se chama de bonito. Por exemplo: uma pessoa que 
seja o contrário de feia é bonita. Eu, minha mãe, meu pai e meus irmãos somos 
todos bonitos. Ainda bem. Mas o mundo que Deus fez é o mais bonito de tudo 
(PET, p. 150). 
 

 
O menino vai aos poucos lançando mão de suas hipóteses e construções 

lingüísticas, percebendo as relações de diferenças semânticas entre os vocábulos: “uma pessoa 

que seja o contrário de feia é bonita” e não se isenta de exprimir uma avaliação judicativa a 

respeito dos fatos, ainda que lance mão de um julgamento maniqueísta e conservador: “somos 

todos bonitos. Ainda bem” (PET, p. 150).  

A tautologia presente nos dicionários convencionais ganha espaço num dos 

verbetes produzido pelo menino, frisando o processo dinâmico de desdobramento das 

construções lingüísticas rumo à melhor compreensão de uma palavra: 

 
Afogado. Afogado é uma pessoa que se afoga. Na praia eu vi pessoas afogadas e os 
salva-vidas iam lá e salvavam elas. Os salva-vidas são pessoas que salvam as 
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pessoas. Um homem que se afoga mas fica vivo é porque não tinha se afogado 
muito. Eu nunca me afoguei (PET, p. 150). 
 
 
 

O verbete destinado ao vocábulo mala se apresenta como um dos mais divertidos, 

além de dar margem para a expressão emotiva das relações de afeto que o eu do menino trava 

com o outro à sua volta: 

 
Mala. Mala é uma coisa com tampa, parece uma caixa mas não é de madeira, é de 
couro. A mala serve para botar a roupa quando a gente vai viajar. Não gosto de 
olhar uma mala porque me lembro de que às vezes meu pai viaja e quando ele viaja 
eu tenho saudades dele. Ainda bem que ele sempre volta (PET, p. 150). 
 
 
 

O olhar inaugural das crianças, capaz de conferir relevância poética a fatos e 

objetos considerados em sua trivialidade pelo olhar adulto, recebe expressão plena em Ninho. 

Nesse verbete, o menino lança mão até mesmo de uma construção metafórica arquitetada de 

acordo com sua habilidade de percepção associativa e de conhecimentos gerais trazidos à 

baila no processo de definição da palavra: 

 
Ninho. Ninho é uma coisa que os passarinhos fazem para morar, para dormir, para 
botar os ovinhos e para ter os filhotes. Numa árvore da minha casa tem um ninho de 
passarinho. O ninho é feito de muitas coisas que eles vão juntando por aí, pedaços 
de pau, pedaços de pano, folhas secas e tudo isso. O ninho do joão-de-barro é bem 
diferente porque parece uma casa de verdade feita de barro. O ninho do joão-de-
barro parece um iglu. O iglu é a casa dos esquimós que moram no gelo. Lá deve ser 
muito frio (PET, p. 150). 
 

 

Outro momento em que a leveza do olhar infantil proporciona uma leitura 

perpassada de humor se dá quando o menino define xixi: 
 
 
Xixi. Estou botando essa palavra porque só conheço essa com x mas minha mãe 
disse que podia. O xixi é um líquido que sai da barriga da gente. O xixi é amarelo. 
O xixi é importante, porque se não onde íamos botar a água que a gente toma? Por 
isso é que todos fazem xixi (PET, p. 151). 
 
 
 

Nesse verbete, patenteia-se como o comportamento infantil é muitas vezes 

determinado pelo do adulto. O menino meio que se desculpa por compor seu dicionário com 

uma palavra de conotação escatológica que os adultos acabam por tornar tabu, ao evitar que 

se fale do corpo como algo que emite excrementos. É somente porque a mãe deixa, que ele 

inclui essa palavra. Assim, é possível verificar como o discurso ideológico do adulto não 
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passa despercebido pela criança que, muitas vezes, põe-se a reproduzi-lo inconscientemente 

com a mesma carga ideológica, conservadora ou transgressora, com que o adulto contorna o 

significado da palavra: 

 
 
Zero. Eu lembrei outra palavra com essa letra, o zero.  O zero não é uma palavra 
porque é um número. Mas número a gente também escreve o nome dele. Outro dia 
minha mãe disse que ela é um zero na cozinha. Eu não entendi direito isso. Nota 
zero parece que é quando alguém é preguiçoso na escola ou burro. O zero que eu 
conheço é um número assim meio redondo quase como um ovo. Um cara é um zero 
à esquerda quando não trabalha direito. Isso aí foi meu pai quem falou (PET, p. 
152). 
 

 

Ainda que em alguns momentos a escritora apresente a criança reproduzindo a 

cosmovisão ideológica do adulto e não obstante ela cometa algumas escorregadelas quanto à 

seleção vocabular da dicção infantil (como se verifica em “O xixi é importante, porque se não 

onde íamos botar toda a água que a gente toma?” em que, em se tratando de uma criança, 

mais adequado linguisticamente seria dizer “onde a gente ia botar”), essa crônica prima por 

apresentar a criança como um ser ativo no processo de aprendizagem, como ser que já possui 

uma bagagem cognitiva e que, portanto, não pode ser considerada como tábula rasa. Nessas 

crônicas de Lya Luft, não só o adulto pensa de forma transgressora; também a criança é um 

ser pensante que transgride, sobretudo porque, com sua visão mágica do mundo e dos seres 

humanos, transcende os estreitos limites com que tentamos distinguir o real e o imaginário e 

os intersecciona de acordo com sua fervilhante imaginação criadora.  

Não obstante a diversidade de temas que motivam as crônicas de Pensar é 

transgredir, um traço central as unifica, entrelaçando-as e dispondo-as num conjunto coeso e 

coerente: o convite que a escritora faz aos leitores, no sentido de, por via do constante 

pensamento, da reiterada reflexão, transgredirem a marcha insossa com que muitas vezes 

encaramos o cotidiano de nossas vidas. Nessa perspectiva, questões como a morte, os 

encontros e desencontros amorosos, as diferenças de cosmovisão entre o adulto e a criança, o 

fazer literário e o próprio pensar, entre outros temas, transcendem o plano da experiência para 

o plano da reflexão: é preciso viver, mas é também necessário pensamentear o que se vive e 

como se vive, sob pena de reduzir a existência a um torvelinho de fatos e ações que nos 

alienam e que, animalizando-nos, destituem-nos de nossa humana condição.  
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II – DA CONFLUÊNCIA DAS ÁGUAS:  
O CARREFOUR DAS IMAGENS EM LYA LUFT 

 
 

 
 

Que seria de mim sem as minhas obsessões e 
repetições? 

 (Nelson Rodrigues) 
 
 

 
No caudal formado pelas luftianas águas, rio não há que corra em estado de 

solidão ou isolamento. Águas que correm, percorrem e a si mesmas recorrem, as obras de Lya 

Luft confluem para um mesmo leito em que cada livro centelha a imagem de outro(s). 

Refletindo a imagem de outro livro e nesse outro se refletindo, cada uma de suas obras se 

desdobra em reflexos de espelhos infindos. Águas-torrentes a obstruírem o monocórdico fluir 

linear, as obras luftianas são águas que se movem para frente, mas que também regressam 

desaguando em suas próprias cabeceiras. Num movimento híbrido e dinâmico de resgate e 

avanço, de retomadas e passos avante, os romances, ensaios, crônicas e a obra autobiográfica 

de Lya Luft se buscam, interpenetram-se, ecoam-se num duplo escoar, num entrecruzar tão 

intenso que indefere a nítida distinção do que é foz e do que nascente é.   

Ao ressurgimento de personagens, temas, imagens, símbolos e mitos que 

compõem a mitologia particular da escritora, justapõe-se também o intenso processo de 

repetição de estruturas formais, trechos e excertos que transpõem as regiões fronteiriças de 

um livro, para penetrar o universo de obras ulteriores e, por via da repetição, alcançarem uma 

espécie de renovação. Não se trata de um mero transplantar de frases e períodos de um livro a 

outro, mas sim, de um processo caracterizado por aquilo que Wander Melo Miranda (1992), 

ao examinar algumas obras de caráter autobiográfico em Graciliano Ramos, tão 

apropriadamente denominou transcriação, em detrimento de uma pura transcrição 

lingüística. Ao serem revificadas num novo contexto, as passagens reincidentes ganham 

novos matizes, interseccionam-se com períodos inéditos e sugerem significados que, mesmo 

ecoando o texto anterior, inauguram o ainda não pronunciado.   

Esse procedimento que prima pela reiteração temática e formal numa contigüidade 

de obras está longe de ser e nunca será uma idiossincrasia da poética luftiana. João Alexandre 

Barbosa (2005) atesta a presença da intratextualidade já no cervantesco Dom Quixote, 

publicado em dois tomos, o primeiro em 1605 e o segundo em 1615. Na segunda parte, o 

próprio cavaleiro da triste figura faz referências a um livro escrito sobre sua pessoa e que não 
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tardará a atingir fama e reconhecimento excepcionais. Alguns séculos depois e em terras 

nacionais, citando apenas um exemplo, Clarice Lispector pontilha toda a sua obra com esse 

procedimento de resgate da própria voz, procedimento que ela própria denomina intertroca, 

segundo informa Affonso Romano de Sant’Anna (2003) em excelente artigo sobre essa 

natureza da obra clariceana. Assim sendo, da obra que narra as (des) venturas de Alonso 

Quijada à produção literária contemporânea, muitas foram as obras em que as vozes de seus 

criadores se dobraram sobre si mesmas, engendrando discursos caracterizados pela 

autocitação e por uma concepção de escrita ritualística.  

Desta feita, mais que assinalar a presença da intratextualidade na obra de 

determinado escritor, é necessário examinar o modus operandi com que ele retoma suas obras 

primeiras, investigando os contornos e nuanças próprios desse procedimento nesse autor em 

específico. Assim, a peculiaridade e originalidade do escritor não residem no fato de voltar a 

si mesmo, mas na maneira como o faz. Lya Luft revela essa circularidade de sua obra tanto 

implicitamente quanto explicitamente, por meio de um discurso metaliterário em que atesta a 

natureza ritualística e inexaurível de sua obra:  

 
Toda a minha obra é elíptica ou circular: tramas e personagens espiam aqui e ali 
com nova máscara. Fazem isso porque não se esgotaram em mim, ainda as vou 
narrando. Provavelmente assim continuarei até a última linha do derradeiro livro 
(PG, p. 13). 
 
 

Esse trecho da autora revela sua concepção de obra literária como processo 

dinâmico da produtividade e não como mero produto. Ao retornarem as tramas e as 

personagens, ao ressurgirem trechos já pronunciados, há o abandono da noção de ineditismo, 

da pretensão de, ao dizer o novo, dizer tudo, um tudo formado do novo e do velho.   Não há 

em Lya Luft a pretensão de dizer tudo. A autora não concebe seus livros como obras 

acabadas, mas obras por se fazerem, num permanente processo de recuperação, revisão e 

recriação literária.  

Isso não quer dizer que a prosa luftiana viva a bordejar o eixo de seu próprio 

umbigo, delineando uma mesmice temática e formal. A leitura do conjunto formado pelas 

várias modalidades de sua prosa revela nos textos mais recentes, os textos de reflexão, 

questões não contempladas nitidamente nos textos de ficção. Esse processo de permanência 

de uma unidade temática dispersa numa multiplicidade de formas não impede o expandir da 

prosa da autora. E essa expansão não se traduz em alteração drástica, comprometendo a tese 

da unidade temática, vez que as questões trabalhadas nas obras recentes se vinculam aos 
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temas diletos da autora, aos temas que compõem o repertório luftiano. Assim, como se verá 

mais adiante, a crítica ao consumismo, por exemplo, tema que não encontra muito espaço nos 

romances, emerge nos textos de reflexão não como problemática isolada, mas sim atrelada ao 

constante pensar da autora sobre o tempo, sobre o que fazemos com o tempo das nossas 

relações afetivas, à medida que o substituímos pelo tempo do trabalho extra que possibilita 

comprar cada vez mais.  

As investigações que ora seguem incidem tanto sobre a reincidência temática 

quanto sobre as retomadas formais na prosa literária luftiana. Os estudos aqui realizados não 

se restringem ao exame dos temas em Lya Luft, embora, como observa com perspicácia Vera 

Queiroz, ao se debruçar especificamente sobre os romances de Lya Luft, a obsessão temática 

constitua o carro-chefe de suas narrativas de ficção:  
 
 
Tem-se aqui, assim, uma arte que de pronto nos diz ao que vem: não se propondo 
um exercício formal, no sentido de um trabalho original sobre os elementos 
fundadores do romance – nada há de desestruturador com relação a espaço, tempo, 
personagens, elementos organizadores do discurso ficcional, ele entretanto, captura 
o leitor por esta outra via – a das obsessões temáticas, cuja força avassaladora 
garante-lhe um lugar original no conjunto da produção de escritoras mulheres 
brasileiras (QUEIROZ, 1990, p. 103-104).  
 

 

Vale ressaltar que essa observação de Vera Queiroz antecede a publicação de O 

ponto cego. Fosse esse romance luftiano publicado anteriormente e, portanto, passível de 

exame crítico e analítico, a estudiosa teria que relativizar suas considerações, uma vez que, 

nessa obra, ao lado da obsessão temática, emerge todo um processo de inovação formal, já 

que o constante questionar do menino-narrador sobre o poder de narrar equipara ficção e 

experimentação estética. E ainda que as reincidências temáticas norteiem grande parte do 

procedimento da intratextualidade luftiana, um olhar sobre o conjunto formado por suas 

sucessivas obras, como aqui nos propusemos realizar, revela a necessidade de proceder à 

análise pelo entremeio dos temas e das formas. Isso porque compreendemos, como o faz 

Ernesto Sabato, a forma e o conteúdo como vasos comunicantes no interior de uma obra 

literária: 

 
À medida que parte de uma intuição básica, pode-se afirmar que o tema precede a 
expressão; mas ao ir avançando, a forma vai dando ao assunto matizes sutis, 
misteriosos, ricos e inesperados; momentos em que se pode afirmar que a expressão 
cria o tema. Até que, concluída a obra, o tema e a expressão constituem uma só e 
indivisível unidade. Desse modo, não tem sentido pretender separar – como se 
pretende amiúde – o conteúdo da forma [...] Na obra de arte, o formal é já conteúdo 
(SABATO, 2003, p. 187). 
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Nessa perspectiva teórica e analítica, poderá ser visto, no item 2.2 da presente tese, 

como a recorrência de certas estruturas frasais em Lya Luft estão intimamente ligadas ao 

desejo de escrever obsessivamente sobre certos temas que são diletos à autora. Além disso, o 

consórcio entre forma e conteúdo se revela também nas inúmeras considerações de caráter 

metaliterário empreendidas por Luft, permitindo fazer da forma o próprio tema do texto.  

 

 

2.1 – Dos temas que teimam 
 

 

Há muito, tanto a esfera da produção literária quanto a da crítica se despojaram da 

tarefa purista de separar terminantemente temas literários de temas não literários. Tal esforço 

inoperante foi sendo substituído pela investigação das múltiplas feições com que determinado 

tema pode ser acolhido e tratado por determinado autor. Desta feita, se houvesse existido a 

máxima Diga-me de que tema tu tratas que te direi quem és, ela seria substituível por algo 

mais apropriado como Diga-me como tu tratas do tema que direi como tua obra é, de acordo 

com minha leitura. O escritor suíço Alain de Botton (1969) dá a conhecer uma tese proustiana 

acerca dessa questão, segundo a qual  
 
 
a grandeza das obras de arte não tem nada a ver com a qualidade aparente de seus 
temas, e tudo a ver com o tratamento subseqüente que for dado a esses temas. E 
decorre daí sua crença [de Proust] de que qualquer coisa é potencialmente um 
assunto fértil para a arte (BOTTON, 1999, p. 45). 
 
 
  

O romancista argentino Ernesto Sabato (2003) observa com perspicácia que o 

êxito e a grandeza de uma obra literária não residem na relevância do tema selecionado, mas 

na maestria com que o escritor dá forma a esse tema: 

 
Não há temas grandes e temas insignificantes: há escritores grandes e escritores 
insignificantes. A história de um estudante pobre que mata uma agiota, nas mãos de 
um cronista de jornal ou de um desses escritores que acreditam no objetivismo da 
arte jornalística, não passará de mais uma história rotineira da cidade grande. Há 
milhares de histórias como essa. Nas mãos de Dostoievski, já sabemos o que pode 
dar (SABATO, 2003, p. 115). 
 
 

Em coro com o pensamento de Sabato, poderíamos dizer então que é o próprio 

criador a pilastra que sustenta e modela a criação literária, assim como a argila ainda não é 

nada se não for manejada pelas mãos e pelo olhar criativo do escultor. Em seu Thèmes et 



 148

mythes (1981), Raymond Trousson também confere relevância ao tratamento dado a 

determinado tema pelo autor como critério através do qual se pode avaliar sua 

individualidade: 
 
... a única escolha, por um autor, de um tema em detrimento de outros, é uma 
primeira manifestação de sua individualidade, que será expressa também na 
maneira de o tratar, nas modificações que ele produz tanto na forma quanto no 
fundo (TROUSSON, 1981, p. 95).52  
 

 

Wolfgang Iser fornece-nos uma explicação bastante técnica sobre como o autor, ao 

proceder de forma particularizada pela decomposição e seleção dos elementos da realidade 

circundante a serem transfigurados no texto, particulariza esse processo de tematização do 

mundo, de modo que sua obra, ainda que em diálogo com a de outros escritores, torna-se 

única, porque único foi o modo como procedeu. Embora o foco da atenção teórica de Iser 

recaia sobre os textos ficcionais, podemos estender suas considerações para as várias 

modalidades da prosa literária em geral:  

 
Como produto de um autor, cada texto literário é uma forma determinada de 
tematização do mundo (Weltzuwendung). Como esta forma não está dada de 
antemão pelo mundo a que o autor se refere, para que se imponha é preciso que seja 
nele implantado. Implantar não significa imitar as estruturas de organização 
previamente encontráveis, mas sim decompor. Daí resulta a seleção, necessária a 
cada texto ficcional, dos sistemas contextuais preexistentes, sejam eles de natureza 
sociocultural ou mesmo literário. A seleção é uma transgressão de limites na 
medida em que os elementos acolhidos pelo texto agora se desvinculam da 
estruturação semântica ou sistemática dos sistemas de que foram tomados (ISER, 
2002, p. 960-961).  
 

 

Esse deslocamento de ênfase teórica, que vai do objeto criado ao sujeito criador, 

confere ao escritor um proceder autêntico e ativo, evitando que o tema se configure como “a 

candeia fixa em torno da qual bordejam as borboletas” (TROUSSON, 1981, p. 97).53 Também 

nessa perspectiva, a noção durandiana de trajeto antropológico do imaginário se configura 

como procedimento metodológico apto a conduzir a análises das variações de um mesmo 

tema, imagem, símbolo ou mito no imaginário de determinada época ou de determinado autor. 

                                                 
52 “... le seul choix, par um auteur, d’um thème à l’exclusion des autres, est une première manifestation de son 
individualité, laquelle s’exprimera ensuite dans sa manière de le traiter, dans les modifications qu’il apportera à 
la forme comme au fond”. 
53 “... la lampe fixe autour de laquelle volètent les papillons”.  
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No encalço de perscrutar os temas que saudavelmente teimam em ressurgir na 

poética luftiana, muito já se disse sobre a configuração da família e sobre a problemática da 

condição feminina regida por uma ordem patriarcal como fortes eixos temáticos da/na obra da 

autora. Assim sendo, podemos prescindir de uma análise mais acurada e delongada de tais 

eixos temáticos que aqui serão contemplados de maneira muito tangencial, ressaltando os 

aspectos que o instrumental teórico durandiano pode revelar sobre essas temáticas, de modo a 

fazer de nossa análise um novo olhar mesmo sobre esses temas cuja investigação já se 

apresenta exaustiva. Serão examinados alguns temas relacionados aos seguintes elementos 

estruturais da prosa literária de Lya Luft: os seres de papel evocados nos textos selecionados – 

principalmente a partir do mito do duplo – e as coordenadas de espaço – representadas 

sobretudo pela imagem da casa, morada do ser – e de tempo a circunscreverem tais seres 

humanos. Nesse último feixe, denominado “fluir temporal”, a análise recai sobre quatro 

subtemas, quais sejam, o tempo propriamente dito, a memória, a infância e a morte. 

 

 

2.1.1 – O espaço das águas: a morada do ser 
 

 
 
 
Falemos de casas como quem fala da sua alma, 
Entre um incêndio, 
Junto ao modelo das searas, 
na aprendizagem da paciência de vê-las erguer 
e morrer com um pouco, um pouco 
de beleza. 

(Herberto Helder) 
 

 

 

A representação simbólica do espaço na prosa literária de Lya Luft vincula-se 

estreitamente a seu projeto temático de abordagem da introspecção humana. Contemplando de 

modo recorrente os territórios da subjetividade e da afetividade do ser humano em sua 

incessante travessia existencial, Lya Luft produz uma obra em que mais do que as paisagens 

exteriores, importam as interiores; essas sobrepujam aquelas. Não ao acaso, Lya Luft faz do 

espaço da casa fechada o microcosmo alçado à condição de macrocosmo nas três grandes 

modalidades que constituem sua prosa. Para representar o mais íntimo do homem nos 

processos de ser e estar no mundo, a casa enquanto espaço que convida à interioridade 

protetora e aconchegante alcança, em Lya Luft, as qualidades que Bachelard, em A poética do 
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espaço (2000, p. 24), atribui à morada do ser: “nosso primeiro canto do mundo”, “nosso 

primeiro universo”, “o não-eu que protege o eu”. 

 A relevância da casa como lócus predominante na prosa luftiana é de tal modo 

evidente que as referências a outros espaços são realizadas de forma consideravelmente tênue 

e tangencial. A casa – e não a rua, o bairro, a cidade ou o país – constitui o grande eixo pelo 

qual circulam as personagens da obra da autora. São parcos os casos em que encontramos 

referências pontuais a um local geográfico, como as menções ao Sul do Brasil em A asa 

esquerda do anjo. Nesse caso específico, tal circunscrição se evidencia porque relacionada ao 

tema da imigração alemã no Brasil, já que a protagonista Guísela/Gisela é descendente de 

alemães vivendo na região sulina brasileira. A própria autora, numa de suas entrevistas 

(LUCENA, 2001, p. 141-142), apresenta a consciência da não regionalização de sua 

perspectiva temática, que dá lugar a uma patente universalização dos dramas e conflitos 

humanos: 

 
SUÊNIO: Quem lê seus romances buscando o ambiente sulista não vai encontrar. 
LUFT: Não, porque não faço literatura regional. Faço literatura de pessoas. As 
parceiras e, principalmente, A asa esquerda do anjo são ambientados em cidades 
de descendentes de famílias alemãs. A escritora Rachel Jardim, que leu os originais 
de As parceiras e entregou para a Nova Fronteira, me disse: “Engraçado, se você 
mudasse os sobrenomes alemães, essa história poderia ser de uma típica família 
mineira”. Nunca me interessei em fazer diferente, até porque não tenho informação.  
 

 

Muito já se tem dito sobre o espaço da casa como zona limítrofe entre o privado – 

espaço permitido às mulheres – e o público – espaço que já lhes foi muitas vezes interdito. 

Sem considerar a validade dessa observação, legado que nos é fornecido sobretudo pelos 

estudos de gênero (gender), os estudos sobre o Imaginário permitem analisar outras nuanças 

desse espaço quando recorrente como imagem em determinada obra literária.  

Nessa perspectiva, diversas são as conotações atribuídas à imagem da casa em Lya 

Luft. A morada pode aí ser concebida como um espaço de memória, evidenciando a 

indissociabilidade entre as categorias de espaço e tempo na obra da autora. Trata-se de um 

espaço-tempo por meio do qual as personagens revivem, já na fase adulta, fatos da infância. A 

casa habitada na infância ressurge então com considerável força psíquica e emocional. A casa 

é o lugar em que as personagens se refugiam de um presente desafortunado, na tentativa de 

recapturar ao menos a fração feliz do período da infância.54 A personagem Anelise de As 

                                                 
54 Como poderá ser visto adiante, o mito da infância feliz em Lya Luft contracena em paridade com a faceta 
agônica desse período da vida. 
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parceiras afirma a respeito do velho Chalé pertencente à família e ao qual ela retorna55, na 

fase adulta, para passar uma semana de refúgio, na tentativa de rever o filme de sua trajetória 

de vida: 
 

Passei aqui muitos dias deliciosos, quando Adélia e meus pais eram vivos. Hoje, só 
eu me interesso em conservar o Chalé, que a caseira abre de vez em quando para 
espantar o cheiro de mofo. Aparentemente nada mudou, nem a cor da madeira. Só 
que agora as paredes rangem mais. É como se a vida fosse um jogo em que as peças 
mudam, mas as jogadoras são as mesmas. Incógnitas (P, p. 17).  
 
 

 

Interessante observar que, nesse romance, a representação simbólica da imagem da 

casa enquanto refúgio e proteção sofre um verdadeiro desdobramento: a avó de Anelise, 

Catarina von Sassen, obrigada a se casar aos quatorze anos com um marido bem mais velho 

que ela, beberrão e extremamente lascivo, para negar essa realidade opressora, refugia-se no 

sótão da casa, onde passa a viver desde então, falando com seres que só ela consegue ver, 

escrevendo compulsivamente e esquecendo-se do mundo exterior, das obrigações com a 

família. Se a casa é o refúgio para o qual se evade movido pelo choque com o mundo, o sótão 

                                                 
55 O tema do retorno à casa como retorno a um lar em que algo muito bom se conserva incólume perpassa não só 
a literatura como outras manifestações artísticas, como no caso do cinema, em que Dorothy em O mágico de Oz 
(1939) constata não haver lugar melhor no mundo que “a nossa casa” e o extraterrestre de E.T. (1982) nada mais 
quer, durante todo seu percurso, que voltar à casa. Voltando aos domínios da narrativa escrita, Robert Johnson e 
Jerry Ruhl (2000, p. 91-92) nos presenteiam com uma história antiga, recontada por Martin Buber em The way of 
man (apud Johnson e Ruhl), em que o herói descobre que no seu próprio lar reside o tesouro que ele fora buscar 
em terras distantes. Julgando válido o compartilhar dessa narrativa, transcrevemo-la na íntegra: “Dizem que 
Eizik, filho de Yekel da Cracóvia, viveu durante muitos anos em grande pobreza. E então, certo dia, Eizik teve 
um sonho. Nesse sonho, uma voz lhe dizia que fosse procurar um tesouro em Praga. Que mensagem misteriosa! 
Como muitos de nós, Eizik primeiro ignorou seu sonho, mas ele lhe voltou outra vez, e com mais urgência. 
Talvez tivesse interpretado esse sonho estranho como simples resultado de uma indigestão. Mas Eizik teve o 
sonho uma terceira vez, mais específico ainda: uma voz dizia a Eizik que ele tinha de ir a Praga, pois lá 
encontraria um tesouro de valor incalculável embaixo da ponte que leva ao palácio do rei. Eizik foi a Praga.  
Quando chegou àquela cidade movimentada, logo descobriu que a ponte era guardada dia e noite pelos soldados 
do rei. Não havia como descer e começar a cavar. Eizik não sabia o que fazer. Ia até a ponte todas as manhãs e 
ficava caminhando em volta dela até a noite cair. Finalmente o capitão dos guardas, que andava a observá-lo, 
perguntou-lhe com simpatia se estava procurando alguma coisa ou esperando por alguém.  
Eizik contou a história de seu sonho, que o havia trazido de uma distância tão grande até a ponte que levava ao 
palácio do rei. 
O capitão ouviu pacientemente, mas, quando ficou sabendo da história de Eizik, quase morreu de rir. ‘E, então, 
por causa de um sonho, pobrezinho, você gastou os sapatos para vir aqui! Que estupidez! Se eu acreditasse em 
sonhos, se fosse dar ouvidos a esse tipo de bobagem, teria ido para a Cracóvia e cavado em busca de um tesouro 
embaixo do fogão de um judeu chamado Eizik, filho de Yekel. Sim, o nome era esse, Eizik, filho de Yekel! Que 
piada! Imagine só como seria, eu batendo na porta de todas as casas da cidade, onde metade é de judeus 
chamados Eizik, e a outra metade, Yekel’. O capitão ria sem parar e chamou os outros guardas para contar a 
história daquele caipira chamado Eizik.  
Eizik despediu-se educadamente e começou sua viagem de volta na mesma hora. Assim que chegou em casa, 
começou a cavar e encontrou um tesouro embaixo de seu fogão. Comemorou sua boa sorte mandando construir 
um templo.  
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é o escape em direção ao qual Catarina corre, para proteger-se da realidade de mulher casada, 

“rainha do lar” e de suas obrigações maritais e maternais:  

 
Com o tempo, minha avó foi perdendo a lucidez a intervalos cada vez menores. Por 
fim, baixou a penumbra definitiva. Os médicos acharam que sua mania de morar no 
sótão não era de todo má: livrava-a da responsabilidade por uma casa que não podia 
administrar, e das três filhas que não tinha condições de criar. Ficou ela com seus 
duendes. No esconderijo branco, atendida por alguma empregada, pela governanta 
e pela filha Beatriz, Catarina von Sassen murmurava, falando com gente que só 
existia para ela. Ou espreitava o jardim, pela porta de vidro (P, p. 19). 
 
 

 

Do mundo para a casa; da casa para o sótão. Eis então que a casa adquire 

contornos dialéticos de continente e conteúdo: é conteúdo em relação ao mundo exterior; é 

continente em relação ao sótão. Esse tipo de representação simbólica revela, em Lya Luft, 

uma das estruturas do regime noturno místico, tal como formulada por Durand: a estrutura de 

redobramento e perseverança que, a partir do processo de constante encaixamento, liga-se aos 

desejos de intimidade, ao fechar-se, ao encolher-se em busca de proteção: 

 
 
A intimidade não é no fundo mais que uma conclusão normal das fantasias 
encaixadoras de Jonas. Há na profundidade da fantasia noturna uma espécie de 
fidelidade fundamental, uma recusa de sair das imagens familiares e aconchegantes 
(DURAND, 2002, p. 269). 
 

 

Presente de maneira obsessiva na prosa literária luftiana, a imagem do sótão evoca 

as idéias de intimidade, aconchego e proteção. Para Catarina, particularmente, o desejo de se 

recolher num mundo só seu é de tal forma significativo que Lya Luft utiliza inúmeras vezes 

esses processos de redobramento do aposento protetor. A Catarina não basta a casa e nem 

mesmo o sótão; é preciso refugiar-se de maneira redobrada, no sótão do sótão, que pode ser 

interpretado como isolamento psíquico, refúgio e escape mentais: “Catarina entrara numa 

dimensão mais afastada ainda, remota. O sótão do sótão, onde não se precisava falar, 

escrever” (P, p.141). 

Bachelard discorre sobre essa topografia protetora representada pelo sótão, 

associado às imagens do ninho: “A casa é um arquétipo sintético, um arquétipo que evoluiu. 

Em seu porão está a caverna, em seu sótão está o ninho, ela tem raiz e folhagem” 

(BACHELARD, 1990-b, p. 81); “Por meio do sótão, a casa adquire uma singular altura, 

participa da vida aérea dos ninhos. No sótão, a casa está ao vento” (BACHELARD, 1990-b, p. 
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85). Assim, o sótão, como espaço mais elevado da casa, proporciona ao sonhador o ato de 

sublimar: “Uma casa sem sótão é uma casa onde se sublima mal” (BACHELARD, 1990-b, p. 

82). É lá que Catarina tenta sublimar, por meio também do ato de escrever, o comportamento 

lascivo do marido, socialmente aceito pela mãe da personagem e pelas instâncias que 

institucionalizam o jugo patriarcal sobre a mulher.  

O refúgio proporcionado pelo sótão implica isolamento em relação ao marido 

truculento. Catarina foge não da casa, mas do cônjuge-carrasco. Nesse sentido, a 

representação simbólica adquire agora contornos próprios do regime diurno em seu furor 

diairético de separar, separar-se. Como bem lembra Bachelard (2000, p. 37), “No sótão, a 

experiência diurna pode sempre dissipar os medos da noite”. É o que busca Catarina e é o que 

posteriormente buscará Anelise em seu desejo de sumir (separar-se), refugiando-se em seu 

próprio sótão, simbolizado agora pela figura do cemitério, reino fronteiriço, de separação 

entre vivos e mortos: “Vontade de sumir, de inventar meu sótão, ali em cima era um bom 

lugar: um cemitério por refúgio, um mundo como o de Catarina, ordenado e branco” (P, p. 

45). Na teoria antropológica durandiana, a cor branca se liga aos símbolos espetaculares do 

regime diurno da imagem, símbolos da luz que se opõem aos símbolos tenebrosos 

(DURAND, 2002, p. 146). Muito apropriada se nos apresenta essa utilização da cor branca 

para caracterizar um espaço que se quer delimitar como território de proteção e pureza para 

Catarina e Anelise. 

Também no romance A asa esquerda do anjo, a casa da infância é relembrada 

como lócus amoenus pela protagonista cuja indecidibilidade do nome (Guísela ou Gisela?) é 

emblemática de sua busca identitária. O enredo dessa obra gira em torno dos conflitos vividos 

por Gisela/Guísela durante toda sua trajetória de vida e se compõe de dois eixos narrativos, 

um, de registro em itálico, em que a personagem, já adulta, vivencia o fato inusitado de tentar 

parir, numa espécie de ritual, um verme que a habitava desde a infância. A imagem de um ser 

estranho que se procura expelir do próprio corpo simboliza a tentativa de liberar da mente as 

lembranças perturbadoras bem como a de revelar para si própria sua autêntica identidade, 

recôndita no dualismo de brasileira descendente de alemães, de menina desajeitada para 

desgosto da avó com seu ideal de perfeição feminina, de mulher que deseja o amor, mas se 

acovarda a se entregar. Ao lado da narração desse parto, a personagem anuncia também 

nesses trechos o descortinar das suas memórias, tal como no excerto que inicia o romance: 

“Respiro fundo. A criatura se contorce dentro de mim. Vou aguardar mais um pouco. Reunir 

coragem; desta vez não adiantam fuga nem evasivas. Nem sonho. Enquanto isso, lembro)” 

(AEA, p. 13). 
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Essa imagem de uma criatura a habitar o ventre de Guísela/Gisela é uma das mais 

polissêmicas construções simbólicas desse romance. Além de estar associada à questão da 

busca identitária, transforma o próprio corpo humano em espaço que abriga outro ser e não 

somente como ser abrigado pelo espaço da casa. Guísela/Gisela transforma-se em espaço e o 

ser que carrega no ventre é mais de uma vez denominado pelo vocábulo inquilino, 

semanticamente relacionado às idéias de morar, ocupar, habitar: “Mas meu inquilino reviveu. 

Fênix monstruosa, assoma na noite, enche meu estômago, rasteja até a garganta, como se do 

lado de fora dos meus lábios alguém chamasse, vem, vem, vem” (AEA, p. 11-12); “Volto e 

deito-me outra vez. O copo de leite começa a cobrir-se de nata. Meu inquilino se aquieta por 

um momento, antes da grande arremetida” (AEA, p. 58).  

Muito mais do que revelar uma dialética de continente e conteúdo do qual 

Guísela/Gisela é o eixo central, abrigada pela casa e concomitantemente abrigadora do ser que 

rasteja dentro dela, a imagem do verme contido em ventre humano relaciona-se ao complexo 

de Jonas tão bem examinado por Gaston Bachelard. Referindo-se a um estudo de Raspail, 

intitulado História natural da saúde e da moléstia56 (1843), mais especificamente quando o 

autor disserta sobre a permanência de animais no corpo humano, Bachelard assevera: 

 
 
Raspail, que dá tanta importância à influência dos animais sobre a saúde dos 
homens, acumula histórias da serpente que se insinua no corpo humano. “As 
serpentes buscam o leite e adoram o vinho que as deixa atordoadas. Já foram vistas 
ordenhando vacas; já foram encontradas afogadas no fundo das dornas! Elas podem 
penetrar num órgão, sem ocasionar com sua passagem a menor dor. Por que não 
viriam beber leite no estômago de uma criança, e vinho no de um bêbado, como o 
fazem na leiteira ou no barril?” E ele prossegue: “Imaginem, na época do inverno, 
uma pequena serpente buscando um abrigo, para nele se esconder e se aquecer, e 
introduzindo-se por baixo das saias de uma camponesa adormecida; a necessidade 
de hibernação não poderá levá-la a insinuar-se, pela vagina, até a cavidade uterina e 
nela se recolher completamente entorpecida?” (BACHELARD, 1990-b, p. 119) 
 
  

 

Em seguida, Bachelard ressalta o componente sexual que integra o complexo de 

Jonas, para além do componente digestivo do engolimento: “Mas à imagem do Jonas da 

digestão liga-se muitas vezes um componente sexual que precisamos indicar brevemente. A 

imagem pode então ser relacionada claramente com os mitos do nascimento”; “poderemos 

nos convencer de que um complexo de Jonas bem instalado tem sempre um componente 

sexual” (BACHELARD, 1990-b, p. 123). No trecho em que Guísela/Gisela recorda o instalar-

                                                 
56 Raspail, Histoire naturelle de la santé et de la maladie..., 1843, p. 295 (apud BACHELARD, 1990-b, p. 119).  
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se do verme em seu ventre de menina, o teor sexual dessa imagem da intimidade de um ser 

em outro ser se vê nitidamente contemplado:  

 
 
Estou sentada na areia, amontoando entre as coxas um castelo úmido. Tia Helga e 
minha mãe conversam um pouco afastadas, minha avó passeia mais adiante com 
Anemarie, as duas protegidas por grandes chapéus de palha. 
Sinto um prazer animal, primitivo, ao mexer no proibido, sempre me proibiam de 
pegar em coisas sujas, terra, areia, capim, bichos. 
Absorta, abrindo em meu castelo diminutas janelas com a ajuda de um pauzinho, de 
repente alguém chega por trás de mim. Uma sombra fria me cobre, uma mão agarra 
firme em meu ombro, e minha avó diz, num tom que censura também minha mãe e 
tia Helga: 
- Mas que falta de higiene! Marie, você sabe que uma menina, principalmente uma 
menina, não pode sentar assim na areia! A areia está cheia de vermezinhos que não 
se vê! Guísela, vá se lavar, depressa, depressa! Garanto que você já está toda cheia 
de bichinhos imundos! 
[...] 
Levam-me para dentro. Minha mãe me lava com cuidado, me consola, mas sinto-me 
violada. À noite, meu corpo comicha, sensações estranhas no sexo, no ventre, estou 
contaminada. 
Por muitos dias fico nervosa, minha mãe me tranqüiliza, mas a dúvida fere fundo e 
permanece: estaria realmente limpa? (AEA, p. 59-61) 
 
 
 
 

A protagonista paga caro pelo prazer instintivo saboreado no contato com a areia, 

na experimentação do proibido: paga com a reprovação da avó, que se estende à mãe e à tia, e 

com o sentimento de eterna culpa pela concupiscência vivida. Ao afirmar “sinto-me violada”, 

a sensação da protagonista transita do prazer rumo ao arrependimento de se ter maculado e ela 

decide então não mais se macular, pagando o preço da solidão, da recusa a Leo, com quem 

poderia viver, na fase adulta, uma história de amor e o exercício da sexualidade bem 

resolvida. Relacionar-se sexualmente equivalerá sempre, para Guísela/Gisela, a algo 

asqueroso e a repulsa habita todo o espaço em que antes habitara um precário prazer: 

 
 
Talvez não casar tenha sido minha maneira de preservar o que me foi possível 
conhecer do amor [... ] Nos filmes as pessoas sempre parecem sofrer na hora do 
amor. As imagens são assustadoras. Carne quente de galinhas sendo degoladas na 
chácara, e eu obrigada a assistir. Virgem sangra na primeira noite, acho horrível. 
Porcos guinchavam nos chiqueiros, estão sendo esfaqueados ou é outra coisa? Não, 
nem por Leo eu me teria submetido (AEA, p. 136). 
 

 

Para além desse episódio na areia, a protagonista sugere um outro momento 

genesíaco para a instalação do verme em seu ventre. Trata-se de história contada pelas 

empregadas, como forte carga sugestiva para o imaginário da protagonista: 
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Talvez a semente se tenha instalado nessa ocasião. Ou foi algum tempo depois, 
quando ouvi uma empregada contando na cozinha que sua amiga sofria de um mal 
estranho: era habitada por um verme imenso, que a devorava por dentro, e à noite 
rastejava até sua garganta, querendo sair, exigindo mais comida. 
Haviam ensinado à pobre mulher um jeito de retirar definitivamente o monstro de 
seu corpo. 
Certa noite, desesperada, cumprira o ensinado. Com efeito, em sua garganta 
emergira um ser branco e sem feições, e o marido não se contivera: metera a mão na 
boca da mulher, agarrara firme e puxara, para ajudar no parto horrendo. Arrancara, 
porém, a ponta do bicho, que sumira outra vez nas profundezas. 
Fugi correndo, para não escutar o resto. No corredor, na escada, ainda ouvia as 
exclamações de compaixão na cozinha. No quarto, atirei-me na cama e cobri a 
cabeça com o travesseiro. Queria esquecer, mas já sabia que nunca conseguiria 
(AEA, p. 60-61). 
 
 
 

Tenha o verme se instalado em seu ventre num ou noutro caso, o que importa é 

que para a protagonista o acontecimento ganha relevo de verdadeiro trauma a acompanhá-la 

pela vida afora. 

Ao contemplarmos Guísela/Gisela não mais como ser que abriga outro ser, mas 

como ser abrigado pelos espaços da casa, percebemos que, tal como para Anelise de As 

parceiras, para a protagonista do segundo romance luftiano, a morada se traduz, não raras 

vezes, em proteção. Vinculada aos desejos de intimidade, proporciona processos de 

acolhimento-encolhimento da personagem narradora que, embaixo da escrivaninha do pai, 

refugia-se no mundo de sua própria imaginação: 

 
Quando menina, um de meus lugares prediletos era a biblioteca: embaixo da 
escrivaninha de meu pai, com o tampo de vidro verde-escuro. Amei esse grande 
aposento, hoje quase vazio, que preciso controlar diariamente para ver se o mantêm 
limpo como deve ser. 
Eu cabia no vão, onde brincava de casinha, às vezes com a única boneca que não 
estraguei... (AEA, p. 39). 
 
 
 

Aqui, o vão, a concavidade protetora, rapidamente se transforma em segunda casa, 

em casinha, na brincadeira da criança Guísela/Gisela. 

A prosa literária luftiana corrobora a idéia de que o mundo e seus espaços em si 

são insípidos e que o olhar humano é que lhe confere alguma tonalidade e significado.  Numa 

perspectiva patentemente fenomenológica, as representações simbólicas do espaço na prosa 

de Lya Luft advêm da inextricável junção entre sujeito e espaço ficcionais, tal como 

asseverada por Santos e Oliveira (2001, p. 69) que, ao dissertarem sobre as categorias de 

sujeito, tempo e espaços ficcionais, afirmam: “é impossível dissociar, do espaço físico, o 

modo como ele é percebido”.  
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Em A asa esquerda do anjo, o espaço físico é filtrado e delineado pelo espaço 

psicológico e esse, por sua vez, condiciona-se ao espaço social, o espaço em que a 

personagem-narradora contracena com outras personagens. Nesse romance, a avó de 

Guísela/Gisela, a matriarca Frau Wolf, apresenta-se como uma mulher extremamente severa, 

subjugando a todos da família com seu implacável autoritarismo. Logo, os espaços 

geográficos, ao serem traduzidos pela visão particular da protagonista, tornam-se espaços 

psicológicos que, por sua vez, apresentam nuanças e contornos determinados pelo espaço 

social, o espaço das relações sociais. Digno de nota nesse sentido é a percepção da neta sobre 

determinados espaços e a valorização que a eles atribui, conforme presença/ausência da 

autoritária avó paterna:  

 
Havia bons momentos na chácara, quando minha avó não ia junto. Meus pais 
passeavam de braço dado, riam no quarto, nos descontraíamos, eu participava das 
conversas à mesa, espiava a cozinha enorme, com fogão de lenha, e as empregadas, 
colonas de mãos grossas, falando um dialeto arrevesado. 
O ambiente simples me fazia bem. Ninguém reparava nos meus defeitos, eu me 
sentia quase tão amada quanto Anemarie, o peixinho dourado (AEA, p. 49). 
 
 
 

Em A sentinela, primeiro romance luftiano a apresentar um desenlace bem-

aventuroso para a personagem feminina, a protagonista Nora, casa e sujeito ficcional se 

fundem e se confundem, tornando-se unos. Nora, depois de adulta, depois de ter se casado e 

concebido o filho Henrique, retorna à casa paterna, casa da infância, local em que passa a 

habitar e em que inaugura uma empresa própria, uma tapeçaria denominada Penélope, numa 

nítida alusão à tecedora do mito épico, que tece e destece para esperar o amado Ulisses: 

 
Estou ligada a essa casa como se ela manejasse os cordões de minha vida. Respiro, 
aspiro, toco as coisas amadas, sozinha na manhã que também se inaugura; e não 
sinto terror, pânico de estar em falta; dor de ser insuficiente. Estou bem, como se 
retivesse nas mãos as rédeas de mim, observando se espanto os trechos a percorrer 
(S, p. 30).  
 
 

 No decorrer de todo o romance, a protagonista tece não somente os produtos que 

pretende vender na tapeçaria, mas tece, de forma simbólica, sua própria identidade, sua 

autonomia e sua bem-aventurança. A casa paterna cumpre então uma função de casa-casulo e, 

no final do romance, tecendo “fios de música”, a narradora adquire um poder fundador que se 
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aproxima da criação cósmica no gênesis bíblico. A casa permite a ela tecer a si mesma, o 

universo ao seu redor e todo o ciclo vital, atando as pontas da morte e da vida57. 

Em seu memorial de infância Mar de dentro, Lya Luft estabelece com nítida 

veemência a estreita relação morada-infância-memória: “A casa onde eu nasci, embora já não 

seja minha, permanece intacta em mim como a escultura de uma caravela em uma garrafa: 

uma casa dentro da memória” (MD, p. 19).  De teor autobiográfico expresso por um pacto de 

leitura ambíguo, em que oscilam o pacto autobiográfico e o pacto romanesco, tais como 

compreendidos por Philippe Lejeune em seu famoso estudo sobre a autobiografia (1996), a 

autora se propõe a relatar as memórias do tempo vivido na infância, asseverando o caráter 

lacunar da memória enquanto processo que não pode tudo apreender. A autora une os fios do 

real e do imaginário para construir uma obra em que importa muito pouco detectar onde a 

verdade, onde o inventado (mesmo porque, como se sabe, há muito a visão de uma verdade 

única encontra-se ultrapassada por uma idéia de múltiplas e relativas verdades). 

Nesse livro, mais que nos outros, a casa da infância é representada como o paraíso 

perdido, reduto da proteção paterna, do aconchego que não ressoa tão intenso quando se 

adentrou o universo da vida adulta: 
 
 
Nunca mais foi como aquele o cheiro de lençóis limpos nem o aroma das comidas, 
a música das vozes amadas e o crepitar das lareiras, nunca mais a mesma sensação 
de acolhimento, nunca mais pertencer a nada com tamanha certeza. 
Delícia de tatear os objetos conhecidos e os espaços entre eles com olhos, lábios, 
dedos, com a alma: tudo entreaberto, quase meu, quase revelado em mim. O que 
faltava decifrar abria-se como um par de asas, e eu voava. 
Adormecer ancorada na ordem da vida confirmada pelos cuidados da mãe, os 
passos do pai e os contornos do quarto onde o familiar apaziguava tudo (MD, p. 
19). 
 

 

O valor atribuído à casa paterna enquanto símbolo da intimidade, do acolhimento e 

da proteção é acentuado quando comparada ao espaço frio, impessoal e opressivo do 

internato, para o qual é levada a autora-narradora-personagem: 
 
Foi pior ainda quando vi o edifício onde trocaria o quarto de criança mimada por 
um dormitório dividido em celas por biombos de pano branco, baú de roupas 
debaixo da cama – tudo impessoal. A certeza do abandono viria devorar minha 
alma à noite e não a deixava de dia, quando eu assistia às aulas como se fossem em 
idioma estrangeiro, e nas horas livres ficava parada sozinha no pátio até que alguém 
se compadecesse e viesse me procurar (MD, p. 139). 
 

 

                                                 
57 Rever esse trecho do romance A sentinela transcrito na página 69 da presente tese. 
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Outro espaço que se revela acolhedor, no memorial de infância, é a casa de uma 

das avós da narradora. O prazer de estar em “casa de vó” é revivido oniricamente quando, 

reiteradas vezes, a menina, agora adulta, anda por aquela casa acessada no reduto do sonho: 
 

 
Uma de minhas avós morava num sobrado cheio de revelações. Recordo 
nitidamente os desenhos da cerâmica no chão do vestíbulo, o frescor e os aromas 
que me recebiam na porta. Altas portas de vidro abrindo para a varanda sobre o 
jardim. Uma inexplicável fascinação por tudo ali, embora me fosse tão familiar. 
Ainda agora, quando durmo, muitas vezes ando por essa casa (MD, p. 66). 
 
 
 

Como o espaço do internato deixa entrever, não só de moradas aconchegantes se 

faz o imaginário luftiano, não só as imagens felizes da topofilia bachelardiana (2000, p. 19) 

encontram morada na prosa literária da autora. O ambiente hostil do espaço do internato deixa 

entrever os espaços infernais compreendidos entre as moradas luftianas. Comparado à casa 

paterna enquanto símbolo da intimidade, do acolhimento e da proteção, o internato a ela se 

posiciona de forma diametralmente oposta, vez que constitui um espaço frio, impessoal e 

opressor. 

Casos há em que, num mesmo livro, a casa resvala-se de lócus amoenus para 

lócus terribilis. Ao lado da recordação da criança protegida que se foi e da personagem que 

tece, em casulo-casa, sua autonomia, além daquela que volta ao Chalé para recordar a sua 

trajetória, encontram-se a criança amedrontada pela noite e os passos fantasmagóricos que 

julga ouvir nos corredores e a personagem adulta que julga ver espectros pela casa e se sente 

ameaçada por aquilo que desconhece, embora com ela coabite. É o que ocorre, por exemplo, 

em A sentinela. Nesse romance, subjugada aos caprichos da irmã Lilith, a narradora Nora 

continua a sentir sua presença mesmo depois que a outra morre. A mesma casa que a acolhe e 

a gera como um casulo é a casa-reino da figura sombria de Lilith a pairar pelos espaços em 

forma de espectro que se torna lenda no imaginário das outras personagens: 

 
- Dizem – afirmou uma das meninas, olho arregalado, enquanto as outras 
balançavam as cabeças afirmativamente, para não me deixar duvidar – dizem que 
Lilith não morreu. Quer dizer, que continua pela casa... – as últimas palavras saíram 
num sussurro (S, p. 63). 
 
 

No romance ensaístico e autobiográfico Histórias do tempo, através de duas 

personagens diametralmente opostas, Lya Luft tematiza questões várias como a ambivalência 

que constitui todo ser humano, a infância, o transcendente, as perdas e ganhos, a morte, o 

amor (des)encontrado, o tempo e as aflições humanas, a arte. Todos esses eixos temáticos são 
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apresentados pelo viés contrastante das perspectivas de Medésima e Altéria. A primeira 

metaforiza o tipo de mulher comum e pacata, presa ao real, ao cotidiano e às convenções de 

toda sorte; a segunda habita o universo do sonho e, recôndita na óbvia superfície da primeira, 

sorrateiramente se insinua pelas frestas abertas. Medésima é aquela facilmente delimitada 

pelo esquadro alheio, chamada a se comportar, medrosa, silenciada; Altéria, espécie de alter 

ego de Medésima, é a que ousa sonhar e fazer, a que seduz, a que transgride.  

Essas duas personagens constituem, na verdade, a unidade da autora-narradora-

personagem, já que o romance apresenta um teor autobiográfico, e representam as partes duais 

e contraditórias que a todos nos constituem. Metades entrelaçadas entre si, sempre de parelha, 

simbolizam a ambivalência do que aparentamos, somos, sentimos e fazemos. Devem ser 

compreendidas, pois, nessa perspectiva e não como entidades autônomas. Embora 

apresentadas por uma harmonia complementar, podemos depreender um juízo de valor que vê 

com mais simpatia e paixão a personagem Altéria, a que pode transbordar: “Altéria, a oculta, 

talvez a melhor de mim” (HT, p. 25). Ainda que o realismo e a sensatez de Medésima sejam 

necessários, sem as asas de Altéria não se pode viver:  

 
 
Sou essa mulher? São duas, sou duas. 
A que abre braços e pernas e se derrama de dentro do obscuro caldeirão das minhas 
fantasias, eternamente transgressora. 
E esta outra que aqui parece viver, andar, rir, amar, escrever – sempre cumpridora, 
tentando descrever a sua concretude. 
Altéria esteve ao redor de fogueiras nos desertos nas matas mexendo caldeirões 
rolando estrelas acendendo bolas de cristal 

[...] 
Altéria voava nas tempestades. 
Medésima tremia debaixo dos cobertores. 
Altéria era o rosto atrás da cortina. 
Medésima chorava com medo do escuro. 
Uma irá para a imaginação, e será uma história no mundo. 
A outra ficará aqui, na lida habitual, buscando lucidez sobre a concretude do mundo 
(HT, p. 28-29).  
 
 

 

Em Histórias do tempo, a infância é representada não somente como a Idade de 

Ouro, mas também como um período ameaçado pelo terror, pelo espanto e pela 

incompreensão dos adultos em relação aos temores de criança. A casa esconde algo terrível, 

presenças funestas cujo poder se expressa com vigor principalmente no período noturno, 

inferno da solidão infantil: 
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As noites quase sempre traziam o terror inexplicável. Os rostos, aqueles, atrás da 
cortina, ameaças além da veneziana. Não sei de onde brotava essa raiz de medo que 
prolongava as noites em tormentos inúteis, reais, que eu não conseguia explicar aos 
adultos – tão superiores a tudo aquilo, tão resolvidos, e fortes, e isentos (HT, p. 44). 
 
 
 

Para evitar o enfrentamento com esses seres fugidios que tanto a assustavam, a 

personagem tenta lutar contra a noite, o sono, a cama. O enfrentamento épico típico do regime 

diurno se faz sentir em passagens como essa, em que a autora-narradora-personagem recusa-

se a adentrar a noite e demanda a presença da luz: 
 
 
Temendo as fantasmagorias que me perseguiam no escuro, eu me recusava a ir para 
a cama: queria a luz acesa, a porta aberta queria a mãe do lado. Não adiantava 
argumentarem, mostrando que não havia nada, só o meu quarto de sempre com 
livros e brinquedos, fantasma não existia, tudo fruto da minha imaginação (HT, p. 
45). 

 

Assim, o desconhecido, que em alguns momentos seduz as personagens luftianas, 

instigando-lhes a imaginação e incitando-as à tentativa de se aproximar do mistério, em outros 

momentos constitui a fonte de um confessado terror: “O inexplicado era o nascedouro de 

meus medos” (MD, p. 58). 

A casa luftiana, com seus quartos fechados, seus corredores claustrofóbicos, seus 

sótãos cheios de velharia e passado, assusta as personagens que nela habitam. Mas não só o 

insólito e o misterioso assustam. O cotidiano familiar, muitas vezes denunciado na obra da 

autora porque estruturado a partir de relações de afeto tão esgarçadas, rancores, ódios e 

submissão, reina pelos cômodos das casas a aglomerar pessoas que nem sempre se amam, 

casas que ao invés de reunir os seres, simplesmente os justapõem. Em decorrência, a família, 

instituição social, adquire contornos de espaço que, sendo em alguns momentos acolhedor 

(ninho), é muitas vezes opressor (jaula).58 

A respeito da inter-relação entre a estrutura física da morada e os laços de família 

exíguos que se verificam nas narrativas luftianas, interessantes são essas palavras de Armando 

Gens (s/d, p. 01), ao estudar os cinco primeiros romances da autora: 
 
 

                                                 
58 Há no ensaio O rio do meio (1996, p. 45), uma passagem em que Lya Luft afirma: “... em minhas histórias não 
aparecem só mulheres, mas homens e crianças, casas com sótãos e porões ou banalidades, e a família – ninho ou 
jaula”. A imagem do ninho nos remete ao regime noturno místico da imagem, em suas estruturas de 
recolhimento e proteção, e a da jaula, como reduto em que se isolam feras, conjuga-se aos símbolos 
teriomórficos do regime diurno da imagem e do processo de luta que lhe é congênere, sugerindo que os membros 
de uma família são seres em constante digladio.   
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A sede de espaço é tão intensa que o microcosmo de cada romance parece não 
acolher de modo satisfatório o “eu” das narradoras. Os espaços apequenam-se, 
porque as relações que ali se estabelecem, no que diz respeito ao afeto, são 
proporcionalmente exíguas. As personagens vivem uma carência plena que as 
coloca em um estado de mendicância existencial sem precedentes. De tal condição, 
nasce o investimento que a escritora faz nas formas arquitetônicas, de modo a 
refletir nos espaços o caráter ruinoso que se apresenta como traço marcante do 
elenco de personagens que atuam nos cinco romances. 
 
 
 

Num dos romances mais pungentes de Lya Luft, Exílio, o próprio título reporta à 

topografia como temática contemplada. O romance narra a história de uma personagem cuja 

identidade se nos é apresentada obliquamente, posto que não recebe um nome próprio, sendo 

denominada pela profissão: a Doutora. Tal personagem, órfã quando criança de mãe 

alcoólatra e suicida, carregará para sempre as marcas dessa falta, dessa fenda. A mãe morre, 

mas se perpetua como um fantasma no imaginário da protagonista que, por sua vez também 

não consegue praticar a maternidade, ao abandonar, junto com o marido que a traíra, o filho 

que com ele tivera.  

Aguardando o momento propício para mudar-se para a casa de Antônio, o novo 

companheiro, a Doutora instala-se na chamada Casa Vermelha, pensão em que se exila do 

passado e em que acaba exilada também do futuro. Isso porque a desejada união com o novo 

parceiro não se concretiza, principalmente porque ele, referido como pater dolorosus, vê-se 

diante da necessidade de priorizar os cuidados com o filho especial e débil em detrimento da 

consumação de uma nova história amorosa. 

Sempre numa perspectiva integradora, também em Exílio, o espaço é apresentado 

em sua estreita associação com as personagens. “Exílio” se refere tanto ao movimento de 

exilar-se como ao lugar escolhido para tal, mas sempre sugere a presença do ser humano 

como o desencadeador de tal movimento. Não ao acaso, ao descrever a pensão Casa 

Vermelha, Lya Luft o faz nos apresentando a galeria das personagens que nela se exilam:  
 
 
Que mundo, o desta Casa. Deve ter sido luxuosa: hoje abriga náufragos que 
aportaram aqui Deus sabe como e de onde; e para quê. Formamos uma fauna e 
tanto: as Moças, que parecem apaixonadas; eu; a mulher retraída, coberta de 
vitiligo, e que não fala com ninguém; minha vizinha de frente, velha e alquebrada, 
provavelmente um tanto caduca; e pouca gente mais; algumas pessoas só vêm para 
as refeições: jovens estudantes, únicos animados à mesa. Uma pensão medíocre, 
pertence a uma mulher que nunca aparece. Todos a chamam de Madame: mas mora 
no centro da cidade, e certamente pouco se interessa por este lugar (E, p. 20-21). 
 

 



 163

As personagens são todas exiladas do mundo supostamente equilibrado da 

exterioridade e aportam na Casa Vermelha, morada dos excêntricos, dos seres à margem: as 

moças homossexuais, a Doutora, a mulher taciturna que traz na própria pele de vitiligo as 

marcas da diferença, a vizinha de quarto da Doutora, velha que, na juventude, pagara com a 

morte do filho a transgressão expressa por meio de uma relação extraconjugal com um 

homem que conhecera numa viagem e por quem se apaixonara. As únicas personagens dignas 

de redenção são os estudantes, personagens cujo fluxo de ida e volta à Casa Vermelha os 

excetua da “fauna” exilada numa pensão negligenciada pela própria proprietária. 

A relação entre o espaço e o ser humano que nele habita é, nesse romance, 

representada por via de uma antropomorfização da casa, expressa por uma espécie de analogia 

fisiológica entre o ser que habita e o espaço que o acolhe. Numa das primeiras descrições da 

Casa Vermelha, observamos uma aproximação entre a cor da morada com a cor do sangue 

advindo das feridas do corpo humano. Além disso, a casa, tal como o corpo humano, é 

apresentada em sua sujeição à lei depredatória do tempo: 

 
Esta é uma casa singular; alguns no bairro a chamam de Castelinho, mas a maioria 
a conhece como Casa Vermelha; pois é esta a cor desbotada de suas paredes, dentro 
e fora, lascas de tinta saindo por toda parte como pele velha revelando feridas mais 
velhas ainda, em tom alaranjado. Uma das construções mais originais que já vi; 
pena estar transformada numa pensão decadente (E, p. 32). 
 

 

 Tal como o ser vivo, também a casa vive fisicamente e, poderíamos dizer até 

mesmo, escatologicamente. Numa passagem em que procura as empregadas da Casa 

Vermelha para solicitar a presença da proprietária, a fim de cobrar-lhe determinados consertos 

da velha habitação, a Doutora se refere à casa com seus vazamentos como um corpo a exalar 

substâncias orgânicas: “tenho de resolver o problema do vazamento no quarto da Velha: 

ontem havia uma poça grande no assoalho. A parede vaza como se a velha Casa apodrecesse e 

largasse gosma e pus. Havia filamentos pretos na água, que começa a cheirar mal” (E, p. 116). 

Essa espécie de aproximação física entre casa e corpo humano é anunciada por Gilbert 

Durand como procedimento de representação simbólica presente no imaginário de escritores, 

psicanalistas, religiosos e no imaginário da criança, em seu constante e natural processo de 

estabelecimento de analogias: 
 
 
Os poetas, os psicanalistas, a tradição católica ou a sabedoria dos dogon fazem coro 
para reconhecer no simbolismo da casa um duplicado microcósmico do corpo 
material e do corpo mental. Os quartos da casa equivalem a órgãos, nota Baudouin, 
e espontaneamente a criança reconhece na janela os olhos da casa e pressente as 
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entranhas na adega e nos corredores. Rilke tem a impressão de avançar pelas 
escadas “como nas veias” e já notamos as valorizações negativas do inferno 
intestinal e anatômico. O labirinto é freqüentemente tema de pesadelo, mas a casa é 
labirinto tranqüilizador, amado apesar do que pode no seu mistério subsistir de 
ligeiro temor. É este antropomorfismo microcósmico que a adega ventral significa, 
tal como o cervical sótão. A própria organização dos compartimentos do 
apartamento ou da choupana: canto onde se dorme, lugar onde se prepara a 
refeição, sala de jantar, quarto de dormir, dormitório, sala de estar, celeiro, casa da 
fruta, granja, sótão, todos estes elementos orgânicos trazem equivalentes 
anatômicos mais do que fantasias arquiteturais. A casa inteira é mais do que um 
lugar para se viver, é um vivente (DURAND, 2002, p. 243).  
 
 
 

Através de referências à casa, informações a respeito das relações interpessoais das 

personagens são apresentadas. Ao narrar como conhecera a Casa Vermelha, a Doutora narra 

também fatos relacionados à figura de seu irmão Gabriel, em seu estado de constante torpor 

ocasionado pelo suicídio da mãe. Também Gabriel é um exilado do macrocosmo que contorna 

a Casa Vermelha, necessitando de cuidados especiais:   
 
 
Num tempo em que nem sonhava morar nela, visitei a Casa Vermelha poucas 
vezes, para saber de meu irmão. Marcos e eu o colocamos aqui quando o dinheiro 
que meu pai deixara para cuidarmos de Gabriel ficou pouco para clínicas boas, e ele 
entrou nesse longo período de quase entorpecimento, em que não dá trabalho. 
Alguém nos sugeriu esta pensão isolada, cuja dona talvez o aceitasse com seu 
Enfermeiro, por uma quantia maior do que normalmente um pensionista pagaria, 
mas menor do que a exigida por qualquer instituição razoável. Marcos veio, acertou 
tudo, e faz anos que o Enfermeiro se instalou aqui com Gabriel: um sujeito 
desagradável, ar de coveiro; mas sua tarefa não deve ser fácil (E, p. 32). 
 
 

É também através da narração de fatos relacionados à casa que o leitor toma 

conhecimento do conflito amoroso entre o novo parceiro Antônio e a Doutora, do seu estado 

de exílio, dos negativos juízos de valor atribuídos à sua morada temporária e também de sua 

faceta narcísica e egoísta: 

 
 
Se eu pretendesse ficar aqui mais tempo, seria mais exigente; meu quarto não é 
muito limpo, os lençóis andam encardidos. Compraria uma pequena geladeira para 
ter água fresca, frutas, sorvete para quando Lucas viesse me visitar. Mas não quero 
ficar aqui muito tempo; e não traria meu filho para este lugar. Prefiro que me visite 
quando eu estiver na casa de Antônio, uma grande casa que conheço por fora, 
jardim, velhas árvores. Com um menininho correndo por ali, tudo ficará menos 
severo. 
Na verdade, eu devia ter passado aqui apenas poucos dias, e estar morando há 
bastante tempo com Antônio, como sua mulher. Era o que tínhamos combinado. 
Mas só depois que vim para cá, ele me falou do problema de seu filho: talvez 
tivéssemos que esperar um pouco. 
- Filho? Mas esperar por quê? 
Fiquei a um tempo assustada e ressentida. Estávamos juntos há meses, muito 
apaixonados, e Antônio me falara tão pouco de seu filho que eu o imaginara já 
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adulto, morando longe do pai. Na verdade, sofrendo por Lucas, pouco me 
interessara pelo caso. Mas agora Antônio começava com um tom novo: o menino 
era doente. Um tipo de retardo. Dava-lhe cuidados. 
- Muito grave? – perguntei, por um segundo a profissional emergiu, mas logo 
passei a ser apenas a mulher sentindo-se novamente traída. – Por que nunca me 
falou disso antes? (E, p. 25-26) 
 

 

Assim é que a Doutora exila-se de enfermidades passadas, como o alcoolismo da 

mãe, mas convive, no interregno proporcionado pelo período vivido na Casa Vermelha, com a 

sombra de enfermidades presentes e futuras, como a debilidade do filho de Antônio e uma 

debilidade outra que será decorrente dessa: a frouxidão dos laços amorosos entre a 

protagonista e o amante. 

O ensaio autobiográfico e metaliterário O rio do meio, caracterizado pela 

fragmentação, descontinuidade, pelo ir e vir de temas de natureza vária, é denominado pela 

própria escritora como um livro de indagações (RM, p. 62). A metaliterariedade constitui a 

tônica dessa obra luftiana, fornecendo ao leitor pistas que o orientam rumo à interpretação do 

universo literário produzido por Lya Luft, vez que nele a escritora vai dissecando seu modus 

operandi, revelando os procedimentos pelos quais se processam suas criações literárias. À 

semelhança da obra do escritor francês59, O rio do meio poderia se intitular Lya Luft por Lya 

Luft. A metaliteratura perpassa toda a obra e se faz notar já pelos títulos dos capítulos que 

compõem o ensaio: “Eu falo de infância e madureza”, “Eu falo de mulheres e destinos”, “Eu 

falo de homens e seus sonhos”, “Eu falo da vida e suas mortes”, “Eu falo de ficções como 

realidade”. De capítulo a capítulo, o leitor passa a conhecer as concepções literárias de Lya 

Luft. 

Mas não só de metaliteratura e intervenções autobiográficas luftianas se faz O rio do 

meio. Um amplo quadro formado por outros temas compõe a tessitura do texto que, como 

ensaio, abarca uma profusão temática: infância e maturidade; mulheres e seus destinos muitas 

vezes frustrantes, o universo masculino e a reflexão sobre a morte como propedêutica 

necessária para se estabelecer uma valiosa relação com a vida são alguns dos temas a que se 

dedica a autora. Lya Luft contempla a face desses temas num tom que, longe de ser prosélito, 

faz-se por via da interrogação, na tentativa de melhor compreender o universo humano e a 

arte. 

                                                 
59 BARTHES, Roland. Roland Barthes par Roland Barthes. Tradução de Leyla Perrone-Moisés. São Paulo: 
Estação Liberdade, 2003. 
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A recorrência da imagem da casa é de tal modo evidente na prosa literária de Lya 

Luft, que a própria autora assinala, ao refletir sobre seu modus operandi em O rio do meio, 

essa incisiva ressurgência da morada do ser em toda a sua obra: 

 
Em quartos, corredores e salas, secreto e trivial escorrem misturados entre pais e 
filhos, morte e nascimento, rancores e amor. Casas são importantes para mim – 
meus livros falam disso. 
É nelas que o fio passa de mão em mão, brotando das mulheres que mal se dão 
conta do indizível em seus ventres. Nas casas lançam raiz futuras lembranças que, 
somando-se ao que já trazemos ao nascer, vão nos deixar mais fortes ou mais 
vulneráveis (RM, p. 116). 
 
 
 

Numa outra passagem dessa mesma obra, agora não em tom metaliterário, mas 

narrativo, a autora focaliza a casa pelo viés dos vários seres familiares que nela habitam e que 

lhe conferem sentido: 
 
 
Velhos cochilam já ouvindo chegar Aquela-Que-Tarda; sonham com o passado 
cada vez mais próximo, enquanto o presente é barulhento e confuso; alguns sofrem 
a fragilidade do corpo, outros ainda caminham com disposição ao sol; uns olham 
sem ver, outros lêem jornal. 
Avós queixam-se do ruído das crianças, ou divertem-se vendo-as correr e brincar; 
lamentam rugas e manchas ou ainda preparam pratos que a família aprecia. Cada 
uma conforme o seu coração – ou como a própria mãe há tanto tempo a ensinou a 
ser. 
Toda essa realidade – que inclui nascimento e velhice, crianças doces e caras 
murchas, corpos sensuais ou mentes confusas – escorre como um estuário no leito 
de uma casa (RM, p.116-117). 
 

 

Aqui, a casa transmuta-se em barco pelo qual navega o ser humano na travessia de 

uma existência em que vida e morte são as margens de um mesmo rio, rio antinômico, que 

abarca velhos e crianças, “corpos sensuais ou mentes confusas”, como antinômico é o espaço 

em Lya Luft: reduto de fascinantes e assustadores segredos, de aconchego, segurança e 

intimidade, mas também lócus que assusta, limita e às vezes asfixia.   

Se em passagens ficcionais como as do romance Exílio a escritora estabelece 

evidentes relações de semelhança entre a morada geográfica e o corpo humano, há uma 

passagem do ensaio literário Perdas e ganhos em que, através de construções de inegável teor 

poético, a autora contempla a aproximação entre a casa e a personalidade, a identidade 

humana:  
 
A elaboração desse “nós” iniciado na infância ergue as paredes da maturidade e 
culmina no telhado da velhice, que é coroamento embora em geral seja visto como 
deterioração.  
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Nesse trabalho nossa mão se junta às dos muitos que nos formam. Libertando-nos 
deles com o amadurecimento, vamos montando uma figura: quem queremos ser, 
quem pensamos que devemos ser – quem achamos que merecemos ser. 
Nessa casa, a casa da alma e a casa do corpo, não seremos apenas fantoches que 
vagam mas guerreiros que pensam e decidem. 
Constituir um ser humano, um nós, é trabalho que não dá férias nem concede 
descanso: haverá paredes frágeis, cálculos malfeitos, rachaduras. Quem sabe um 
pedaço que vai desabar. Mas se abrirão também janelas para a paisagem e varandas 
para o sol. 
O que se produzir – casa habitável ou ruína estéril – será a soma do que pensaram e 
pensamos de nós, do quanto nos amaram e nos amamos, do que nos fizeram pensar 
que valemos e do que fizemos para confirmar ou mudar isso, esse selo, sinete, essa 
marca. 
Porém isso ainda seria simples demais: nessa argamassa misturam-se boa-vontade e 
equívocos, sedução e celebração, palavras amorosas e convites recusados. 
Participamos de uma singular dança de máscaras sobrepostas, atrás das quais somos 
o objeto de nossa própria inquietação. Nem inteiramente vítimas nem totalmente 
senhores, cada momento de cada dia um desafio. 
Essa ambigüidade nos dilacera e nos alimenta. Nos faz humanos (PG, p. 22-23). 

 
 

No ensaio literário O rio do meio, Lya Luft parte de considerações sobre a imagem 

da casa em sua obra e, rumo à focalização de uma “casa cósmica”, transcende os limites 

autobiográficos de seu fazer literário. Sempre em comunhão com os seres que nela habitam, a 

casa e seus espaços subsumidos são contemplados como cenário das ações, paixões, medos e 

desejos humanos. Ainda que longo, o trecho vale a pena ser citado, porque nele a casa adquire 

contornos de macrocosmo, pois tudo nela acontece, fervilha e ganha significado:  

 
Num tempo em que existem poucas casas (menos ainda casas velhas) não há espaço 
para sótãos nem porões – e pouca coisa se guarda. Nas casas de meu imaginário, 
que importam mais do que as de pedra, há esses locais habitados por todas as 
possibilidades: o porão é o avesso do sótão, permanência de uma ardente vida que 
apenas finge dormir. 
O que se agita no andar térreo onde o sol aquece os cantos, o cheiro de comida 
invade a sala mesclado às vozes das mulheres que trabalham e o silêncio das que 
lêem, os passos dos homens entrando e saindo, chamados, protestos – que universo 
é esse, que fermentação? O que vibra, fala, chama, sonha, apaga-se e morre nesta 
parte de uma casa? É apenas o cotidiano que habita ali? 
Mães voltam de hospitais depois de terem parido, os rostos ainda um pouco 
inchados da maternidade têm uma luz que nunca mais se apagará – a não ser que o 
filho morra. Sustentam essa criança em braços infatigáveis, e por mais exaustas que 
estejam cantam-lhes melodias que suas mães e as mães de suas mães haviam 
igualmente murmurado. 
Homens trancados nos quartos remoem traição e abandono. Sofreram grosserias, 
têm medo porque o dinheiro é pouco, perderam o emprego e não sabem como dizer 
isso à família. Homens retornam de viagens e no abraço da amada redescobrem 
ternuras, renovam-se para outros trabalhos, talvez novas frustrações. 
Mulheres velam ao lado de doentes cuidando de cada respiração sua, procurando no 
rosto a luz do antigo riso, querendo daquela mão o gesto de bondade, compreensão 
nos olhos apagados. Assistem a essa inestancável devastação com a dor de quem 
prepara a mala de um filho que vai viajar par muito longe. 
Alguém foi informado de que tem uma doença incurável, e chora de medo no 
escuro à noite, baixinho para que ninguém possa escutar, e se interroga: “E agora, e 
agora?” 
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Alguém espera que a pessoa amada se dê conta de que o tempo não é todo o tempo, 
e venha para ela – e treme de medo de pensar que talvez a outra demore demais, e 
tudo acabe desperdiçado. 
Pessoas entregam-se e se encontram no amor, e, metidas nessa redoma, parece-lhes 
que nem Deus as pode atingir mais. 
Crianças correm num pátio, inventam histórias numa gruta entre folhagens, ou 
manejam um brinquedo eletrônico no quarto de seu apartamento; crianças tremem 
de medo ouvindo os pais que brigam, e querem corrigir o mundo. Crianças têm 
medo do escuro, do castigo na escola, do colega brutal, do professor irônico. 
Crianças amam o cheiro da mãe e a mão do pai, que – acreditam ainda – as 
protegerão de todos os males do mundo (RM, p. 114-116).  
 
 
 
 

A utilização de verbos no presente do indicativo corrobora para com o projeto 

mítico de universalização do arquétipo da casa, bem como das ações humanas perceptíveis em 

qualquer habitação doméstica, de qualquer família, em qualquer lugar do mundo. As águas da 

morada em Lya Luft dizem do desejo humano de se aninhar num canto aconchegante, ainda 

que nesse mesmo canto haja o pranto, ainda que em cada quarto, sótão, porão e corredor, 

corra a dor! 
 
 
 
 

2.1.2 – As águas do fluir temporal: tempo, infância, memória e morte 
 
 
 
 

A unidade perceptível no todo da prosa literária luftiana é de tal maneira 

significativa que falar de um tema implica, muitas vezes, acenar para um ou vários núcleo(s) 

temático(s) correlato(s). Assim, na obra de Lya Luft, de mãos dadas andam o tempo e as fases 

etárias do ser – de modo especial a infância e a velhice – a memória – como motor através do 

qual o ser humano percebe o fluir temporal, resgata e recria fatos e pessoas aí diluídos - e a 

morte, marca final de um percurso cronológico que chega irremediavelmente ao fim. Nessa 

perspectiva, a separação dos tópicos temáticos do fluir temporal só se justifica na medida em 

que facilita o trabalho do pesquisador que, no entanto, vai realizando uma série de 

intersecções em sua análise, porque interseccionado é o seu objeto de estudo.  
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2.1.2.1 Águas de clepsidra 
 
 

 
Batidas na porta da frente  E gira em volta de mim 
É o tempo    Sussura que apaga os caminhos 
Eu bebo um pouquinho   Que amores terminam no escuro 
Pra  ter argumento...   Sozinhos... 
 
Mas fico sem jeito   Respondo que ele aprisiona 
Calado, ele ri    Eu liberto 
Ele zomba do quanto eu chorei  Que ele adormece as paixões 
Porque sabe passar   Eu desperto... 
E eu não sei     
                                                                     E o tempo se rói 
Num dia azul de verão   Com inveja de mim 
Sinto o vento    Me vigia querendo aprender 
Há folhas no meu coração  Como eu morro de amor 
É o tempo...    Pra tentar reviver... 
 
Recordo um amor que perdi  No fundo é uma eterna criança 
Ele ri     Que não soube amadurecer 
Diz que somos iguais   Eu posso, ele não vai poder 
Se eu notei    Me esquecer... 
Pois não sabe ficar 
E eu também não sei...   (Aldir Blanc / Cristovão Bastos) 
 

 

 

No canto de uma das suntuosas salas do Château de Fontainebleau (Cidade de 

Fontainebleau – norte da França) encontra-se um elegante aparato conhecido como O relógio 

de dez quadrantes60, insígnia da estreita relação entre o homem e o tempo, relação 

intercambiante através da qual o homem temporaliza as coisas e o mundo, ao mesmo tempo 

em que efetua sua trajetória de vida chancelado pelo tempo. As dez modalidades de 

mensuração dos ciclos temporais dispostas em cada uma das dez esferas do relógio 

diagnosticam a contento a natureza perecível do ser humano, ser cronometrista e 

cronometrado.   

Já contemplado no título da obra Histórias do tempo, o fluir temporal perpassa 

todo o espaço da prosa literária luftiana, constituindo núcleo temático contemplado de 

maneira obsessiva pela autora. Cronos recebe morada nos romances de ficção, no memorial 

de infância e nos textos de reflexão escritos por Lya Luft. Caracterizado pelo viés da 

                                                 
60 La pendule a dix cadrans. Segunda a legenda que o acompanha, o relógio foi adquirido no ano de 1808 e 
possui um mecanismo (de funcionamento?) italiano. Suas dez esferas indicam, respectivamente: 1) as horas, os 
minutes e os segundos; 2) os sinais planetários dos dias da semana; 3) as fases da Lua; 4) os dias da semana; 5) o 
dia do mês; 6) os equinócios e os solstícios; 7) os meses com seus respectivos números de dias; 8) os anos 
bissextos ou não; 9) as fases do sol com as horas do amanhecer e do entardecer; 10) os signos do zodíaco. 
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ambivalência, o tempo na obra da escritora ora se reveste de seu caráter malfazejo, inexorável 

e destruidor, ora se apresenta como processo de efeitos eufemizados, ora como fenômeno que 

pode ser dominado pelo ser humano, através da repetição dos instantes temporais e das 

imagens e símbolos progressivos.  

Se podemos analisar qualquer núcleo temático de criação artística pela teoria 

durandiana do Imaginário, é no tempo e na morte que ela melhor se patenteia, pois cada um 

de seus regimes de imagens consiste numa atitude distinta diante dos mesmos. Assim, no 

regime diurno, é preciso lutar heroicamente contra as faces horrendas e destruidoras de 

Cronos e Tânatos. No regime noturno místico, o poder devastador do tempo e da morte é 

eufemizado por uma série de símbolos e imagens da inversão e da intimidade. Finalmente, 

sobre o  tempo que tudo destrói e a morte que a todos abarca há, pela via das imagens e 

símbolos do regime noturno sintético, a vitória sobre o fluir temporal e sua consequência 

final, a morte, através da repetição cíclica dos instantes temporais e dos símbolos do 

progresso. Na própria etmologia da palavra tempo, tal como nos esclarece Affonso Romano 

de Sant’Anna, coabitam as representações diurnas e noturnas da postura humana frente à 

passagem do tempo que vai, implacavelmente, desaguar na morte : 

 
... o termo latino templum, que veio do grego templos, traz-nos a raiz “tem” que 
significa cortar, separar, delimitar. Em princípio significava o lugar sagrado, 
separado do profano. E segundo Usener citado por Cassirer, templum significa 
também intersecção. Dois caibros cruzados significam um templo (SANT’ANNA, 
2003, p. 168). 
 

 

Assim, o “cortar”, o “separar” e o “delimitar” remetem à diairésis do regime 

diurno da imagem e as idéias de “intersecção” e cruzamento remetem ao regime noturno da 

imagem que, na sua vertente mística, tudo funde e, na sua vertente sintética, tudo reúne.  

Na prosa literária de Lya Luft, o tempo comparece muito mais como núcleo 

temático do que como elemento que estrutura os fatos da diegese61; esses, quando presentes, 

                                                 
61 Com relação ao tempo não como tema da obra, mas como índice de marcação da durabilidade dos 
acontecimentos, podemos observar um deslize por parte de Lya Luft em seu primeiro romance, As parceiras. 
Trata-se do tempo de duração do malfadado casamento de Tia Beata, em virtude da impotência sexual do 
marido, que o levou ao suicídio. Na página 36 da décima sétima edição (1990), assim Anelise narra o 
componente trágico da vida da Tia: “Fora casada apenas três semanas. O marido se suicidara, diziam que fora 
por não poder cumprir seus deveres conjugais. Não saciara os magros ardores de tia Beata. Faltava ao marido o 
que sobrara ao meu avô. Isso fora há muitos anos, mas ainda se murmurava a respeito entre amigos e 
empregadas, num misto de piedade e ironia. E fora um tiro na boca, a tampa da cabeça saltara como tampinha de 
laranja quando se corta. Sangue e miolos” (P, p. 36). Mais adiante, a narradora diz: “Talvez por isso tia Beata 
beijasse assim de longe, abraçasse com os cotovelos em defesa, fosse ranzinza e chata. Não queria mais se 
envolver, depois do marido que não conseguia fazer amor, três meses de tormentos e depois o tiro, a tampa da 
cabeça pulando fora, sangue demais, amargura demais, a virgindade total foi como um casulo. Um sótão” (P, p. 
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não se apresentam de maneira objetiva, a partir de datas precisas, mas por meio de noções 

cíclicas de duração temporal, como dias, meses e anos. Essa abstração do tempo liga-se ao 

tratamento arquetípico que ele recebe na obra da autora, um tempo arquetípico relacionado ao 

espaço arquetípico da casa, um tempo que sendo hoje, pode(ria) ser ontem ou amanhã. Nos 

dizeres de Sant’Anna (2003, p. 158), colhendo exemplarmente um trecho da obra de Vinícius 

de Moraes, é possível afirmar que, tal como na obra desse poeta, o tempo em Lya Luft é um 

tempo poético arquetípico:  

 
Nosso Vinicius de Morais consegue exemplarmente situar o tempo poético 
arquetípico, que outros tentam explicar em longas teorias, dizendo em “Poética”:  
 
“Eu morro ontem 
Nasço amanhã 
Ando onde há espaço 
Meu tempo é quando”  
 
 
 

Ao evocar esse tempo arquetípico que é ontem, hoje e amanhã, Lya Luft, 

juntamente com tantos outros escritores frente às faces tenebrosas do tempo, empreende uma 

viagem num tempo outro, numa espécie de quarta dimensão, a do imaginário. E assim 

também o leitor se vê transportado a um tempo outro, a uma nova dimensão temporal : 

 
E sendo o escritor um reinventor do tempo ele cria um tempo arquetípico, um 
espaço-tempo em que o leitor pode entrar como se entrasse numa máquina mágica e 
pudesse ele mesmo ampliar suas dimensões internas. Nesse sentido, pode-se dizer 
que o imaginário humano sempre esteve na quarta dimensão – além da largura, 
altura e profundidade. Ao pisarmos o terreno de Macondo, em Cem anos de 

                                                                                                                                                         
137-138). Ao estender de três semanas para três meses o prazo de tentativas por parte do marido de Tia Beata, no 
sentido de cumprir com seus préstimos sexuais, Lya Luft compromete a coerência interna de seu romance e esse 
ponto controverso não pode passar despercebido, se considerarmos que, nesse caso, a marcação temporal influi 
nas possíveis conjecturas que o leitor tece durante o processo interpretativo da obra: se ele tentou durante apenas 
três semanas, podemos depreender como bastante impetuoso e incisivo seu suicídio; nesse caso, não haveria 
muito espaço para a dúvida de que só a morte poderia trazer redenção a esse marido infeliz. No entanto, se ele 
tentou por três meses, tempo de mais delonga, podemos conjecturar que pinceladas de esperança deram o tom a 
seu problema trágico e, antes da morte, ele vislumbrara um número maior de tentativas para superação de seu 
conflito. Torna-se um tanto quanto decepcionante constatar que na vigésima primeira edição do romance (2005), 
Lya Luft e seus revisores tenham cochilado e permitido a reiteração da informação controvertida: três semanas 
(P, p. 31) e três meses (P, p. 116). No entanto, na segunda edição de Pensar é transgredir (2004), numa crônica 
intitulada “Pode tudo”, em que narra situações que apresentam justamente o caráter falível do ser humano, eterno 
autor de lapsos e erros, Lya Luft acena com muita humanidade para seu próprio deslize: “Pode a gente ter de 
reler um capítulo do livro porque alguém quer saber qualquer coisa, e notar que, depois de tantas reedições, 
continua ali aquele erro besta que a gente certamente esqueceu de registrar pra segunda edição” (PET, p. 162). 
Lamentavelmente, considerando que a referida edição de Pensar é transgredir data de 2004 e a vigésima edição 
de As parceiras, no qual a autora persiste no erro, é de 2005, torna-se fácil concluir que, mesmo percebendo o 
deslize, a escritora e seus revisores incorreram no problema. Mas ainda assim, esse trecho metaliterário da 
crônica citada tem seu valor, no sentido de que repetindo o instante temporal da criação literária, é capaz de 
driblar do esquecimento e da morte, a constatação da falibilidade do ser humano que escreve e a possibilidade de 
criar outra vez.  
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solidão, juntamente com García Márquez entramos na espiral da vida das 
sucessivas, e ao mesmo tempo simultâneas gerações, de Aurelianos Buendías que, 
sempre iguais e sempre diferentes, giram num tempo fantástico que é ontem, que é 
hoje e que é amanhã. Ao subirmos a Montanha mágica de Thomas Mann, lá em 
Davos (nessa mesma região onde os líderes do atual mundo enfermo volta e meia se 
encontram em seminários) ao subirmos lá com Hans Castorp, pensando que íamos 
ficar ali apenas algum tempo de visita, com ele nos instalamos no sanatório do 
tempo, apartamo-nos do mundo temporal e entramos noutra dimensão 
(SANT’ANNA, 2003, p. 162).   
 

 

O regime diurno da imagem dita uma representação simbólica do tempo em seu 

caráter destrutivo e implacável. Nessa perspectiva, o ser humano é vitimado pelo tempo, 

padece com a passagem temporal e considera a necessidade de luta heróica contra ele. O 

corpo humano torna-se espaço do tempo, palco que encena a degradação física, corolário da 

passagem do anos. Em Exílio, numa passagem em que a Doutora observa a freira por quem 

nutria um amor filial, o transcorrer temporal perceptível no envelhecimento do corpo é 

representado a partir da imagem de algo dotado de dentes, a devorar o que outrora parecia, até 

um certo momento, intacto:  

 
 
Ela parece mais envelhecida ultimamente. As pessoas ficam um tempo num 
patamar, os anos aparentemente não correm; depois escachoeiram, elas deixam de 
ser imunes aos dentes dessa engrenagem, desabam tão rápido que é difícil acreditar. 
É ela o que me resta, sombra de mãe: velha, cansada, talvez doente. Tem olheiras 
roxas, respiração difícil? Põe a mão no peito às vezes, ao subir escadas? Não quero 
saber: para mim, é eterna (E, p. 179-180). 
 

 

No entanto, a Doutora luta contra a devastação do tempo e o faz pelo poder 

restaurador do afeto, do sentimento capaz de manter a imagem vigorosa da freira na memória, 

tornando tal imagem eternamente incólume. 

Mas o tempo não degrada o corpo humano somente a longo prazo. Às vezes, ele 

encontra um atalho na forma de uma enfermidade que relativiza nossa compreensão das fases 

etárias da existência, e aqueles que foram atacados pela fome do tempo e da doença sofrem 

um processo de envelhecimento acelerado. Uma mocinha outrora jovial e bela pode, em 

pouquíssimo tempo, transitar para o pólo oposto da senilidade :  
 
 
 
Só que não era Anemarie. Os dez anos passados tinham sido como cem. Na cama 
do quarto de menina, onde a um canto repousava o violoncelo que não levara 
consigo, jazia uma velhinha. 
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O câncer a devastara de maneira tão impressionante que só reconheci a cabeleira, 
massa de ouro com um resto de vida. O corpo miúdo quase não fazia volume 
debaixo do cobertor. 
O rosto de pêssego e leite, que eu admirava tanto, estava pequeno e enrugado como 
o dos sagüis que uma vez eu vira no Zoológico; olhos fundos, testa descarnada, 
boca chupada como se faltassem os dentes. A boca que um dia tive vontade de 
beijar, pensei, com medo de que minhas pernas fraquejassem e eu desabasse no 
chão (AEA, p.112-113). 
 

 

Na prosa ensaísta de O rio do meio, Lya Luft observa a tragicidade contida em 

pequenas frações do tempo que foge, do tempo que com sua foice delimita o que poderia ter 

sido feito e não se fez, o que poderia ter sido vivido e não se viveu. Assim, mesmo se 

munindo do desejo épico da vitória diurna, o homem, vítima de um lapso de tempo tão 

pequeno como o necessário para um aperto de mão, para um telefonema ou para o rápido 

corte da vida pelo suicídio, apequena-se também e conhece seu lado tragicamente perecível :  

“Uma distração qualquer, e a mão que se estende chega tarde, o pulso já fora cortado; por um 

fio, por um minuto, o avião havia partido, o telefone estava fora do gancho. Foi egoísmo 

nosso, futilidade, aridez?” (RM, p. 114) 

Pautada na possibilidade de vencer heroicamente o tempo, no romance A asa 

esquerda do anjo, a empedernida avó Frau Wolf, que a tudo e a todos pensa controlar, tenta 

exercer também um controle sobre o tempo. Ao dar corda diariamente em seus vários relógios 

e tentar ritmá-los num compasso únissono, a matriarca alemã tenta subjugar o tempo a suas 

ordens, diferindo-se da neta em sua percepção sobre a implacabilidade da progressão 

temporal :  

 
Frau Wolf tinha poucas fraquezas. Mas cultivava algumas manias, como o rigor 
absoluto quanto a limpeza e ordem, e o extremado carinho por sua coleção de 
relógios. Colecionava-os havia muitos anos, uma boa quantidade se espalhava por 
toda a casa. Dava-lhes corda diariamente. Em geral batiam juntos, com diferença de 
frações de segundos, como se até as máquinas obedecessem à grande dama. Para 
mim, os relógios eram a voz da casa. Sinistra, intercalando-se ao incessante tique-
taque, a contar as horas que não se podiam mais recuperar e às quais não era 
possível fugir (AEA, p. 43).  
 

 

Remissiva como é, a prosa literária luftiana oferece um outro momento semelhante 

de tentativa de controle do tempo, quando em Mar de dentro, a autora-narradora-personagem 

narra o hábito diário do pai ao dar cordas num relógio :  
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Na biblioteca havia uma lareira grande, no aparador o relógio que meu pai 
comprara quando estudante e ao qual continuava dando corda noite após noite antes 
de dormir. 
Eu, já deitada, escutava do outro lado da parede do meu quarto sua mão dar voltas 
na chave e preparar a engrenagem para marcar mais um ciclo: meu pai determinava 
que haveria um outro dia depois daquela noite. Apesar dos pesadelos, dos 
fantasmas que às vezes me assustavam, havia um universo ordenado, de sol e 
presenças, que o relógio de meu pai traria de volta na outra manhã.  
Esse relógio está hoje entre livros numa prateleira da minha sala. Mas depois que 
ele morreu nunca mais permiti que nem um relógio em casa minha batesse as horas. 
Pois a dimensão da vida – e dos amores – não cabe no tempo nosso (MD, p. 32).  
 
 
 

No entanto, nesse último caso, muito mais do que tentar refrear o tempo com o 

cetro e o gládio representado pelo mecanismo de dar cordas no relógio – que no caso de Frau 

Wolf constituía elemento vizinho de manias esquizofrênicas outras – a atitude do pai resvala-

se de enfrentamento diurno da passagem temporal para a repetição dos ciclos temporais típica 

do regime noturno sintético. Ao trazer de volta a cada dia a ordem vivenciada no dia anterior, 

o pai proporciona à filha a sensação de aconchego e proteção típicas do regime noturno 

místico da imagem e, concomitantemente, por via de um procedimento próprio da imaginação 

sintética, procrastina a chegada da morte. A atitude do pai diante do tempo e da morte difere-

se pois da atitude da matriarca Frau Wolf e assistimos, no conjunto literário luftiano, a 

transposição de uma outra atitude imaginativa tal como teoriza Durand :  

 
 
Diante das faces do tempo, desenha-se, assim, uma outra atitude imaginativa, 
consistindo em captar as forças vitais do devir, em exorcizar os ídolos mortíferos de 
Cronos, em transmutá-los em talismãs benéficos e, por fim, em incorporar na 
inelutável mobilidade do tempo as seguras figuras de constantes, de ciclos que no 
próprio seio do devir parecem cumprir um desígnio eterno. O antídoto do tempo já 
não será procurado no sobre-humano da transcendência e da pureza das essências, 
mas na segura e quente intimidade da substância ou nas constantes rítmicas que 
escondem fenômenos e acidentes. Ao regime heróico da antítese vai suceder o 
regime pleno do eufemismo (DURAND, 2002, p. 193-194). 
 
 
 

Além de se resvalar das imagens do regime diurno para as do noturno místico no 

que tange à passagem temporal, a atitude do pai em Mar de dentro, de um só golpe, resvala-se 

também para as imagens do regime noturno sintético. Nesse momento, trata-se de “dominar o 

devir pela repetição dos instantes temporais, vencer diretamente Cronos já não com figuras e 

num simbolismo estático, mas operando sobre a própria substância do tempo, domesticando o 

devir” (DURAND, 2002, p. 281). É o que o pai da narradora efetiva no momento em que, 

proporcionando à filha experimentar novamente a sensação de tranqüilidade, dribla o devir 

temporal. 
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A representação simbólica do tempo pelas imagens e símbolos do regime noturno 

místico se faz presente noutra passagem de Mar de dentro, através de uma das estruturas 

típicas desse tipo de imaginação noturna: o redobramento do ser humano em outro ser, numa 

linhagem familiar. A geração atual repete o gesto e as feições de gerações remotas e os nítidos 

contornos entre quem viveu ontem, quem vive hoje e quem viverá amanhã começam a se 

esfumar. O redobramento se faz nitidamente perceptível na indagação sobre quantos 

acabamos sendo ao sermos um na escada do tempo que nos ladeia a outros, quantos seres se 

fazem memória em nossa identidade, quantos “eles” compõem um certo “eu”, que comporá 

também outros “eles”. O encaixe sugerido no final da citação nos remonta à imagem das 

Matrioshkas, bonecas russas de tamanhos diferentes, mas de forma idêntica, permitindo o 

encaixe de uma na outra, símbolo de redobramento, promessa de continuidade temporal: 
 
 
A outra antepassada mais antiga ainda, avó da avó naquela singular escada 
feminina que subia no tempo, casara-se aos treze anos com um marido de dezesseis. 
Essa história me deliciava, pois a avó repetia o final sempre do mesmo jeito: 
- Era tão criança ainda, que quando terminava de cozinhar e limpar a casa ia brincar 
com suas bonecas. 
- E eu sou neta dela também? 
- Neta não: tataraneta. 
O som era de algo muito remoto, os tatatatata perdendo-se num desmedido, mas de 
qualquer forma estava em mim também aquela esposa-criança com suas bonecas e 
seu marido-menino. 
Os elos entre a infância e a velhice me fascinavam: 
Quantas pessoas era cada um de nós, quantos contidos uns dentro dos outros iam 
formando uma só pessoa, parindo-se incessantemente, eu ontem não a de hoje, hoje 
quem sabe não a de amanhã, e de anos e anos futuros, a amplidão do tempo 
estendido à minha frente? (MD, p. 74) 
 
 
 

Semelhante redobramento é observado pela narradora do romance A sentinela: 

« Quando falo com Olga hoje, vejo meu pai; assim como, falando com meu filho, vejo minha 

irmã morta” (S, p. 135). 

Outra estrutura mística do imaginário, a gliscromorfia, é convocada em Exílio, 

para a representação simbólica do tempo. Numa passagem do romance, a Doutora, já em seu 

período de degredo voluntário na Casa Vermelha, sente um desconforto psicológico ao 

perceber que ainda vive, de certa forma, no passado, seus passos ditados pelo compasso não 

do seu tempo próprio de mulher e profissional, mas pelo ritmo das obrigações para com o 

filho. Embora frequentemente ausente do espaço da casa, a culpa a posiciona sempre na 

sombra do filho, e o tempo dele é que faz o tempo dela, comprometendo-lhe a autonomia 

pretérita e presente :  
 



 176

Fim de tarde: volto do trabalho a essa hora. Fico no quarto, e a mesma inquietação 
rondando, o coração alerta. O que espero? Quem deveria chegar? 
Só hoje entendi: é a hora em que Lucas chegava da sua escolinha. Apesar de tão 
ocupada longe de casa, a vida de Lucas era o ponteiro que orientava a minha, em 
segredo: hora de ele estar na escola, hora de chegar em casa, hora do banho, hora 
do lanche. O pano de fundo da minha existência ocupada e eficiente era saber: 
Lucas está bem, está abrigado, está seguro. 
Sem ele, fiquei uma casa abandonada, portas abertas, assoalho carcomido onde 
correm sinistras ratazanas. 
Hora de Lucas chegar em casa: é isso que meu coração sabe mais do que eu (E, p. 
112).  
 

 

Essa mensuração temporal do eu por meio da mensuração temporal do outro 

encontra espaço também nas páginas de Histórias do tempo e o ensaio luftiano se apresenta 

como eco filosófico que repercute a voz narradora do romance. Viver nos ditames dos passos 

alheios transforma o tempo em território de (des) poder e a falta de um tempo próprio se 

traduz na perda de espaço para o ser se autogovernar. Vale ressaltar que é, mais uma vez, na 

perspectiva feminina que Lya Luft contempla essa questão : 
 
 
E o preconceito (a ‘cultura’) nos diz entre outras coisas que devemos ser gentis, 
conciliadoras, agradáveis, sedutoras, para despertar no homem sentimentos de 
posse e proteção. Portanto somos criadas em função desse hipotético príncipe 
salvador que decidirá – e terá de gerir, ainda que lhe custe – nosso futuro. E 
naturalmente vai nos tratar como crianças pelo resto do nosso tempo. Que não será 
nosso, pois seremos sempre as despossuídas, a começar por nós mesmas. 
Nosso tempo será dos pais, depois do marido, dos filhos e dos netos. 
Para nós, sobrará o canto da mesa da sala de jantar quando quisermos escrever, o 
computador do filho quando nos arriscarmos pela Internet, o sofá com as outras 
mulheres nos jantares de casais, e por toda parte o terror do tempo que passa e que, 
sentimos, vai devorando uma vida que nunca aprendemos a administrar – pois 
jamais nos pertenceu (HT, p. 83).  
 
 
 

O regime noturno místico na representação simbólica do tempo em Lya Luft se faz 

também pelos processos de inversão eufemizante. O tempo que escoa e transforma a criança 

num adulto não lhe garante a irreversibilidade do processo. Uma carência, uma dor, um 

desconforto são suficientes para fazer ecoar no adulto o choro da criança. Em O quarto 

fechado, na discussão travada entre Renato e o pai, o filho adulto se inverte e se reverte no 

filho criança que um dia foi, sempre carente do amor paterno : “Renato faz cara de choro; que 

estranho, esse homem querendo chorar. No rosto que envelhece, a expressão de um menino, 

infinitamente magoado e solitário” (QF, p. 81). 

A memória e o afeto são capazes, na prosa literária luftiana, de fundir os seres do 

presente e do passado numa só tessitura, anulando a destrutibilidade desembocada pelo 

tempo: “Os que amei e morreram me visitam, não como fantasmas ou espíritos, mas como 
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realidades: o tempo não é tão importante, nada do que houve se destruiu, está em mim para 

que eu o preserve” (HT, p. 125). 

No romance A sentinela, o tempo volta atrás cada vez que Nora e João se 

reencontram e se amam novamente. O movimento do eterno retorno da imaginação sintética 

se faz nitidamente perceptível e dele algo novo nasce, uma nova sabedoria: 
 
 
Na primeira vez que fomos para a cama, o tempo voltou atrás: ainda estava tudo ali: 
a intimidade dos corpos, a cumplicidade das emoções, e o ritmo do amor. Apenas 
uma nova sabedoria. 
E eu, que abdicara do amor quando perdera João, e de minha feminilidade quando 
Jaime se fora me entreguei sem reservas (S, p. 124). 
 
 
 

As extremidades da ampulheta se alternam e o relógio de clepsidra marca 

momentos da imaginação noturna sintética na obra luftiana, como esse em que a escritora se 

refere ao valor não mais malfazejo do tempo, mas à sua paulatina ação terapêutica: “O tempo 

– e o brando mecanismo do cotidiano – é inimigo da dor” (HT, p. 123). Uma outra 

comparação em Histórias do tempo também se faz por meio da eufemização da face 

devastadora de Cronos: “O medo – não o tempo – é inimigo do amor” (HT, p. 164). O ser não 

se considera um títere nas mãos do tempo, vez que o domestica:  
 

Nestas páginas sopra o fluir do tempo que aparentemente tudo leva e tudo devolve, 
como as marés, e que só existe enquanto lhe damos crédito. Falo do tempo que é 
sonho, o tempo que precisa ser domesticado como um bichinho de estimação para 
não nos devorar (HT, p.18).  
 
 
 

 Daí o debruçar da narradora sobre as Histórias do tempo, de seu tempo interior. A 

marcação temporal, longe de se curvar aos ditames de uma cronologia férrea, governa-se pela 

fusão entre presente e passado, fusão que a memória proporciona e que anula o 

distanciamento dos fatos no transcorrer temporal: “Os que amei e morreram me visitam, não 

como fantasmas ou espíritos, mas como realidades: o tempo não é tão importante, nada do que 

houve se destruiu, está em mim para que eu o preserve” (HT, p. 125). 

Nessa obra, esse desejo de domesticação de Cronos acena para a presença de 

imagens e símbolos da imaginação sintética. Tal domesticação se faz, entre outros, por via da 

repetição dos instantes temporais que, tornando-os constantes, torna-os mais facilmente 

domináveis. À repetição temporal atrela-se a circularidade que, em Histórias do tempo, 

expressa-se claramente através das palavras “eu quero o delírio” (HT, p. 171),  últimas do 
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livro, mas igualmente as primeiras do início do primeiro capítulo, se nos deslocarmos do 

paratexto, que é o poema intitulado “Criação” (HT, p. 13), para o capítulo “Primeiras palavras 

no tempo”, início do livro propriamente dito. Essa circularidade já se prenuncia no final do 

último capítulo, quando a narradora afirma: “E volta ao seu início como se entra na morte” 

(HT, p. 157). Invertendo-se a correlação entre “vida” e “início” e entre “fim” e “morte”, atam-

se os fios da vida e da morte. 

O tempo é também convocado pela prosa literária luftiana para a realização de 

questionamentos vários. Nessa perspectiva, pensar o tempo significa repensar valores, 

promover revisões ideológicas. No romance A sentinela, há uma passagem em que a 

valoração positiva de uma relação amorosa não se escraviza à maior parcela de tempo de 

convivência entre os cônjuges e, muito mais que o tempo, importa a qualidade dos afetos 

travados. Também o sucesso na carreira e na vida, de um modo geral, torna relativo o tempo 

das experiências vividas: “– O que é dar certo? – me perguntou ele um dia. – Você não acha 

idiota esse chavão, todo mundo querendo dar certo, no emprego, no casamento, na vida? Uma 

relação que foi boa dois anos, deu certo; um casamento ruim de 20, deu errado” (S, p. 154-

155). 

Num trecho do ensaio O rio do meio, ao falar do tempo, Lya Luft questiona até 

mesmo o equívoco de concepções que dividem o mundo feminino em dois tempos 

coarctados : o tempo remoto da submissão feminina e o tempo atual da existência mais 

exitosa da mulher. Sempre através de indagações, a autora convida o leitor a (re)examinar a 

questão, sob pena de se idealizar a fase atual das mulheres, passando ao largo dos problemas e 

dores aí vivenciados : 

 
 
Neste fim de milênio somos tão diferentes das mulheres antigas? O que mudou em 
nós? Tudo será tão positivo como nos dizem, e foi outrora tão ruim como parece? 
Na Idade Média havia tecelãs inscritas em sindicatos; em todas as épocas, mulheres 
cultas escreviam, debatiam, influenciavam seu meio. Embora sempre em 
quantidade bem menor do que os homens, não eram exceções tão raras quanto nos 
parece. Onde foi parar a história dessas que administravam propriedades e bens 
quando os maridos iam à guerra, transmitiam a tradição oral da sua gente, eram 
depositárias de lendas, praticavam medicina e criavam os futuros guerreiros do seu 
povo? 
Rainhas ou mulheres de senhores feudais participaram de campanhas bélicas ao 
lado do marido, ou em seu lugar quando ele precisava combater em outra parte; 
séculos atrás, na Europa, mulheres não se dedicavam apenas às intrigas da Corte, 
mas davam cursos públicos de retórica, falavam latim, conheciam teologia e 
filosofia. As poucas hoje comentadas só aparecem como esposas de seus maridos 
famosos. (Joana d’Arc teve o nome perpetuado por si mesma: foi preciso que 
morresse queimada numa fogueira inquisitorial. 
Tudo isso porque “os livros de história são escritos por homens”?  Eles seriam tão 
poltrões que não cederiam à mulher o seu devido lugar nos fatos do mundo? 
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Não acredito muito nesses preconceituosos clichês, nem tenho competência ou 
disposição para fazer afirmações sobre o assunto: este é, afinal, um livro de 
indagações. Mas custa-me acreditar que os homens sempre tenham querido ter a 
seu lado frágeis ornamentos ou apáticas escravas. 
Quais as complexas razões dessas vidas na sombra? Houve toda uma camada de 
existência organizada, administrada, transmitida pelas mulheres: hoje inicia-se essa 
escavação, essa arqueologia, reconstituindo o fio que nos foi cortado. Vamos então 
– talvez – saber melhor quem somos (RM, p. 62). 
 

 

Assim, Lya Luft cria e recria o tempo, mostrando suas faces corrosivas, 

eufemizando-o, procedendo por retornos e progressos e até mesmo negando o tempo. Por vida 

da memória, a autora-narradora-personagem de Mar de dentro nega a existência do tempo, 

desse tempo cronológico que tudo delimita, tudo destrói e tudo arrasta. Por via da fantástica 

transcendental da arte62, a escritora vence o esquecimento dos entes golpeados pela morte, que 

se perpetuam em sua criação literária: 
 

 
 O tempo não existia, pois as pessoas que ali se haviam mirado, que tinham tocado 
aqueles objetos, escrito aquelas palavras, balançado aquele berço, continuavam 
enviando seus recados a uma menina cuja sensibilidade era uma floresta de antenas 
movendo-se em todas as direções, tateando sobre seda e grãos – e fogo e gelo. 
E transformaria tudo aquilo em palavras, frases, livros com que pretenderia fixar ao 
menos um rastro, uma pegada, um roçar de asa de tudo isso que queria ser narrado e 
passado adiante, para não morrer (MD, p. 97).  
 
 
 

Em obra intitulada Tempus fugit (1990), Rubem Alves faz referência a esse 

enfrentamento da morte por via da poesia: “Era assim, na antiga tradição japonesa, conforme 

li: diante da morte próxima o guerreiro samurai fazia descansar sua espada e se tornava poeta” 

(ALVES, 2005, p. 79). É assim que procede Lya Luft: sempre atenta à possibilidade da morte, 

contempla o tempo que devassa, mas também o vence pela construção de uma prosa literária 

cíclica, que repete a cada livro o gesto criador do livro primeiro, eufemizando o mordiscar do 

tempo que leva à morte, ao silêncio e ao esquecimento.  

 
 

 
 
 

                                                 
62 Para Gilbert Durand, a grande função do imaginário é a de se erguer contra as faces do tempo e da morte, por 
meio dos processos de eufemismo que caracterizam toda e qualquer representação simbólica: “É contra o nada 
do tempo que se levanta toda representação, e especialmente a representação em toda a sua pureza de 
antidestino: a função fantástica de que a memória não é mais que um incidente. A vocação do espírito é a 
insubordinação à existência e à morte e a função fantástica manifesta-se como o padrão dessa revolta” 
(DURAND, 2002, p. 403-404). 
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2.1.2.2 A infância: primevas águas 
 
 
 

Porque se a gente fala a partir de ser criança, a 
gente faz comunhão: de um orvalho e sua aranha, de 
uma tarde e suas garças, de um pássaro e sua árvore. 
Então eu trago das minhas raízes crianceiras a visão 
comungante e oblíqua das coisas. 

(Manoel de Barros) 

 
 

Em muitos estudos advindos de paradigmas teórico-científicos que se dedicam a 

compor uma epistemologia da infância, impera a assimetria da relação sujeito e objeto do 

conhecimento. Para se conhecer a infância, fala o adulto e comumente não fala a criança. Em 

um considerável número de textos que constituem os discursos da História63, Antropologia, 

Psicanálise, Sociologia e Pedagogia, a voz do eu infante perde terreno para a unilateral dicção 

adulta que, estabelecendo-se como único sujeito de enunciação, concede à criança a mera 

condição de seu outro, definido não a partir de si mesmo, mas visto de fora, compreendido 

pelo olhar adulto que o delimita e o define: 

  
... por não falar, a infância não se fala e, não se falando, não ocupa a primeira 
pessoa nos discursos que dela se ocupam. E, por não ocupar esta primeira pessoa, 
isto é, por não dizer eu, por jamais assumir o lugar de sujeito do discurso, e 
conseqüentemente, por consistir sempre um ele/ela nos discursos alheios, a infância 
é sempre definida de fora (LAJOLO, 2003, p. 230).  
 
 
 

                                                 
63 Para se ter uma visão mais dialética das disposições históricas sobre a infância, é preciso contrapor às 
canônicas afirmações de Philippe Ariès (1981) as ponderações efetuadas por Colin Heywood, que inclusive 
considera Áries um historiador amador, de “fim de semana”. Em seu antológico História social da criança e da 
família (1981, p. 17) Ariès afirma: “Até por volta do século XII, a arte medieval desconhecia a infância ou não 
tentava representá-la. É difícil crer que essa ausência se devesse à incompetência ou à falta de habilidade. É mais 
provável que não houvesse lugar para a infância nesse mundo”. Arrolando críticas dirigidas a Ariès por vários 
historiadores, Heywood esclarece que não só a infância se ausentava no cenário da arte medieval: “No entanto, 
como observa Anthony Burton, a concentração nos temas religiosos fez com que muitas outras coisas também 
estivessem ausentes, notadamente ‘quase toda a vida secular’, o que impossibilita que se isole a criança como 
ausência significativa” (HEYWOOD, 2004, p. 24). Fora dos domínios da arte, no plano mesmo da existência 
social, Heywood assinala um processo de reconhecimento das especificidades da infância na Idade Média: “Os 
códigos jurídicos medievais continham algumas concessões ao status de minoridade das crianças. Por exemplo, 
costumavam proteger os direitos de herança de órfãos e, por vezes, exigiam o consentimento das crianças em 
relação a um casamento. As ordenações de Aethelstan, rei dos saxões ocidentais do início do século X, 
estabeleciam que qualquer ladrão com mais de 12 anos de idade que roubasse bens de valor superior a 12 pence 
deveria ser executado. Contudo, o rei acrescentou posteriormente que considerava ‘cruel levar à morte pessoas 
tão jovens e por ofensas tão leves, como sabia ele ser a prática em toda a parte’. Assim sendo, declarou que 
ladrões com menos de 15 anos não deveriam ser mortos, a menos que tentassem opor resistência ou fugir” 
(HEYWOOD, 2004, p. 26). Como se vê, discussões acaloradas podem nascer do confronto de apresentações 
históricas tão díspares sobre a infância.  
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Ainda que os Estudos Culturais tenham trazido à luz da ribalta a necessidade de 

compreender a cultura como um campo múltiplo e plural, contemplando o universo ocupado 

pelas minorias como o negro, o índio, a mulher e a criança, no caso específico da produção 

intelectual voltada para a infância, é ainda o adulto a voz que mais comumente se ergue para 

proferir o conhecimento gerido. Problematiza-se a infância não pela voz da criança, mas pelas 

palavras do adulto. 

 Além disso, as várias concepções de infância com as quais já entramos em contato 

advêm de uma ordem racional obcecada por promover a cisão distintiva entre a experiência 

adulta e a experiência da infância. Nessa perspectiva, a criança é considerada sempre a partir 

do ponto de vista de sua futura condição adulta. Ao se referir às diversas concepções de 

infância formuladas pelas disciplinas que consagram sua atenção ao estudo dessa fase etária 

da vida, Marisa Lajolo deixa entrever como reverbera nestas disciplinas um perfil de criança 

traçado pelo ponto de vista do seu devir adulto: 
 
 
Foi, aliás, através de diferentes formulações destas disciplinas que começaram a 
circular diferentes concepções de infância: primeiro, vendo a criança como um 
adulto em miniatura; depois, concebendo-a como um ser essencialmente diferente 
do adulto, depois... Fomos acreditando sucessivamente que a criança é a tábula 
rasa onde se pode inscrever qualquer coisa, ou que seu modo de ser adulto é 
predeterminado pela sua carga genética, ou ainda que as crianças do sexo feminino 
já nasceram carentes do pênis que não têm, ou então tudo isso, ou nada disso, ou 
então ou então ou então (LAJOLO, 2003, p. 232).  
 
 
 

Constatar a assimetria da relação sujeito / objeto de conhecimento no que respeita 

à infância não implica proclamar uma atitude epistemológica diametralmente oposta e 

conceber a criança como o único ser capaz de falar de si, a si e ao universo tal como o 

compreende. Afirmar categoricamente que só se conhece a criança pela criança equivaleria, 

salvaguardadas as devidas proporções, dizer que só negros poderiam estudar a condição 

negra, só mulheres poderiam pensar academicamente o universo feminino e somente 

homossexuais pudessem nos oferecer uma cartografia de sua condição.  

A questão é complexa e não se trata de polarizá-la em apenas um dos extremos que 

a compõem. Provavelmente um estudo que abarque o saber advindo da própria criança – que 

desse modo amalgama os papéis de sujeito e objeto de conhecimento – e o saber do adulto 

pesquisador seja a via menos equivocada por oferecer não uma visão, mas um conjunto de 

visões com as quais poderíamos nos retornar a contento à nossa condição primeira no mundo. 

Nessa perspectiva, assinalam-se excelentes trabalhos que apresentam resultados de pesquisas 
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de campo, de entrevistas com crianças64 e até mesmo trabalhos literários que apresentam a 

criança como um autor mirim, como a obra Meu tempo e o seu (BASÍLIO; LEAL, 2005) em 

que, em constante diálogo com autores como Ana Maria Machado, Elias José, Leo Cunha, 

Pedro Bandeira, Tatiana Belinky e Ziraldo, encontramos textos de trinta e sete crianças 

autoras, tematizando as delícias da infância ontem e hoje.  

Ainda que, mesmo nesses trabalhos, o discurso infantil apareça sob a chancela do 

discurso do adulto que o editora, selecionando-o e o dispondo no espaço da citação 

bibliográfica – sobretudo nos trabalhos acadêmicos – não se pode negar que a voz infantil vai 

rompendo paulatinamente as fissuras do interdito. Desse modo, atenua-se o caráter 

epifenomênico da fala do infante em relação às práticas discursivas do pesquisador. Por essa 

via, a infância deixa de ser apenas um outro marginalizado e carente de um processo 

evolutivo que o erga à condição central e ideal de adulto, para constituir um outro que não só 

é por nós olhado mas que também nos olha e que ora revela e ora secreta seus mistérios 

enrodilhados na sua eterna novidade: 

 
A verdade da infância não está no que dizemos dela, mas no que ela nos diz no 
próprio acontecimento de sua aparição entre nós, como algo novo. E, além disso, 
tendo-se em conta que, ainda que a infância nos mostre uma face visível, conserva 
também um tesouro oculto de sentido, o que faz com que jamais possamos esgotá-
la (LAROSSA, 2006, p. 195).  
 
 

Por procederem pelo devaneio e pela imagem que “aproxima ou conjuga 

realidades opostas, indiferentes ou distanciadas entre si” (PAZ, 1982, p. 120), os artistas se 

afiguram como os seres que mais se aproximam do enigma da infância, remediando, por uma 

“comungante” cosmovisão, a assimetria dos saberes adultos que se propõem a perscrutar o 

universo infantil. Ao aproximarem o tudo do tudo, ao configurarem numa unidade a 

pluralidade das coisas, poetas e crianças apresentam uma mirada mais ampla da existência 

humana. Tal identificação, já asseverada por Baudelaire (1997), ressoa, em Bachelard, na 

defesa de uma compreensão fenomenológica da infância: “E é assim que nas suas solidões, 

desde que se torna dona dos seus devaneios, a criança conhece a ventura de sonhar, que será 

mais tarde a ventura dos poetas” (1988, p. 94). Arrolando imagens da infância em obras 

literárias, a romancista e ensaísta francesa Marie-Louise Audiberti, ancorada em 

bachelardianas palavras, assevera a identificação entre a criança e o poeta, curiosos e 

fascinados por descobertas infindas:  
                                                 
64 No campo da crítica literária infanto-juvenil, destacam-se trabalhos interessantes como o de Marly Amarilha 
(2006), Diógenes Buenos Aires de Carvalho (2004) e Rony Farto Pereira (2008).  
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Tal como a criança, o poeta nada toma por conquistado. Tudo está a descobrir, 
explorar, e é assim que com ele o mundo é retocado de cores frescas, originais. De 
acordo com Bachelard, “a poesia seria a infância em si, a infância redescoberta”. E 
é assim que, na sua solidão, desde que seja dona de seu devaneio, a criança conhece 
a felicidade de sonhar que será mais tarde a mesma dos poetas (AUDIBERTI, 2003, 
p. 169).65  
 
 
 

Também Lya Luft atesta esse estreito parentesco entre a cosmovisão infantil e os 

modos de ver do artista, ambos interessados na magia das coisas em detrimento das 

contumazes cisões racionais entre o real e o imaginário a que os adultos são mais 

familiarizados: “O artista guarda a visão mágica da infância, quando o real e o imaginado 

convivem sem problemas” (RM, 1996, p. 14). Na prosa literária da autora, a criança é 

contemplada como ser que habita as páginas da ficção, do registro da memória e da reflexão 

ensaística. Privilegiada por sua visão encantatória do mundo, protegida pelo carinho de pais e 

avós, a criança retratada na obra luftiana, no entanto, não se configura somente como ser de 

existência idílica. Também reside nesse universo literário a criança amedrontada, subjugada 

pelas ordens, caprichos, intransigências e perversidades dos adultos, a criança solitária e 

carente, o ser incompreendido, que é preciso educar e adestrar, enquadrar e controlar:  “A 

infância são as ilhas da magia e também as águas do terror: os mistérios adultos que não nos 

abrem lugar, os objetos cotidianos, tudo serve para atormentar uma fantasia não domesticada” 

(MD, p. 28). 

A autora se faz porta-voz da infância, por via de um discurso que contrapõe ao 

egocentrismo do eu adulto e à alteridade do ele/ela criança um nós e um nos, harmonizando-

se a esse outro que outrora fomos. Assim, essa voz que profere a existência de “mistérios 

adultos que não nos abrem lugar” irmana passado e futuro, une em laços a criança e o adulto, 

e por assim proceder, representa com mais plasticidade a infância, período em que mais 

facilmente se fundem sujeito e objeto de contemplação: 

 
Uma criança contemplando uma mancha na parede, um inseto no capim ou a 
revelação de uma rosa, não está apenas olhando: ela está sendo tudo isso em que se 
concentra. Ela é o besouro, a figura na parede, ela é a flor, o vento, o silêncio. 
Uma criança é a sua dimensão, na qual o tempo, os contornos, texturas, aromas e 
sons são realidade e magia sem distinção (MD, p. 38). 
 
 

                                                 
65 “Tel l’enfant, le poète ne prend rien pour acquis. Tout est à decouvrir, explorer, et c’est ainsi qu’avec lui le 
monde est repeint de couleurs fraîches, originelles. Selon Bachelard, “la poésie serait l’enfance en soi, l’enfance 
retrouve”. Et c’est ainsi que, dans ses solitudes, dès qu’il est maître de sa rêverie, l’enfant connaît le bonheur de 
rêver qui sera plus tard celui des poetes”.  
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Essa visão mágica poético-infantil, em patente contraste com o olhar 

atordoadamente pragmático e racional dos adultos, apresenta-se como o prenúncio de uma 

atividade estética que alçará a criança que observa e contempla à condição de futura escritora. 

Como processo e produto dessa visão encantatória, a criação literária se ergue como 

expediente capaz de preencher as lacunas das incompreensões advindas do diálogo precário 

entre crianças e adultos: “Isso alguma vez tentei explicar com minhas palavras ainda 

precárias. Mas ninguém parecia entender – ou não estavam muito interessados. Então eu 

armava tudo aquilo em histórias que recitava para mim mesma como rezas de bruxas” (MD, 

p. 38).  

Ao se relacionar com o mundo por via das imagens, a criança, comumente 

considerada em sua ingenuidade, transpõe os entraves do olhar adulto, desmemoriado de 

imagens que muitas vezes é. Assim, observa-se uma inversão, visto que o adulto, considerado 

como o supra-sumo da sabedoria tem, na verdade, os olhos baços pela experiência, sendo 

preciso retornar à beleza das imagens de quem tudo vê com um olhar inaugural: 

 
 
E habitamos melhor o mundo quando o habitamos como a criança solitária habita 
as imagens. Nos devaneios da criança, a imagem prevalece acima de tudo. As 
experiências só vêm depois. Elas vão a contravento de todos os devaneios de alçar 
vôo. A criança enxerga grande, a criança enxerga belo. O devaneio voltado para a 
infância nos restitui à beleza das imagens primeiras (BACHELARD, 1988, p. 97).  
 
 
 

Muito atenta à condição infantil, Lya Luft não só contempla a criança como 

personagem, mas também disserta sobre essa capacidade embrionária de representar o mundo 

pelo segredo da imaginação que poderá conduzir à arte. No entanto, contra qualquer 

determinismo, reconhece que nem toda criança possuirá a senha de entrada ao universo em 

que, germinando em si o artista, passará de produto a produtor da obra: 

 
 
Algumas crianças sentem a presença do secreto que outros nem notam. Conheci 
uma que olhava suas tiazinhas, tão domésticas, o poderoso pai e a linda mãe, e 
pensava: “Será que todos eles – tão diferentes de mim – são apenas o que parecem 
ser?” No coração dessa criança agitavam-se redemoinhos soprados por um vento 
não se sabia de onde. Para ela talvez todo o amor não fosse garantia suficiente. 
Essas meninas (e meninos) tocados pelo mistério serão no futuro atores, bailarinos, 
escultores, escritores. Sem a sorte e a audácia de seguirem esse destino, podem até 
se tornar sólidas pessoas cuja vida se desenrola sem maiores dramas. Mas hão de 
trazer dentro delas a chama que as ilumina, e perturba, e as mantém humanas (RM, 
p. 29). 
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Assim, se a autora trabalha algumas vezes com a idéia de uma criança cósmica e 

seus traços universais, em outros relativiza a infância, reconhecendo as diferenças que 

perpassam a subjetividade de uma criança para outra. Dessa diferença, nascem muitas vezes a 

incompreensão e a estranheza do ser em relação ao grupo e do grupo em relação ao ser: 
 
 
 
Brincar na calçada num fim de tarde de verão, vestido leve, às vezes pés descalços. 
Jogar bola, correr, brincar de roda. 
O ritmo, o riso, os giros e as vozes. Um cálido amor pelas crianças que lhe davam 
as mãos e a levavam na roda. 
Fazer parte, pertencer, ser igual... 
Mas, sobretudo, para ela, a vibração das palavras mágicas. Ciranda cirandinha: o 
que era ciranda? Teresinha de Jesus deu um passo foi ao chão... mas só ao terceiro 
deu a mão. O cavaleiro que acudia seria o príncipe num cavalo dourado? 
- Por que ela deu a mão ao terceiro? 
- Não sei, não importa, vamos, vamos continuar a roda! 
Mas o que teria de especial aquele terceiro, a quem Teresa dera a mão? 
Mais roda, alegria de participar, de rir com as outras, de juntar sua voz e entregar-se 
à sensação de intimidade e confiança. 
Se essa rua se essa rua fosse minha, eu ladrilhava de diamantes... 
Ela esquecia a brincadeira, nem notava mais as mãos suadas puxando as suas, 
vamos, vamos! 
Parava sem perceber que estava perturbando a roda, via-se andando numa rua toda 
calçada de pedrarias preciosas. 
- Anda, pára de sonhar, você está atrapalhando! 
Ciranda cirandar... ela saía voando como se o vento nos cabelos a impelisse mais, e 
mais, e mais, dançando para fora das realidades. 
No mais trivial era como se inesperadamente eu tocasse com os dedos o 
pensamento, a alma, alguma coisa insuspeitada (MD, p. 36-37).  
 
 

 

Ter os olhos ávidos pelo mundo, afoitar-se por absorver o que ainda se 

desconhece, portar-se como um ser curioso de novidades pode embriagar e instigar, mas pode 

também ser suplício e tormento. Em outra passagem de Mar de dentro, a criança deixa de ser 

dotada de um poder misterioso que a distingue das demais e, ao contrário, apresenta-se 

desprovida de um saber que a excomunga da tertúlia formada por sábias e sarcásticas colegas:  

 
 
Dúvidas e culpas foram a soma dos anos de infância.  
Meninas de corpo ainda indefinido, minhas colegas e eu nos reuníamos na casa de 
uma delas para fazermos juntas nossas lições. Depois conversávamos,  sempre 
sobre o assustador mundo adulto. 
Eu sou a menor, a mais tímida, as outras divertem-se à minha custa: 
- Guísela, sabe como nascem os bebês? 
- Claro que sei – respondo com menos convicção do que aparento. 
- Como é? 
 - Da barriga da mãe. 
- E como entram lá? 
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Começo a gaguejar. A questão me preocupa vagamente. A sabichona ri de mim: 
ora, o bebê passa por uma borrachinha que o pai coloca na ‘coisa’ da mãe. Passa 
uma criancinha em miniatura, depois cresce na barriga da mãe. 
Uma novata mais esperta contesta: 
- Que borrachinha, que nada! O pai bota a ‘coisa’ dele direto na da mãe, e o nenê 
pequenininho passa por ali! 
Gritinhos de espanto, mãos inocentes tapando bocas, não pode ser, não pode ser! 
Volto para casa doente. Não quero acreditar, mas as outras são mais velhas do que 
eu, sabem mais. Então meus pais... não podia ser! Pensei em meu irmãozinho 
morto. E eu! Então, por duas vezes... Impossível! (AEA, p. 65-66) 
 

 

Assim como a narradora de Mar de dentro, a avó da narradora Anelise, em As 

parceiras, ignora, quando adolescente, um saber que se instala e se desenvolve em seu próprio 

corpo, mediante um descompasso entre o desenvolvimento físico e o desenvolvimento 

cognitivo e emocional de uma jovem mulher:  
 
 
Quando casou, Catarina von Sassen mal começara a menstruar. E, se já não 
acreditava piamente que o sinal no dorso de sua mão vinha duma bicada da 
cegonha, também não tinha certeza de como os bebês entravam e saíam da barriga 
das mães. Casamento era para ela a noção difusa de abraços e beijos demorados, e 
alguma coisa mais, assustadora. Algo de que nunca falavam direito. Como as 
doenças e a morte (P, p. 13). 
 

 

Tal descompasso encontra raízes no controle que o adulto exerce sobre a vontade e 

a possibilidade de saber das crianças. Saber pode ser perigoso e embaraçoso, pode modificar a 

ordem natural das coisas e inverter papéis, causar rebeldias, sendo preciso interditar o acesso 

a certos conhecimentos que se tornam temas tabus ao universo infantil. Desse estado de 

coisas, nasce uma espécie de pedagogia da omissão, apta a coibir o sexo e a morte bem como 

seus desdobramentos temáticos aos olhos ávidos das crianças. Assim se procede com Anelise 

em As parceiras, coibida de velar a avó Catarina: “Depois que a porta se fechou no alto da 

escada, nunca mais a vi. Nem fui ao seu velório: não era coisa para criança” (P, p. 13). Assim 

acontece com a narradora de Mar de dentro, proibida de acompanhar o lento caminhar do avô 

rumo à morte e a conseqüente deterioração de um corpo que já não mais pode ser: “Eu o 

visitava pouco, em nossa casa a morte não era espetáculo para criança. Lembro gemidos 

abafados em um quarto escuro, e cheiro acre de remédio ou desinfetante – dos cantos, um 

sopro de gelo me dava calafrios” (MD, p. 128).  

 Não só Tânatos constitui um interdito às crianças; a elas também se oculta a face 

de Eros, principalmente se manifesta através de um “desvio” de orientação sexual. É o que 

ocorre com a narradora Guísela/Gisela de A asa esquerda do anjo, em relação a uma 

personagem cuja ambigüidade sexual a intrigava sempre:  
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Não adiantava muito perguntar aos adultos. Seu Max fazia parte das tantas coisas 
que não eram ‘para criança’. O mundo adulto era o nascedouro de meus medos: as 
perguntas que ficavam no ar, baixando à noite para se aninharem na minha fantasia, 
fervilhantes (AEA, p. 15). 
 
 
 

Paralelo a esse processo de procrastinação de certos saberes, muitas práticas 

sociais são também interditas às crianças. Tal processo se efetiva mediante uma verdadeira 

tentativa, por parte dos adultos, de delimitarem com rígidas estacas o seu mundo, cindindo-o 

do mundo das crianças. Disso resulta o inventário de práticas próprias às crianças, sempre na 

perspectiva da permissibilidade dos adultos: 

 
- Mãe, por que eu não posso ficar aqui? 
- Você vai brincar com as outras crianças. 
- Mas eu prometo ficar quieta. Não falo nada, não pergunto nada. 
- Aqui não é lugar de criança – respondia minha mãe. – E não discuta. Criança não 
tem querer (MD, p. 43). 
 
 
 

Considerando como forte traço caracterizador da infância a infinita ânsia, a 

vontade, o querer entender, descobrir, sentir, experimentar, só podemos ler, onde se lê 

“criança não tem querer”, a afirmação velada “criança não tem poder” – de compra, de 

escolha, de troca, de decisão. Esse processo de cisão efetuado pelo adulto sofre um verdadeiro 

desdobramento em O ponto cego. Nesse romance, o menino-narrador, astuto e perspicaz que 

é, observa não só as fronteiras que separam o mundo do adulto do das crianças, mas também 

os apartes que se operam entre homens e mulheres: 

 
Um menino é secreto e observador. Dissimulado: guarda o que acontece, o que 
dizem, gritam, gemem as mulheres e os homens ao seu redor, no concreto e no 
pensado. Vai tendo sua visão do mundo, sua perspectiva nem sempre cega: 
mulheres aqui, homens ali. Mulheres assim, homens assado. Crianças, nada (PC, p. 
41). 
 

 

Saberes adiados, experiências vetadas, diálogos não prodigalizados. Na prosa 

literária luftiana, as crianças são também vítimas de uma minguada comunicabilidade com os 

adultos. Dessa falta de diálogo, ou do diálogo muitas vezes virgulado por informações mal 

fornecidas, nascem a incompreensão, o medo e a solidão:  
 
 
Quando eu era criança, tia Beata falava na árvore que nascia na barriga se a gente 
engolisse muita semente de fruta: 
- Nasce laranjeira, macieira. 
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Eu chorava apavorada, sozinha de noite. E se por algum buraco do meu corpo 
começasse a brotar, silenciosa e terrível, uma ponta de galho? (P, p. 61-62) 
 

 

Desta feita, instaura-se o medo como freqüente companheiro das noites 

atravessadas pelo ser infantil:  
 
 
Eram dias felizes. Meus medos diminuíam. Porque eu era assustada e nervosa: 
especialmente à noite, quando sozinha, via olhos, crânios calvos, coisas agachadas 
nos cantos. A noite inteira, encostavam-se contra as paredes da casa cheias de 
ruídos assustadores e me chamavam como uma respiração enorme: vem, vem, vem 
(AEA, p. 49-50). 
 
 
 

No romance A sentinela, o medo é instaurado de criança a criança, já que a menina 

Lilith, com seus peculiares e refinados meios de tortura psicológica sobre a irmã Nora, 

suscita-lhe deliberada e sadicamente excêntricos medos:  

 
Desço apenas alguns degraus, até o meio da escada, onde me sento outra vez, testa 
encostada ao corrimão frio. Quando o medo era grande demais, de madrugada, eu 
vinha até aqui, também descalça, esperando que meu pai chegasse da fazenda, do 
clube, ou retornando com Elsa de uma festa. Criança, eu sofria de insônia e dos 
terrores que Lilith me incutia: falava de coisas esquisitas, falava da morte. Não com 
o ar de quem quer apenas assustar; nela era natural, como mexer com bonecos e 
brincar no jardim (S, p. 20). 
 
 
 

A noite, com sua mortalha negra, a noite diurna e tenebrosa também circunscreve 

o espaço e o tempo da experiência agônica de Medésima, uma das porções narradoras da obra 

Histórias do tempo. O medo, que é já sugerido em seu próprio nome, materializa-se para 

Medésima na forma de seres medonhos:  

 
As noites quase sempre traziam o terror inexplicável. Os rostos, aqueles, atrás da 
cortina, ameaças além da veneziana. Não sei de onde brotava essa raiz de medo que 
prolongava as noites em tormentos inúteis, reais, que eu não conseguia explicar aos 
adultos – tão superiores a tudo aquilo, tão resolvidos, e fortes, e isentos (HT, p. 44).  
 
 
 

Impossibilitada de compartilhar medos e angústias com os adultos, a criança 

precisa parir sozinha o embate com seus próprios fantasmas.  Em Mar de dentro, a narradora 

trava heróica e diurnamente uma batalha com as nefastas trevas e os seres fantasmagóricos 

que aí atuam. O “pôr-se de pé” da narradora nos remete ao regime diurno durandiano e as 
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caretas e os movimentos bruscos da menina lembram os cetros e os gládios de intrépidos 

guerreiros, ainda que em pouquíssimo tempo fosse dissipada a coragem: 

  
Certa vez decidi tomar coragem e combater os espectros da escuridão. Pus-me de 
pé em cima da cama, e comecei a fazer as caretas mais terríveis, a saltar agitando 
braços e pernas para assustar aquelas criaturas mais do que me assustavam a mim. 
Tinha uma noção do grotesco e inútil do que estava fazendo, mas tirava disso 
alguma força, finalmente em lugar de me esconder eu reagia. 
E saboreava por algum tempo a ilusão de uma coragem que depressa se desvanecia 
(MD, p. 58-59). 
 
 
 

A luta travada temporariamente com fantasmas dá lugar, em Reunião de família, a 

um legítimo massacre físico em que o adulto marca na carne viva das crianças sua 

perversidade disfarçada de moralismo e educação. Nesse romance, as agressões físicas, 

ocorrendo a posteriori da “má” conduta infantil, fazem-se acompanhar de uma agressão 

psicológica, pelo sadismo de quem surra aqueles para quem a memória já se fez 

esquecimento:  
 
 
Por vezes ele nos castigava por faltas que já tínhamos esquecido. Mais de uma 
ocasião apanhei à noite por um erro cometido de manhã; ou na véspera. Com a 
memória curta das crianças, levava surras por algo que já não lembrava ou de que 
não tinha certeza. De modo que me sentia constantemente merecedora de punição, 
pois não acreditava que, sendo meu pai, ele me batesse só por maldade (RF, p. 39). 

 
 

A idéia obstinada de paterno e materno dever na constituição de uma criança apta 

a se transformar num adulto exemplar, de condutas éticas, faz da educação peça-chave no 

convívio dos adultos com as crianças. Disso resulta uma série de prescrições e proscrições dos 

pais, mães, avós ou outros responsáveis pela criança:  
 
 
Minha Mãe tem estado mais atenta comigo. Antes de começar a escapar de nós, 
vivia dizendo que eu fosse bonzinho e me comportasse bem à mesa, e me limpasse 
direito no banheiro, e não fizesse barulho nem mostrasse a língua para as pessoas, e 
tomasse banho todos os dias lavando bem atrás das orelhas. E não maltratasse o 
cachorro nem os bichos do sítio. 
Deve ser muito cansativo treinar uma criança. Vi na televisão uma foca no circo 
fazendo uma porção de coisas ensinadas. Era assim que eu deveria ser para que, 
aprovando-me, meu Pai aprovasse minha treinadora? (PC, 87-88)  
 
 
 

Os métodos através dos quais se efetiva esse processo de educação moralizante são 

de tal modo incisivos que acabam, muitas vezes, por comprometer a tônica da afetividade 
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na/da relação pais e filhos. Obcecados em educar e controlar, os pais se esquecem da prática 

do amor e reduzem muitas vezes seus filhos à condição de bichinhos de estimação adestrados: 

“- Filho não se controla; se educa, se ama, se acompanha, se estimula. Você devia pegar uma 

foca e amestrar – Olga sabia ser cruel” (S, p. 108). 

Desse exercício obstinado de adequar no esquadro do adulto a criança, mutilam-se 

possíveis faculdades, aborta-se a criatividade e seres malbaratados são produzidos. A criança 

segue então uma trajetória que a leva da subjetividade diferenciadora, da vivacidade e 

capacidade criativa e crítica para a padronização dos seres, para o silenciamento das vontades, 

para a existência estéril:  
 
 
... aos poucos [as crianças] vão sendo impedidas de viver a força e a espontaneidade 
com que fazem as coisas, quando podem. Aos poucos vão sendo “educadas”, o que 
significa limitadas, castradas, destruídas no que têm de mais genuíno: a criatividade 
e a liberdade. Não estou negando todas as conquistas e avanços que a psicologia 
infantil e a pedagogia vêm fazendo nos últimos anos. Mas essas tentativas sempre 
me parecem o remendo que se coloca em uma roupa nova, após rasgá-la 
deliberadamente. Como reflorestar uma região após sua destruição predatória 
(CESARINO, 1983, p. 12).  
 

 

Também na representação simbólica da infância, Lya Luft se utiliza da recorrente 

imagem da manada e do rebanho como forma de simbolizar essa tendência humana de sempre 

(se) amoldar para ser absorvido pelo grupo:  

 
Festa infantil é comandada por recreacionistas, grande alívio quando os pequenos 
formam um mar de mini-tsunamis incontroláveis. Mas é possível que a vida de 
muitas dessas crianças seja dirigida por uma agenda movimentada e rigorosa: todos 
correndo como uma manada de bezerrinhos preparando seu futuro no rebanho 
adulto. Tempo de viver, de brincar à vontade, de inventar jogos ou simplesmente de 
ficar quieto sentindo o mundo... acabou-se? (EOP, p. 100-101).66  
 

 

Esse é o destino vivido por Guísela/Gisela em A asa esquerda do anjo. Ao final da 

narrativa, a protagonista se transforma numa verdadeira réplica da autoritária avó Frau Wolf e 

pode ser aceita pela “manada” das mulheres prendadas, bem-comportadas e preferencialmente 

assexuadas. A narradora se transforma naquilo a que sempre criticara, muitas vezes com 

                                                 
66 Embora não tenhamos delimitado o livro de crônicas Em outras palavras como corpus de análise do nosso 
trabalho, valemo-nos dessa passagem por considerarmos significativa sua dimensão exemplificativa da imagem 
da manada para representar os seres destituídos de individualidade na prosa literária luftiana e também porque, 
desse modo, assinalamos a permanência dos traços do que denominamos arquiestrutura da prosa literária 
luftiana em suas mais recentes produções literárias.  
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mágoa e ressentimento. A rigidez e o perfeccionismo de Frau Wolf encontram na neta solo 

fecundo para se imortalizarem: 
 
 
Meu cabelo está grisalho. Sou uma das solteironas da cidade. Fui amada, mas não 
me entreguei! 
Fecho-me nesta casa e cumpro minhas obrigações. Não encontrarão nada 
desarrumado. Servirei chá com uma torta de camadas, que faço com perfeição. 
Tenho na gola do vestido o camafeu que foi de Frau Wolf e que batizei com o nome 
de Anemarie. Segredo só meu (AEA, p. 124-125). 
 
 

A criança Guísela/Gisela, bem como tantas outras crianças, das páginas da ficção 

ou da concreta realidade, pode então fazer ressoar os versos de Álvaro de Campos: “Sou o 

intervalo entre o que desejo ser e os outros me fizeram” (PESSOA, 2003, p. 413). Essas 

crianças, despojadas do direito de serem no presente, são sempre consideradas como adultos 

em potenciais, seres a quem é preciso tornar adultos. Esse desejo de adultização da criança 

por parte dos adultos que a cercam pode ser perfeitamente traduzido na interpelação que 

muitas vezes lhe é lançada: “O que você vai ser quando crescer?”. Em O ponto cego o 

menino-narrador responde com ironia a essa interpelação: 
 
 
- O que você quer ser quando crescer? 
Pensei um pouco, e respondi: 
- Eu quero ser anão. 
Primeiro todo mundo se calou. Depois começaram a dar risada, as três acharam 
uma graça enorme. Respondi a verdade porque gosto delas. Para as outras pessoas 
normalmente digo que quero ser bombeiro, polícia, salva-vidas, cientista, todas 
essas bobagens que as crianças devem dizer (PC, p. 37).  
 
 
 

A prosa literária de Lya Luft faz ressoar então as belas palavras de Drummond em 

“Verbo ser”: 

 
Que vai ser quando crescer? vivem perguntando em redor.  
Que é ser? É ter um corpo, um jeito, um nome? Tenho os três. E sou? Tenho de 
mudar quando crescer? Usar outro nome, corpo e jeito? Ou a gente só principia a 
ser quando cresce? É terrível, ser? Dói? É bom? É triste? Ser: pronunciado tão 
depressa, e cabe tantas coisas? Repito: ser, ser, ser. Er. R. Que vou ser quando 
crescer? Sou obrigado a? Posso escolher? Não dá para entender. Não vou ser. Não 
quero ser. Vou crescer assim mesmo. Sem ser. Esquecer (ANDRADE, 2002, p. 
1015).  
 
 
 

Sim, para certos adultos, a criança só principia a ser quando cresce e toda a sua 

vida é direcionada a esse fim único e último, como nos lembra Bachelard:  
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... assim que a criança atinge a “idade da razão”, assim que pede seu direito 
absoluto de imaginar o mundo, a mãe assume o dever, como fazem todos os 
educadores, de ensiná-la a ser objetiva – objetiva à simples maneira pela qual os 
adultos acreditam ser “objetivos”. Empanturramo-la de sociabilidade. Preparamo-la 
para sua vida de homem no ideal dos homens estabilizados. Instruímo-la também 
na história de sua família. Ensinamos-lhe a maior parte das lembranças da primeira 
infância, toda uma história que a criança sempre saberá contar. A infância – essa 
massa! – é empurrada no espremedor para que a criança siga direitinho o caminho 
dos outros. 
A criança se vê, assim, na zona dos conflitos familiares, sociais e psicológicos. 
Torna-se um homem prematuro, vale dizer, esse homem prematuro encontra-se em 
estado de infância recalcada (BACHELARD, 1988, p. 101-102). 
 

 

Fazer do filho não muito amado um escravo de caprichosas ordens também se 

configura como outra forma da violência adulta sobre a criança, na prosa literária luftiana. No 

palco da produção romanesca da autora, bailam mães cujo sentimento de maternidade não é 

assegurado pelos ditames de um corpo biologicamente apto a procriar. O trazer ao mundo um 

filho nem sempre se faz acompanhar de afeto, de bem querer. Desse modo, o rebento 

irreversível reduz-se, pelas lentes maternas, a utensílio, a mero instrumento de uma 

conveniente prestação de serviço. Essa idéia de escravização da criança remonta ao século 

XVIII, como bem lembra Liliana Sulzbach, roteirista do média-metragem A invenção da 

infância (2005): 

 
No início do século XVIII, um dicionário francês define o uso do termo “criança”. 
Criança – dizia – é um termo cordial utilizado para saudar ou agradar alguém ou 
levá-la a fazer alguma coisa: “Minha criança, vá buscar meu copo!” Um mestre dirá 
aos trabalhadores: “Vamos, crianças, trabalhem!” Um capitão dirá aos seus 
soldados: “Coragem, crianças, agüentem firme!” E os soldados da primeira fila, que 
estavam mais expostos ao perigo, ele os chamava de crianças perdidas.  
 
 
 

Tal é a relação que a mãe da protagonista do romance luftiano Exílio estabelece 

com a filha, por quem não nutre os naturais sentimentos maternos: 
 
 
Minha mãe não era bondosa: raramente se lembrava de mim, e era pior do que 
quando me ignorava. Exigia então minha presença, eu tinha de lhe prestar pequenos 
serviços: achar o livro, os óculos, um lenço. Era como se, lembrando-se de mim, 
resolvesse ao menos tirar algum proveito desse aborrecido fato: ter uma filha (E, p. 
39). 
 
 
 

Mas se, machadianamente, o menino é o pai do homem, por ora invertem-se os 

papéis do arqueiro e de seu alvo e a perversidade, numa via de mão dupla, faz de adultos e 

crianças, alternadamente, senhores e presas de mútuos desafetos e danações. Ao lado da 
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criança vitimizada, oprimida, ignorada, insurge, na prosa luftiana, a criança sádica, a maldosa 

criança, quer sua iniqüidade se configure como reação a malévolas ações adultas, quer se 

esboce como fenômeno naturalmente humano que muitas vezes procuramos ignorar, como 

bem lembra o psiquiatra Antonio Carlos Cesarino em texto que constitui obra maior, 

organizada por Fanny Abramovich, versando sobre o sadismo de nossa infância:  

 
Ignorando ou (querendo ignorar) tudo isso e mais muitas outras coisas, os adultos 
criam o estereótipo de que a criança é um anjo inocente, ingênuo e sem maldade, 
que só fará algo de maldoso quando deformada por circunstâncias específicas. Isso 
é só parcialmente verdadeiro (o pedaço das circunstâncias; o resto é totalmente 
falso, pois as crianças são gente e como tal têm maldades e bondades) 
(CESARINO, 1982, p. 157).  
 

 

Nessa perspectiva, humanamente compreensível se nos apresenta a revolta de 

Renato, irmão da protagonista Alice em Reunião de família. Nesse romance, os filhos são 

todos vítimas do desamor e das crueldades paternas. Já adulta, a narradora rememora o 

comovente episódio em que descobre os desejos parricidas do irmão: 

 
Como foi mesmo? Encontrei meu irmão num canto do pátio, construindo qualquer 
coisa com latas velhas e uns pedaços de pau. Era apenas um menino, doze ou treze 
anos. Perguntei o que fazia. Ele não era comunicativo, mas naquela tarde devia 
estar precisando muito de um cúmplice. Olhou-me e disse: 
- É uma arma secreta. 
- Arma para quê? 
Ele hesitou. Avaliou-me com o olhar, eu era digna de confiança? Ninguém era, 
naquela casa. Qualquer lealdade desmoronava depressa ante a ameaça de uma 
surra, um castigo. Mas naquele momento confiou em mim: 
- Para matar ele. 
- Ele quem? 
- O Professor (RF, p. 84). 
 

 

Medos infantis que geram infantis reações de violência são encontrados também 

nas páginas de O ponto cego. Nesse romance, o menino narrador tenta legitimar suas 

perversas ações dourando-as como antídoto contra os seres que o amedrontam. A relação 

passa a ser, no seu imaginário, incisivamente matemática: onde o medo em mim, minha 

maldade desponta; se medo não há, maldade alguma precisa haver:  
 
 
No sítio eu inventei um brinquedo que me dá alegria: levo a neném da cozinheira 
comigo para o meu quarto e brinco com ela um tempão. Ninguém me escuta, 
porque eu sei caminhar como os gatos: eu ando no silêncio. Entro no quarto da 
cozinheira e ninguém acorda. 
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Depois de um tempo levo a neném de volta para o berço, e nem a mãe dela 
percebeu nada. A neném não chorou. Mas eu também não enfio graveto no cuzinho 
dela. Faço carinho, falo com ela, aliso a cabecinha. Acho que ela gosta de mim. 
Dela nunca tenho medo, por isso não lhe faço nenhuma maldade. Mas faço muitas 
outras maldades, isso eu faço (PC, p. 71).  
 
 
 

As outras maldades praticadas pelo menino narrador vão salpicando as páginas do 

romance e se intercalam com episódios em que ele é vítima de alheias crueldades, 

especialmente as advindas do pai. Segredando a si mesmo, o menino narrador simula uma 

interlocução direta com o pai, eivada de desejos de vingança e certeiros castigos: “- Não faz 

mal, um dia você vai sofrer como todo mundo, vai ser roubado, um dia você vai ser logrado 

também. Ninguém escapa, você vai ver” (PC, p. 61). Páginas adiante, o alvo em que o menino 

extravasa sua fúria recalcada são algumas minhocas, seres hierarquicamente menores que ele. 

No entanto, pelo instaurar da culpa tão própria de quem vive em constante tormento, o 

menino se projeta não só como agente, mas como possível paciente de seu próprio ato de 

iniqüidade: “Mexer com esses bichos me dá prazer: rasgo em duas metades, enfiando no anzol 

enquanto ainda estão vivas e se contorcem e soltam aquele suco. No fundo isso também me dá 

um medo que não sei explicar, como se um dia eu fosse pagar por aquela maldade toda (PC, 

p. 95). 

Se em nossas práticas cotidianas operamos por cisões entre o mundo dos adultos e 

o das crianças, autores como Lya Luft nos fazem lembrar como esses mundos paralelos se 

encontram, mesclam-se e se entrechocam. Nessa perspectiva, a infância não diz respeito só à 

criança, mas abarca também a permanência de uma postura lúdica no modo de ser do 

indivíduo adulto no mundo: “A criança – com sua mágica visão do mundo – não morre em 

nós: continua pulando corda, brincando de boneca ou carrinho, falando com duendes e 

acreditando que o mistério das coisas é apenas natural. E é” (SM, p. 59-60).  

Essa permanência, no entanto, não se restringe à conservação de um traço infantil 

indiscutivelmente benéfico à vida adulta. A autora nos fala também de personagens adultas 

que nadam à contra mão da maturidade, apresentando um comportamento pueril em tardio 

contexto. Isso se dá, sobretudo, em relação à figura da mãe representada em parte de sua obra. 

A mãe indiferente, a mãe falhada, a mãe biológica e não ontológica, a mãe incapaz comparece 

como a eterna criança que não pode cuidar de outra criança porque assim permanece. Tal é a 

mãe de Anelise em As parceiras, cuja pusilanimidade a reduzia à condição de irmã da própria 

filha, inversão reforçada pela extrema dependência que a mulher mantinha em relação aos 

cuidados e mimos advindos do marido:  
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Caminho nesta solidão prateada, e penso em minha mãe, que conheci tão pouco. 
Quando ela casou, todos acharam que lhe convinha muito aquele homem já 
maduro, bondoso. Ainda por cima um médico, que poderia entender e tratar melhor 
certas singularidades de Norma. Pois ela era um pouco infantil, desinteressada pelas 
coisas práticas, aparentemente incapaz de assumir uma família sua. Pareceu feliz 
com meu pai, viviam bastante isolados, fizeram uma só viagem grande. Não 
voltaram dela. O consultório de papai não era longe de casa, e enquanto ele não 
chegasse minha mãe não parecia ter sossego. Depois do jantar, tocava piano para 
ele na sala: era para ele que tocava, cantava, vivia (P, p. 25). 
 
 
 

Ao lado dessas mulheres-crianças há, via de regra, um homem bondoso, maduro, 

controlado. Desse modo, o pai de Anelise é o primo-irmão do pai da Doutora em Exílio. 

Nesse romance, a mãe alcoólatra, etérea, desprovida de sentimentos maternos, distando-se da 

imagem tradicional da mulher-mãe, é ancorada pelo marido que, aos olhos da filha, 

compactuava com os caprichos da esposa:  
 
 
Em geral alheada, ela podia explodir em raivas injustas, especialmente contra mim. 
Meu pai tentava acalmá-la; e quando eu algumas vezes o procurava, indignada ou 
ferida, para que me ajudasse, ele dizia: 
- Sua mãe é uma pessoa especial: todos devemos ter muita paciência com ela, muito 
carinho.  
Parecia incapaz de me dar uma explicação, de me ajudar. Tudo o que eu queria era 
ter minha mãe; uma dessas como as tinham outras meninas, alegre ou zangada, 
abrindo a porta do forno para espiar o bolo, ralhando porque eu não arrumava o 
armário, planejando férias e dizendo “este vestido está curto, você cresceu neste 
verão”. Era isso que eu queria; não aquela mulher-criança, de quem se precisava 
cuidar. E que, além de tudo, era tão difícil amar (E, p. 35-36). 
 
 
 

A representação da infância em Lya Luft transcende o plano temático e se expressa 

no plano formal de sua prosa literária. Segundo Audiberti, a escritura moderna caracteriza-se 

por trazer em seu próprio bojo as travessuras e peraltices típicas da infância, em seu eterno 

contraste com a rigidez dos adultos: 
 
 
Hoje, constatamos a importância crescente dos valores infantis. A escritura 
moderna, como as outras artes, atesta a influência do universo infantil. Falar 
retalhado, de forma sincopada, supressão de habituais elementos gramaticais, 
simplificação da pontuação, invasão do presente em detrimento de outros tempos 
do verbo. Sempre essa tentação de transgredir a opressão adulta para reaver a 
liberdade própria da infância, quando tudo é possível porque nada é considerado 
evidente (AUDIBERTI, 2003, p. 171). 67  

                                                 
67 “Aujourd’hui, on constate l’importance croissante des valeurs enfantines. L’écriture moderne, comme les 
autres arts, accuse l’influence de l’univers enfantin. Parler hachè, syncopé, suppression d’élements 
grammaticaux habituels, simplification de la ponctuation, envahissement du présent au detriment des autres 
temps du verbe. Toujours cette tentation de briser le carcan adulte pour recouvrer la liberte propre à l’enfance, 
quand tout est possible parce que rien ne tombe sous le sens”.  
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Alguns trechos de Mar de dentro espelham essa tentativa de representar na cadeia 

sintática os movimentos saltitantes e fragmentados das crianças e a linguagem torna-se um 

elástico material para representar a concretude da cosmovisão infantil e a necessária 

transgressão rumo a uma possível liberdade: 
 
 
A tempestade é um animal empurrando aquele silêncio à sua frente, atrás na cauda 
escutam-se pedregulhos arrastados. Árvores e capim ondulam, o rugido baixo é 
intercalado de frações em que o bicho marinho respira e suspira: 
aaaahhhhhhhhhhhhhhhh ffffffffffffffff aaaahhhhhhhhhhhhh fffffffffffff (MD, p. 
25).  
 
 

Tema contemplado de forma recorrente, muitas são as infâncias da obra luftiana, 

como a própria escritora deixa entrever nessas palavras da crônica “Infância”, do livro Pensar 

é transgredir: 
 
 
Escrevendo descobri que a gente teve várias infâncias: a que os outros viam; a que 
eles imaginavam que a gente estava vivendo; a que a gente mesma pensava ter; e a 
real, que é sempre o mais indefinido. De longe, depois de tantos anos, observei a 
criança que fui, a que os outros viam e pensavam conhecer, e as tantas que se 
desdobravam dentro de mim além de algumas que ainda não decifrei (PET, p. 68). 
 

 

Assim, revisitar a infância e representá-la por meio de imagens não é apenas lançar 

informações óbvias no feitio de lembranças; é também inventar, é descobrir, é se surpreender 

com aquilo que a arte literária, seja para o autor ou para o leitor, é capaz de revelar!  

 

 

2.1.2.3 As águas das (des) memórias 
 

 
 
 
O que a memória ama fica eterno.  

 
(Adélia Prado) 

 
 
 
 
 
 
Quando em meu mudo e doce pensamento 
chamo à lembrança as cousas que passaram, 
choro o que em vão busquei e me sustento 
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gastando o tempo em penas que ficaram. 
E afogo os olhos (pouco afins ao pranto) 
por amigos que a morte em treva esconde 
e choro a dor de amar cerrada há tanto 
e  a visão que se foi e não responde. 
E então me enlutam lutos já passados, 
me falam desventura e desventura, 
lamentos tristemente lamentados. 
Pago o que já paguei e com usura. 

 
(William Shakespeare) 

 

 
 

Águas de fonte transformadas em rio oferendam àquele que as sorve o 

esquecimento capaz de rasurar todas as vividas mazelas. De fonte diversa nascem águas que 

oferecem aos que a bebem a dádiva do rememorar. Essas são águas da Fonte da Memória, 

Mnemósina, pertencente ao grupo das Titânidas, filha de Urano e Géia. De sua união com 

Zeus, durante nove noites consecutivas, nasceram, depois de um ano, as nove Musas. Aquelas 

são águas do rio cujo nome remete a Lete, o Esquecimento, filha de Éris, a Discórdia, e mãe 

das Cárites, as Graças, tradutoras da alegria advinda do esquecimento dos humanos reveses.  

Situada no mundo ctônico, mundo dos Infernos, as águas do Lete proporcionavam 

aos mortos o esquecimento de sua vida terrestre, além de presentearem os novos corpos das 

almas que retornavam à vida terrena com o esquecimento do que vivenciaram no subterrâneo 

mundo das sombras – segundo a concepção filosófica dos Órficos e, posteriormente, a de 

Platão (GRIMAL, 1951, p. 274-275); (BRANDÃO, 1991, p. 44). Localizada diante do 

oráculo de Trofónio, a Fonte da Memória é denominada pelo vocábulo Mnemósina, que 

remete etmologicamente às idéias de “fazer-se lembrar, fazer pensar, lembrar-se de” 

(BRANDÃO, 1991, p. 140). 

A presença dessas figuras na mitologia grega atesta que, desde tempos imemoriais, 

os processos do lembrar e do esquecer são exercícios vivenciados pelo ser humano. A imagem 

das águas compostas em fontes e rios na apresentação desses seres míticos representa, com 

propriedade, o caráter fluido e transitório da memória e do esquecimento que, muito mais do 

que elementos estáticos, são processos dinâmicos de conservação e apagamento dos fatos 

vivenciados e dos seres e objetos que nos circundaram em épocas, anos, dias, meses, minutos 

e segundos passados.  

Muito já se tem dito sobre a memória e o esquecimento. Ciências várias 

referendam tais temas, contemplando suas faces e interfaces, na perspectiva do cabedal 

teórico com que operam suas investigações. Memória e história; memória e testemunho; 
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memória e tempo; memória e escrita; memória e oralidade; memória e imaginário; memória 

individual ou coletiva; memória voluntária ou involuntária; mito e memória; memória e vida; 

esquecimento e morte são termos-chaves que compõem todo um saber sobre o lembrar e o 

esquecer. No entanto, aqui nos interessam de perto as relações entre a memória e o imaginário 

para, em seguida, observar como crepitam, na prosa literária luftiana, o tema do rememorar e 

do esquecer.  

A memória encontra-se vinculada na clave da arte a partir mesmo de sua origem 

mítica. Se Mnemósina é a mãe das Musas, compreende-se a memória como um dos processos 

psíquicos a guiarem a incessante busca humana de produção do belo. E o belo, compreendido 

não só na perspectiva do produto, mas também e principalmente do processo, nasce da 

transcendência da memória-mímesis para a memória-poiésis.68 Assim, a memória - que não é 

pura conservação e reprodução - e a imaginação – longe de ser pura imitação – suscitam um 

intercambiar constante e intenso entre fato e ficção, entre o rememorar e o imaginar, o 

lembrar e o cantar/contar, como bem atesta Adélia Bezerra de Meneses, remetendo-nos à 

importância de Mnemosyne no mundo grego: 

 
Mnemosyne – que, muitas vezes, confunde-se com as Musas, preside à função 
poética. A própria sacralização da Memória (os gregos fizeram dela uma 
divindade!) revela, por si só, o alto valor que lhe é atribuído numa civilização de 
tradição oral, como foi, entre os séculos XII e VIII, e antes da difusão da escrita, a 
da Grécia. Mnemosyne revela, assim, as ligações obscuras entre o “rememorar” e o 
“inventar”. Mãe (isto é, matriz, geradora) da inspiração, Mnemosyne tem por 
função dizer – cantar – “o que é, o que será e o que foi” – como se registra na 
Teogonia (MENESES, 2004, p. 149).  
 
 
 

Do percurso que nos conduz da remota oralidade dos gregos à conquista da escrita, 

conserva-se até os nossos dias essa relação simbiótica entre memória e imaginário. A 

petrificação viabilizada pelos vários modos de registro gráfico não compromete conceber o 

rememorar como interface do imaginar, vez que um único fato pode receber registros 

distintos, porque os seres humanos que o realizam são muitos e múltiplas são as diferenças da 

humana existência que circunscrevem e determinam o processo de produção escrita por parte 

de cada um desses seres. Não fosse assim, teríamos somente a história e não as artes. A arte 

transforma a história em memória, pois que, pela sua função de re-presentar (no lugar de a-

presentar), liberta o fato histórico da sua rígida contingência de espaço e tempo, lançando-o a 

                                                 
68 Termos aqui por nós cunhados, para nos referirmos respectivamente a uma concepção de memória 
pretensamente imitativa e a uma outra memória que, transcendendo os limites do recordado, preenche as lacunas 
do esquecimento através da criação de fatos ora complementares ora transgressores à realidade recordada. 
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um universo carregado de subjetividade(s) que, colorindo-o com a tônica do sentimento, 

propicia(m) efetivamente aquele “trazer de volta ao coração” de que nos fala Emil Staiger 

(1997). E assim, mesmo depois da bancarrota de uma concepção de discurso histórico como 

discurso pautado pela neutralidade, as páginas de uma obra literária – tornou-se lugar-comum 

afirmá-lo – (co) movem-nos muito mais do que as linhas de um jornal, em sua pretensa ilusão 

de rarefazer os sentidos infiltrados nas entrelinhas do discurso. 

Nessa perspectiva de um parentesco estreito entre memória e imaginação, a 

faculdade de rememorar é considerada como exercício dinâmico e os fatos, objetos e seres 

rememorados sofrem a ação desse dinamismo que modifica, complementa e transgride o 

pretérito. Em Le sens de la mémoire (1999), obra de fôlego de Jean-Yves e Marc Tadié, 

encontramos uma apresentação panorâmica, e ao mesmo tempo verticalizada, de vários 

paradigmas teóricos69 que se debruçaram sobre a memória e seus respectivos resultados de 

pesquisa. O componente imaginativo da memória é anunciado pelos autores franceses logo na 

Introdução: 
 A memória é também imaginativa: longe de ser um reservatório de lembranças 
intactas no qual nós vamos fazer extrações de vez em quando, como numa mala 
depositada num sótão, nós reconstituímos e transformamos, insensível mas 
incessantemente, nosso passado em função de nossa personalidade presente e de 
nossa projeção rumo ao futuro (TADIÉ; TADIÉ, 1999, p. 15). 70 
 

 

Bachelard também observa como os fatos recuperados pela memória são 

reconfigurados pela imaginação que, no compasso do desejo daquele recorda, seleciona os 

objetos do lembrar e dá novos matizes ao passado: 
Em sua primitividade psíquica, Imaginação e Memória aparecem em um complexo 
indissolúvel. Analisamo-las mal quando as ligamos à percepção. O passado 

                                                 
69 O percurso realizado pelos autores franceses inicia-se com a apresentação de uma História das Idéias sobre a 
Memória, capítulo em que apresentam o pensamento dos pré-socráticos, de Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, 
Spinoza, Freud e Bergson, entre outros. Em seguida, contemplam o campo das abordagens científicas da 
memória pelo viés da neuroanatomia funcional e tratam dos processos de aquisição das lembranças, das 
transformações dos souvenirs ao longo do tempo. Adiante apresentam a memória à luz das contribuições 
psicanalíticas, especialmente no que se refere à relação entre o inconsciente e o esquecimento. Prosseguindo, 
concebem a memória em sua estreita relação com a personalidade, arrolam algumas perturbações relacionadas 
aos processos rememorativos como o mal de Alzheimer entre outras síndromes e patologias e enfatizam o caráter 
afetivo e imaginativo da memória, ponto de vista para cuja legitimação vão beber das águas de excertos 
extraídos das obras de vários poetas e escritores. Nisso reside o contributo maior dos Tadié: valerem-se das 
representações simbólicas da arte literária para tratarem de um tema que é ao mesmo tempo científico e 
imaginativo, objetivo e subjetivo tal como o é a memória, asseverando a necessidade de se contemplar esse 
objeto de estudo para além das paredes de laboratório, valendo-se da perspectiva dos escritores, esses “analistas 
dos sentimentos” (TADIÉ; TADIÉ, 1999, p. 10), cujas obras, sejam as mais antigas ou as mais modernas, 
acabam por dizer respeito à personalidade do homem contemporâneo.  
70 “La mémoire est aussi imaginative: loin d’être um réservoir de souvenirs intacts dans lequel nous irions puiser 
de temps en temps comme dans une malle déposée dans um grenier, nous reconstituons et transformons, 
insensiblement mais sans cesse, notre passe en fonction de notre personnalité presente et de notre projection vers 
l’avenir”.  



 200

rememorado não é simplesmente um passado da percepção. Já num devaneio, uma 
vez que nos lembramos, o passado é designado como valor de imagem. A 
imaginação matiza desde a origem os quadros que gostará de rever. Para ir aos 
arquivos da memória, importa reencontrar, para além dos fatos, valores 
(BACHELARD, 1988, p. 99). 
 
 
 

Ao mapearmos o tópos da memória na prosa literária de Lya Luft, observamos a 

diversidade com que o lembrar e o esquecer são representados. Tal diversidade demanda 

verificarmos a questão da memória não só numa perspectiva temática, mas no consórcio entre 

tema e forma.71 Presente de uma forma intensa na obra da autora, a memória transcende a 

condição de tema contemplado e vai se infiltrar no processo mesmo da escrita literária. Cada 

uma dessa modalidades de tratamento da memória convida ao exame das suas 

particularidades e das formas de interação entre elas. 

 

 

2.1.2.3.1 Memória ficcional 
 

 

Nos romances luftianos, a memória se apresenta com os contornos da cognição, da 

afetividade e da imaginação. As protagonistas dos romances, bem como o menino-narrador de 

O ponto cego, são seres que recordam e o fazem de diversificadas formas. Há personagens 

que se voltam ao passado na tentativa de melhor compreender o presente e assegurar um 

porvir mais ditoso. Em alguns momentos, a memória é evocada deliberadamente pelas 

personagens; em outros, os seres de papel são invadidos pelos involuntários processos 

mnemônicos. No que se refere à autoria do ato de rememorar, a memória individual de uma 

personagem é perpassada pela memória coletiva daqueles que com ela compuseram sua 

história de vida.  

Revisitando a infância, a memória proporciona, na prosa literária da autora, o 

regresso a uma fase não só idílica, mas também dolorosa. Recordar pode ser doce lenitivo ou 

ter o gosto de coisa amarga72, capaz de fazer sofrer outra vez. A memória estabelece um dueto 

                                                 
71 A questão da memória luftiana considerada numa perspectiva textual (para não dizer simplesmente formal) 
será melhor contemplada no item A poética do uróboro: intratextualidade inquiridora e transgressora,  na parte 
final do presente capítulo.  
72 Há uma passagem em A prisioneira (2002) em que Marcel Proust expressa belamente esse caráter ambivalente 
da mémoria, recorrendo concomitantemente às imagens opostas do calmante e do veneno para simbolizar os dois 
possíveis efeitos do ato de recordar no sujeito recordante:  “… há de tudo em nossa mémoria; ela é uma espécie 
de farmácia, de laboratório de química, onde ao acaso se põe a mão ora sobre um calmante, ora sobre um veneno 
perigoso” (PROUST, 2002, p. 364). 
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com o esquecimento, ora desejado, ora temido, conforme a relação do sujeito que recorda com 

as emoções e fatos pretéritos vivenciados. 

As personagens de Lya Luft não só recordam, mas tecem considerações sobre o 

próprio ato de recordar. Toda uma gramática da (des) memória se faz então presente: 

“Lembro”, “Recordo”, “Sinto”, “Lembro?” são ações constantemente empreendidas e 

verbalizadas pelas protagonistas. Nesses romances tão marcadamente intimistas, rememorar é 

praticamente a ação principal das personagens que, inertes em relação a um presente 

caracterizado pela insatisfação, angústia, incerteza e, não raras vezes, pela insipidez, encetam 

mergulhos para dentro de si mesmas e périplos de regresso a mares antes navegados. 

Anelise de As parceiras empreende um retorno ao passado, em busca do limiar de 

sua trajetória de vida, na tentativa de compreender o presente e no esforço de modificá-lo para 

tentar construir um futuro mais venturoso. Ao se deslocar para o Chalé e analisar sua vida, 

Anelise realiza um deslocamento concomitantemente espacial e temporal. Reduto de 

lembranças, a morada perde sua imobilidade de lócus rigidamente fixado e se transmuta em 

transporte, em meio capaz de promover um recuo no tempo. A ele, Anelise não recorre com 

fins de passeio ou repouso; ao contrário, o Chalé constitui o cenário em que ela realizará uma 

tarefa árdua: a de voltar ao tempo e (re) descobrir os descompassos da trajetória, com o 

cuidado de quem quer dar contornos diferenciados ao futuro: 
 
 
Mas eu tenho muito que fazer: descobrir como tudo começou, como acabou. Por 
que acabou. Se dou com a ponta errada do fio, se descubro o lance perverso da 
jogada, a peça de azar, quem sabe consigo sobreviver. Tenho tempo. Escrevi a 
Tiago que ficaria uma semana aqui. “Volto domingo”, coloquei num PS sem 
sentido: como se esperasse que ele viria me procurar. Tenho bastante tempo para 
repassar o filme todo mais uma vez (P, p. 18). 
 
 
 

Esse movimento de teor patentemente pragmático convida a considerar a memória 

como processo psíquico não voltado somente ao passado, mas também ao futuro. Miguel de 

Unamuno (2000) expressa a contento o dinamismo dessa memória que, transcendendo a 

simples nostalgia, pode assumir funções (re) construtoras para a experiência existencial do 

sujeito que recorda: “Vive-se na recordação e pela recordação e nossa vida espiritual é, no 

fundo, nada mais que o esforço de nossa recordação para perseverar, para se fazer esperança, 

o esforço de nosso passado para se fazer porvir” (UNAMUNO, 2000, p. 23-24).73 

                                                 
73 “Se vive en el recuerdo y por el recuerdo, y nuestra vida espiritual no es, en el fondo, sino el esfuerzo de 
nuestro recuerdo por perseverar, por hacerse esperanza, el esfuerzo de nuestro pasado por hacerse porvenir”. 
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Também para Nora, protagonista de A sentinela, recordar pode revelar elementos 

com os quais engendrar um futuro afortunado. Tal como Anelise, Nora regressa à casa 

paterna, local em que instala sua empresa de tecelagem, mas não se dedica somente a ela, pois 

que o passado transpassa o presente e a leva a realizar uma trabalhosa contabilidade de perdas 

e ganhos imateriais: 

 
Vou até a cozinha, Rosa já fez o café; volto com um caneco do líquido quente, 
perfumado, sento-me numa banqueta longe do cone de luz. Este é o dia que vou 
dedicar à contabilidade; não da minha pequena empresa, mas dos negócios 
interiores, mais difíceis de controlar (S, p.30). 
 

 

 O ambiente outrora habitado pela família conserva nas paredes a lembrança de 

tempos anteriores e a presença dos seres que com Nora conviveram, nem sempre em dueto 

porque muitas vezes em duelo. Os pensamentos em torno da inauguração da tecelagem dão 

lugar a recordações, o presente dá lugar ao passado, que nem pede licença para se infiltrar nas 

fímbrias dos tempos atuais:  

 
Tenho muito o que pensar: o dia de amanhã, os últimos preparativos, a imprensa, o 
coquetel, meu vestido. Mundanidades, diz Henrique. Mas, na verdade, é nele que 
penso mais; e nas pessoas que me fizeram, me modelaram, arrancaram pedaços 
meus, acrescentaram outros (S, p. 36). 
 

 

 Os fios com que Nora tece não são somente os fios concretos para produzir 

tapetes, mas fios interiores, através dos quais ela pode tecer a si própria, num movimento 

contínuo entre o fazer e o desfazer, sendo aprendiz do tecer e do destecer que é já memória do 

mito épico em que urde Penélope.  A identidade da narradora, moldada a partir dessa 

alternância entre passado e presente, revela-se como algo a ser construído num continuum e 

não como conquista garantida depois de desmesurados esforços. Identidade que não é dada, 

mas procurada e construída constantemente, e para a qual não há trajetos prontos e definidos 

por precedentes, já que encontrar a trilha é tarefa particularizada:  
 
 
Penélope inaugura amanhã oficialmente. Igual a ela, tenho feito e refeito meu 
entendimento do mundo; escolhi fios bons e ruins, errei nas direções algumas 
vezes, quase desisti, recomecei. 
Um verdadeiro filme passa diante de mim, o dia todo: um dia cansativo, que me 
deixou sufocada, por isso venho ainda uma vez respirar fundo debruçada na janela. 
É noite, está escuro; uma noite de verão, dessas boas para andar pelo jardim de 
madrugada, deixando no assoalho, ao entrar, rastros úmidos de orvalho. 
Cada um tem de encontrar o jeito, o modo, a trilha; aprender a ser senhor dos rumos 
(S, p. 153). 
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O retorno à casa paterna equivale a um retorno uterino com vistas a um 

renascimento. Voltar para entender, analisar, reconstruir. Esse teor pragmático da memória, 

no entanto, não faz de Anelise e Nora seres que recordam somente por um esforço de vontade, 

por meio da memória voluntária, cuja noção, juntamente com a da memória involuntária, são 

constructos epistemológicos que Henri Bergson74 nos legou. A imagem do filme que ambas 

evocam para se referirem ao conjunto dos fatos que compuseram suas trajetórias de vida 

sugere que os movimentos indomáveis do processo de recordar as transformam também em 

telespectadoras de suas próprias histórias e lembranças. 

Se Anelise de As parceiras se dirige ao Chalé da família para sua temporada de 

recordações, a Doutora de Exílio se hospeda na Casa Vermelha, uma espécie de pensão cujas 

personagens parecem todas exiladas de uma vida anterior, cheia de mistérios, vergonhas e 

culpas. Exilada na Casa Vermelha, encalhada nessa embarcação75, a Doutora relembra a vida 

anterior, o casamento fracassado, a traição do marido e remói sua culpa por negligenciar o 

convívio com o próprio filho em prol da carreira de médica e da manutenção da separação 

conjugal do marido que a traíra. Relembrando o passado, a Doutora, no entanto, exila-se para 

esperar um futuro em que pudesse concretizar uma nova história de amor com Antônio. A 

protagonista se coloca então frente a frente com suas lembranças, num processo de reflexão e 

análise típico de quem quer rever e remodelar o próprio destino: “O cascalho do tempo escoa 

na memória: conto fatos da minha vida como quem contasse carneiros. Só que não quero 

dormir: preciso ficar lúcida, para desatar o nó do meu destino emperrado e complexo” (E, p. 

17). 

Diferentemente de Anelise, Nora e a Doutora, que partem deliberadamente em 

busca do passado, Guísela/Gisela de A asa esquerda do anjo, Alice de Reunião de família e 

Renata em O quarto fechado são muito mais invadidas pela memória, acionada não por um 

esforço de vontade, mas por um atual acontecimento desconfortante capaz de remetê-las ao 

passado. Para Guísela/Gisela, esse acontecimento configura-se como a noite em que tenta 

                                                 
74 BERGSON, Henri. Matéria e memória: ensaio sobre a relação do corpo com o espírito. 2. ed. Tradução de 
Paulo Neves. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 
75 A imagem de uma embarcação para representar a Casa Vermelha e das ações de encalhar, naufragar 
simbolizando a impotência da protagonista em seu período de exílio são sugeridas pela própria escritora, em 
algumas passagens do romance como: “O cheiro dela parece deslocado nessa pensão onde encalhei, roída de 
medo e culpa, atiçada de paixão, mortificada pela dúvida. O pânico disparando nos meus labirintos com sua 
cauda interminável” (E, p. 19); “Que mundo, o desta Casa. Deve ter sido luxuosa: hoje abriga náufragos que 
aportaram aqui Deus sabe como e de onde; e para quê” (E, p. 20); “Cheguei balançando entre a esperança 
frenética e o medo sombrio. Uma grande tempestade; Antônio, a tábua de salvação. Encalhei aqui, o tempo 
passa, e às vezes parece muito conseguir sobreviver até o fim do dia” (E, p. 21).  



 204

partejar seu verme, partejando a si mesma; para Alice, o retorno não desejado à casa paterna, 

a fim de cumprir um protocolo familiar; para Renata, o velório do filho que se suicidara. 

Nessa perspectiva de um rememorar ocasionado por motivações exteriores às 

personagens, lembrar, recordar e voltar tornam-se, na maioria das vezes, sinônimos de 

sofrimento. As lembranças se caracterizam pelo peso daquilo que se quer esquecer, mas que 

não se consegue ou não se pode olvidar. Para Guísela/Gisela, por exemplo, um saber 

adquirido ocasionalmente na infância torna-se objeto de uma memória que petrifica e eterniza 

o aterrorizante fato rememorado. Trata-se do episódio em que a menina toma conhecimento 

de uma narrativa veiculada pelas empregadas na cozinha, cujo enredo gira em torno da mulher 

cujo ventre habitava um verme grotesco, a lhe exigir comida (AEA, p. 60-61).76 E 

Guísela/Gisela realmente não consegue esquecer. O saber adquirido ao acaso torna-se 

memória de um passado que se faz presente na forma de semente maligna a fecundar não 

propriamente o ventre, mas a imaginação atordoada de uma personagem nomeada de forma 

ambígua e de identidade incerta.  

Memória, culpa e dor. Esses ingredientes se mostram inegavelmente interligados 

no imaginário de Guísela/Gisela. A culpa não extirpada faz do sofrimento passado agonia que 

se perpetua no presente e lembrar, por mais inevitável que seja, torna-se experiência abjeta, 

sendo necessário expurgar as lembranças, tão invasivas e nocivas quanto o verme que é 

preciso partejar: “Vem, maldito – penso. Vem: estou me preparando com a força das 

lembranças, que também preciso expulsar de mim, os medos, as culpas” (AEA, p. 107). 

Alice se irmana a Guísela/Gisela ao colecionar mais recordações negativas que 

positivas. Em regresso à casa paterna, convocada para uma reunião de família em que 

discutiriam sobre a situação insana de sua irmã Evelyn, ao recusar a morte do filho Cristiano, 

Alice se defronta com antigos fantasmas, lembranças dolorosas cristalizadas em forma de 

culpas eternas. Para essa protagonista, memória, esquecimento e culpa se entrelaçam 

constantemente: “Então resisto, sei que estou sendo devorada por castigo, mereço algum 

castigo por um erro que não lembro, mas não quero ir, não quero” (RF, p. 18).  

Alice formava, juntamente com os irmãos, uma ninhada desprovida da figura 

materna que lhes fora usurpada pela morte, óbice de todos os óbices. No entanto, não só a 

morte da mãe acarreta o estado de orfandade na prosa luftiana, vez que a autora vai mais 

longe, ao criar uma espécie de orfandade de pai vivo, já que o pai da protagonista, ao não 

                                                 
76 O trecho que relata tal fato já se encontra  registrado na página 156 da presente tese. 
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dedicar aos filhos o natural amor paterno, não lhes era pai, era carrasco. Alice recorda a 

violência do pai e mais uma vez coaduna memória, esquecimento e culpa.77 

A voz de Anelise ecoa nas vozes de Guísela/Gisela e Alice, pois a protagonista do 

primeiro romance luftiano também se responsabiliza por determinado castigo de razões 

olvidadas, tornando-se algoz de suas próprias des (memórias): “Adélia não tinha medos: era 

só alegria, desejo de viver, de amar. Quando morreu, assumi a solidão como castigo por algo 

que eu devia ter feito mas não lembrava” (P, p. 29). 

Ainda na esteira de um rememorar ligado à dor e ao sofrimento, podem causar 

tristezas presentes as lembranças não só do que ocorreu, mas também do que não ocorreu. No 

romance Exílio, a memória não é um processo dinâmico exclusivamente ligado ao que existiu, 

ao que aconteceu. Para a protagonista da história, a Doutora, que na infância se vê 

abandonada pela mãe suicida, é possível lembrar o ausente, o inexistente. A memória se faz 

então por uma ausência e o vazio é também matéria do rememorar. A ausência de carinho 

materno e a carência filial daí decorrente são resgatadas pela lembrança da Doutora, que 

relembra o que poderia ter sido, mas não foi, o que poderia ter tido, mas não teve, o capítulo 

da sua história de vida que não foi escrito e que só o pode ser a partir da memória-imaginação 

do presente.  Fortemente afetiva, a memória se funde e se confunde com a noção de desejo e 

lembrar representa uma espécie de querer: “De nossa mãe, lembro o abraço negado, o olhar 

fugidio, o sorriso ausente; lembro sua andança pelos corredores, copo na mão; lembro 

perfume, e gim; o passo nem sempre seguro; silêncios demorados, crises de riso” (E, p. 74). 

Essa mãe ausente presentifica-se no romance por meio da memória obsessiva da 

filha. Inúmeras são as passagens em que a protagonista se põe a lembrar a figura materna que 

(não) tivera, a mulher lânguida e alheia, a cuja prostração qualquer estado de repouso faz 

remissão: 
  

Deitada no escuro, enquanto Antônio dorme, lembro, mais que tudo, minha mãe 
morta. 
 Eu teria nove anos; Gabriel, três. Ela, cada vez pior; mais tarde fui reconstruindo a 
história, com lembranças, comentários alheios, alguma revelação involuntária de 
meu pai, que depois da morte dela raramente pronunciava seu nome: mas via-se que 
estava gravado nele, em sangue e fogo (E, p. 74). 
 
 
 

Noutra passagem, a Doutora contempla fotos da mãe e assevera que a melhor e 

mais competente lembrança é aquela que se instaura no próprio corpo do ser que recorda. A 

fotografia, como mero registro de seres passados, dá a conhecer somente o mundo das 
                                                 
77 Rever trecho de Reunião de família, página 39, já transcrito na página 189 desta tese. 
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aparências, já que a robusta mulher nela expressa não corresponde à mãe frágil e pouco 

vigorosa que era, tal como compreendida pelo olhar da filha: 

 
Espalho sobre a colcha os retratos dela. Mas a melhor lembrança está no fundo das 
retinas, na ponta dos dedos. Uma mulher tão grande, dama antiga de sólida 
aparência: no entanto, toda fragilidade, medo. Sede. Perdição. Corpo de parideira, 
mas o coração no exílio (E, p. 163). 
 
 
 

Retratos e fotografias constituem verdadeiros espaços da memória no universo 

literário de Lya Luft. Em vários dos romances, a autora convoca o registro da arte fotográfica 

como mecanismo de conservação e resgate do passado. Noutra passagem do romance Exílio, 

contemplando um retrato emoldurado, a Doutora não só recorda o fato passado que dera 

origem a esse retrato como também tece considerações sobre a correlação entre a escassez de 

fotografias e a escassez das lembranças felizes, dignas de serem preservadas:  
 
 
Em troca, pendurei naquela parede um retrato emoldurado: uma menina e seu 
irmãozinho. Nossa mãe morreu há pouco tempo; vestimos luto fechado, e temos a 
cara perplexa de todos os órfãos: como foi que ela nos abandonou assim, como? 
Mas essa expressão também aparece nos nossos poucos retratos anteriores; porque, 
de certa forma, ela nunca esteve conosco. Eu, magrinha, morena, feiosa; Gabriel, 
gordinho e louro, aqueles olhos claros. Tirávamos poucos retratos. Só famílias 
alegres querem ficar registradas. Nós, não tínhamos motivo (E, p. 31).  
 

 

Se em alguns momentos da prosa literária luftiana as personagens se põem a 

contemplar fotografias, noutros verificamos seu em ocultar determinados retratos, em apagar 

os rastros de infortúnios passados. Intensa como é, a fotografia configura-se como objeto cujo 

acesso é preciso interditar, sob pena de trazer à tona lutos sufocados, de fazer sofrer mais uma 

vez. Negar a foto de alguém que morreu ou de alguém cujas escolhas resultaram em 

sofrimento alheio equivale então a negar a existência e os erros anteriores desse alguém, 

rarefazendo a dor provocada por sua ausência ou pelo seu mal proceder, de acordo com o 

julgamento daquele que se considera vitimado pela ação de tais personagens: 

 
Não há na casa toda um só retrato dessa menina morta. Dizem que meu Pai não 
suportaria a dor. Queimou, rasgou, destruiu todos os sinais dela em torno quando 
ela morreu. Nem um vestidinho sobrou, nem um sapato. Ele nunca mais pronunciou 
seu nome. A palavra alegria foi banida de nossa casa. 
Mas minha Mãe guarda coisas da filha escondidas no fundo de gavetas: tristes 
amarelados objetos dessa que não a deixaram amar direito. Às vezes quando 
ninguém vê, eu vou até lá, pego entre esses restos uma fotografia, e fico olhando 
(PC, p. 26).   
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Também em Reunião de família, o pai de Alice tenta esquecer a morte da mulher a 

quem não soube amar e assim o faz por meio da interdição não só de fotografias, mas de 

qualquer outro objeto ou vestígio que pudesse fazer lembrar a infeliz esposa:  
 
 
Não conheci minha mãe; pelo menos não me lembro dela. Morreu quando eu era 
pequena. Só tenho umas fotografias inexpressivas, aquela mocinha era minha mãe? 
Meu pai não quis guardar nem uma recordação dela, nem roupa nem cacho de 
cabelo nem anel. Por que não guardou as coisas de minha mãe? quis perguntar 
algumas vezes, mas não tive coragem. E como o Professor mudasse de casa 
seguidamente, sem levar sequer os móveis porque alugava tudo de estranhos, não 
há uma cadeira da qual se possa dizer: era a preferida dela. 
Nem sepultura de mãe eu tenho para cuidar (RF, p. 19).  
 
 
 

Em uma outra passagem de O ponto cego, o pai do menino-narrador tenta apagar 

todos os vestígios da mulher que abandonara lar, marido e filhos para seguir, resolutamente, 

por veredas mais ditosas. Entre tais tentativas, o pai interdita o acesso dos filhos a fotografias 

da mãe. Interessante perceber como a interdição visual da figura materna ao menino-narrador 

acarreta interdições outras dessa figura na memória do protagonista, que não consegue 

preservar pelo olfato, audição e tato a imagem da mãe agora ausente: 
 
 
Mas os meses se arrastam e sei que ela não vai voltar. Nunca me deu um 
telefonema, nunca escreveu, ou meu Pai não me deixou saber de nada disso, e 
minha irmã vive como se nunca tivesse tido mãe. Nem retratos dela existem mais 
pela casa, alguém recolheu tudo. Só eu tenho alguns escondidos no quarto, mas sei 
que um dia não vou mais lembrar direito do cheiro dela, da voz, das mãos, do jeito 
de andar, nada (PC, p. 137).   
 
 
 

Se em O ponto cego, o pai do menino-narrador procede por um processo de 

apagamento dos rastros, ao interditar o acesso dos filhos a fotos da mãe que deixara a família 

por deliberação própria, em A sentinela, a mãe da narradora Nora procede por mecanismos 

inversos. Recusando a realidade da morte da filha predileta, Lilith, essa mãe, não se 

contentando com a representação metonímica típica das fotos, decide colar a essa espécie de 

representação da filha a ilusão da apresentação, da existência propriamente dita dessa filha. 

Partindo da fotografia, encomenda uma pintura que representasse de maneira hiperbólica a 

imagem de Lilith, antes reduzida aos limites da foto. Tentativa de fazer justeza à estatura 

física da filha, tentativa de exaltar sua presença como arma contra a morte. Nessa dinâmica 

intensa entre memória, morte e perpetuação, o quadro pintado constitui memória expressa em 
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materialidade inorgânica capaz de vencer a putrefação orgânica do ser humano que aquela 

mãe tanto amara: 
 
 
Se ao menos eu tivesse morrido no lugar de minha irmã, estariam chorando por mim 
agora. 
Mas Lilith continuaria a grande presença; Elsa mandara pintar dela um retrato em 
tamanho quase natural, baseado numa fotografia: Lilith imperava na sala, como 
outrora na gruta. Serafim à frente, os dois com suas pupilas hirtas (S, p. 47).  
 
 
 

A atitude de Elsa revela que não só memórias indesejadas compõem a ficção 

luftiana. Se em alguns episódios a memória é considerada procedimento psíquico nefasto, 

noutros constitui mecanismo de perpetuação de algo ou alguém a quem se quis/quer bem. Por 

meio da memória, eternizam-se fatos e pessoas amadas no passado, representados pela tônica 

do presente, inclusive no que diz respeito ao tempo em que os verbos são flexionados. É o que 

ocorre nesse trecho de A asa esquerda do anjo, em que nem mesmo as incisivas 

metamorfoses do espaço no transcorrer do tempo comprometem a presença de algo 

afetivamente resguardado e resgatado pela memória: 

 
(Esta tarde passei pelo edifício que ergueram onde ficava a casa de minha avó. 
Lembrei o porão e a portinha misteriosa. Eu era fascinada pelo porão, uma peça 
velha, de teto abobadado, cheirando a mofo. Teias de aranha, móveis quebrados, 
garrafas empilhadas, uma cadeira de balanço com palhinha furada que pertencera 
a meu avô, botas de montaria, tachos de cobre azinhavrados [...] 
A casa se foi; ninguém sabe do porão, com teto abobadado e o quartinho secreto, 
de criança ou anão. Contudo, Anemarie ainda paira por lá, na lembrança das 
salas e dos corredores. Anemarie, sua música, seu segredo. Hoje guardada para 
sempre pelo Anjo de sexo indefinido, apaziguador) (AEA, p. 57-58).  
 

 

Através da memória, Guísela/Gisela conserva intacta a figura da prima Anemarie, 

por quem nutria uma espécie de amor platônico. A memória se reveste da função de perpetuar 

o caráter idealizado de um ser que, mesmo tendo traído a família ao manter um caso 

incestuoso com o tio e com ele fugir, permanece incólume aos olhos da protagonista: “Quero 

me libertar: ser pura, como Anemarie, que morreu e na minha memória continua imaculada” 

(AEA, p. 83). 

Em O quarto fechado, essa memória capaz de perpetuar o que foi amado adquire 

contornos de verdadeira obsessão. Renata, pianista de sucesso, coarctada à condição de 

inoperante esposa e mãe de família, conserva, por via da memória, o prazer da antiga carreira 

e essa obstinação se mostra tão evidente a ponto de ser relatada pelo olhar de outra 



 209

personagem, o marido. No momento em que é velado o corpo do filho suicida, Martim se 

entrega à seguinte lucubração:  

 
Mesmo naquela noite trágica, não reagia como uma mulher normal. Nem chorava 
muito, o tempo todo olhando o maldito quadro, que ele devia ter mandado tirar dali. 
Ou, pior, ele sabia: Renata tocava seu piano de lembranças, mania irritante que o 
desconcertava tanto (QF, p. 50-51).  
 

 

Para Anelise de As parceiras também interessa preservar mnemonicamente seres 

amados, interditos pela morte, como os pais e a amiga Adélia. Para tanto, a protagonista 

investe na preservação de um espaço físico que transcende sua condição material, tornando-se 

insígnia de várias lembranças e adquirindo contornos de espaço afetivo. Conservar em bom 

estado o Chalé que outrora fora palco do convívio com os seres que se foram é, para Anelise, 

uma forma de cultuar a memória de tais seres (P, p. 17). A relação entre o espaço físico e a 

memória é de tal forma associativa, que estar no Chalé possibilita uma espécie de 

ressurgência de um dos seres que Anelise mais amou, a amiga Adélia, morta quando criança. 

Utilizando a forma nominal do gerúndio como elemento da seleção vocabular para construção 

desse trecho do romance, Lya Luft consegue fazer com que a memória da protagonista 

presentifique um ser ausente, atuando num continuum que sugere o prolongamento, ainda que 

ilusório, de ações efetivadas no passado.78 

O empenho dessas personagens em querer tornar perene o que por natureza é 

perecível, investe a memória de um caráter positivo posto que, ligada à vida, apresenta-se 

como arma contra a implacabilidade da morte. Por essa propriedade, a memória é encarada 

por Gilbert Durand como um dos mecanismos do processo que ele denomina fantástica 

transcendental, já que por meio dela e da repetição dos instantes temporais que lhe é 

correlata, o ser humano consegue digladiar diante do tempo e da morte:  

 
 
Longe de estar às ordens do tempo, a memória permite um redobramento dos 
instantes e um desdobramento do presente; ela dá uma espessura inusitada ao 
monótono e fatal escoamento do devir, e assegura nas flutuações do destino a 
sobrevivência e a perenidade de uma substância [...] Porque a memória, permitindo 
voltar ao passado, autoriza em parte a reparação dos ultrajes do tempo. A memória 
pertence de fato ao domínio do fantástico, dado que organiza esteticamente a 
recordação. (DURAND, 2002, p. 402). 
 

 

                                                 
78 Rever trecho da página 21 de As parceiras, transcrito na página 44 da presente tese. 
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Em artigo que associa magistralmente a memória e o mito, Daniele Chauvin 

(2005) também assevera a potencialidade eufemizante da memória, potencialidade acionada 

também pelo mito, enquanto narrativa primordial cujas constantes reatualizações por parte 

dos homens de várias épocas atestam o caráter transcendental de realidades concernentes à 

existência humana: “Todos os dois então testemunham a identidade e a permanência no fluxo 

temporal, da luta do homem contra o escoamento do tempo, contra a mudança e contra a 

alteração suprema que é a morte” (CHAUVIN, 2005, p. 230).79 A memória é um tema tão 

presente nos romances luftianos que não se restringe ao universo das personagens 

protagonistas. Lembrar, recordar, rememorar são processos psíquicos acionados também por 

personagens secundárias e dão ao leitor elementos para a compreensão da relevância ficcional 

desses seres, no que tange à afetividade ou à rejeição que estabelecem com fatos e pessoas do 

passado. Essa alheia memória se dá a conhecer à personagem protagonista no momento em 

que é partilhada, em que é apresentada em diálogo travado entre ela e as demais personagens. 

Nessa perspectiva, Guísela/Gisela pode conhecer e passar a amar um outro lado do Brasil, 

lado em que sua mãe crescera e que muito se diferia do Sul, região em que a família habitava. 

É pela memória idílica partilhada de mãe para filha, que a última pode conhecer, por via da 

imaginação, um espaço que não conhece concretamente. Associam-se patentemente, neste 

trecho pleno de lirismo, a memória e a imaginação como fenômenos capazes de presentificar 

o ausente: 

 
Eu lhe pedia mais uma vez para falar na sua família, em outro Brasil, que ela 
visitava uma vez ao ano, sempre prometendo me levar. Em vão: acabei não indo. 
Aquela terra me intrigava: verão perpétuo, o contrário do inverno do Sul, que me 
deixava encolhida e infeliz, geada estalando sob os pés, no jardim, de manhã cedo. 
Geada embalsamando nossas almas. 
- Sempre como num veraneio? – eu indagava e ela respondia seguindo o fio de suas 
recordações: - Sempre como num veraneio (AEA, p. 46).  
 
 
 

Pela memória partilhada, Guísela/Gisela pode delinear o estado de espírito de 

outras personagens no momento em que recordam. A avó Frau Wolf, por mais austera e 

ressequida se nos apresente, é também capaz de devanear nostalgicamente rumo a um tempo 

que já não existe mais: “Os adultos me pareciam melancólicos. Minha avó recordava os 

Natais da sua infância com neve” (AEA, p. 50).  

                                                 
79 “Tous deux portent donc témoignage de l’identité et de la permanence dans le flux temporel, de la lutte de 
l’homme contre l’écoulement du temps, contre le changement, et contre ce changement suprême qu’est la mort”.  
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 Especialmente em O quarto fechado, a voz narrativa onisciente que muitas vezes 

adere à subjetiva consciência da personagem Renata, desprende-se dessa subjetividade e 

readquire foros de narrador heterodiegético. Por esse mecanismo, o leitor tem acesso à 

memória incerta e confusa da personagem Clara, no que tange ao caso que manteve com um 

Padre no passado:  
 
 
Tivera até então alguns namoros meio infantis, descobria a força latente do seu 
próprio corpo; mas o Padre irrompera em sua vida como um furacão: remexera 
profundezas que ainda dormiam, turvara as águas, num tempo em que ela ainda não 
tinha capacidade de se reorganizar. Em que ano fora, em que dia? De quem o 
primeiro gesto? O primeiro roçar da batina na blusa de seda fora porque ela se 
inclinara demais, ou ele...? 
A cada recordação, a cada devaneio, naquelas fases agitadas, Clara modificava os 
papéis, alternava, fantasiava de forma diferente. Mas acontecera. Os detalhes não 
importavam, acontecera e a rasgara ao meio (QF, p. 99).  
 
 
 

As indagações da personagem expressas em discurso indireto livre atestam que o 

mais importante para Clara não era a exatidão certeira de datas, iniciativas e detalhes, mas a 

inelutável80 paixão que nutrira por um homem interdito pela carreira sacerdotal que abraçara. 

Livre das amarras da certeza, a personagem pode adulterar os detalhes, graças ao intercambiar 

entre memória e imaginação, sem o risco de adulterar a convicção do sentimento proibido que 

lhes sucedera.  

Tanto no caso em que os seres que recordam são as protagonistas quanto nos 

episódios em que personagens secundárias se põem a lembrar, observarmos o elo estabelecido 

entre memória e imaginação. Não raras vezes, essas personagens assumem em seu discurso as 

incertezas com relação à realidade dos fatos passados e assim o fazem num discurso que não 

procura afirmar categoricamente, mas ao contrário, perguntar, indagar e, ainda assim, 

continuar em dúvida. Nesse momento é que se evidenciam as várias expressões verbais 

ligadas à memória dispostas em forma de interrogação. Os seres de papel em Lya Luft 

fundem e confundem memória e imaginação, o vivido e o inventado, o acontecimento passado 

e as lacunas vazias desse tempo pretérito: “Quando eu era menina, cheguei a descobrir o 

quarto dele; uma experiência da qual muitas vezes mais tarde duvidei, teria sido apenas 

                                                 
80 Empregamos aqui o termo inelutável concomitantemente nessas duas acepções dicionarizadas: “inelutável: 
adjetivo de dois gêneros. 1contra o que é impossível lutar; a que não se pode subtrair; fatal, implacável, 
invencível; 2 que não se pode contestar; certo, indiscutível, irrefutável (HOUAISS, 2007).  
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sonho? As coisas sempre se confundiam na minha memória, a infância em grande parte feita 

de visões” (E, p. 168).  

Outra evidência discursiva da vinculação entre lembrar e imaginar reside na 

própria utilização dos vocábulos relacionados à imaginação. Nesses trechos, memória e 

imaginação são moedas de mesmo valor: “Talvez até a visita ao sótão, há tantos anos, fosse 

imaginação minha. Fantasia de criança, a mulher alta, o cheiro de alfazema. Precisava 

esquecer, por amor a Tiago. Eu esquecia. Num beijo esquecia tudo” (P, p. 84). 

Os vocábulos utilizados para adjetivar as memórias também atestam o quanto os 

processos rememorativos em Lya Luft apresentam algo de incerto, imprevisto e indomável. 

Longe de encarar a memória do ponto de vista da fidedignidade das recordações aos fatos 

pretéritos, a autora cria personagens de memórias duvidosas que assumem essas dúvidas ao 

atribuírem à memória o movimento dinâmico do processo e não a rigidez do produto. 

Particípios como “emaranhadas” e “perturbadas” destituem o retorno ao passado de qualquer 

compromisso com a cristalização de uma só verdade: “- Bernardo, hoje vamos subir o morro. 

Levar flores para os mortos. O cachorrão solta a voz grossa. Está inquieto, quer andar, ontem 

eu o prendi demais aqui em casa, que interessam ao cachorro minhas memórias 

emaranhadas?” (P, p.43). Memórias emaranhadas para Anelise, memórias conturbadas para 

Guísela/Gisela: “Memórias conturbadas. A respiração difícil de minha mãe se ouve 

nitidamente no corredor” (AEA, p.38).  

No que se refere à constelação de símbolos que gravitam em torno da imagem da 

memória, ao lado da fotografia, o baú, o sótão e o porão se destacam como verdadeiros 

espaços que emolduram a memória luftiana. Onde um sótão, uma lembrança nele dispersa em 

objetos vários. Para Anelise, as memórias, acionadas de forma conturbada num pesadelo, são 

o que pouco lhe resta e o que teimosamente a sustenta. Imagens de Bila, a irmã retardada com 

sua caixa de vermes de estimação, da avó Catarina e da amiga Adélia emergem 

involuntariamente e a personagem, ao narrar seu sonho, faz da imagem do sótão, como 

aposento cheio de artigos do passado, a metáfora de seu corpo como morada de elementos que 

já não existem, fatos que não mais ocorrem e seres com quem não mais contracena: 

 
Forço para engolir o café doce e quente. O corpo tenso, a alma estrangulada, só 
como de teimosa. Quando vinham mendigos à nossa casa, às vezes uns menininhos 
magros como Zico, mas trapentos, papai dizia que viviam só de teimosos. Acho que 
agora estou assim. Um corpo com memória, feito sótão cheio de moradores 
esquisitos. Ossadas, flores, cartas, horas de amor, delírio e morte. E a esperança, 
bruxa fantasiada de anjo-da-guarda e companheira e traidora (P, p.112).  
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Onde um porão, pretéritos mistérios e afetivas lembranças a ressoar fortemente na 

memória-imaginação do ser no presente. Mais que depósito de objetos inúteis, o porão 

resguarda também a memória dos seres relacionados a esses objetos. Adentrar o porão é 

despertar o adormecido, dar movimento ao que permaneceu estático, agitar o que se 

encontrava em estado de inércia: 

 
Refugiada no escritório de Mateus, que hoje é meu, dou uns telefonemas; no porão, 
junto com a cadeira de balanço de Ana, encontrei a escrivaninha de meu pai; o 
tampo de vidro grosso, verde-escuro, está rachado no meio, mas ainda serve. Gosto 
de abrir caminho para as memórias desenhando com o dedo nessa superfície: como 
um líquido verde, espesso, onde dormem peixes e medusas (S, p. 66). 
 

 

Onde um baú, uma (re) descoberta do passado materializado em pertences de 

outras épocas e algumas vezes de outros seres que não o ser que recorda. É o que ocorre com 

o menino-narrador de O ponto cego. Descobrindo no baú de madeira vestígios do passado 

vivenciado pela Mãe, o protagonista preenche sensorialmente as lacunas dessa discrepância 

temporal e cada objeto pertencente à mãe amada, com seu respectivo cheiro, cor e textura, 

incita a sua “imaginação ferida para sempre”:   

 
Em casa de minha Avó havia um baú de madeira enorme como uma sepultura. Se 
eu me comportava bem ou ela estava de bom humor, abríamos a tampa dessa arca 
onde havia roupas de minha Mãe quando mocinha. 
Ver seu interior e aspirar o aroma de madeira e velhíssimos perfumes em tecidos 
guardados era ainda melhor do que a expectativa. Íamos retirando juntos (eu quase 
nem alcançava lá dentro) fantasias de seda colorida, máscaras, plumas, lantejoulas, 
gazes douradas. 
Eu me delicio, a boca cheia de água como diante de um doce especial na hora da 
fome. Pego, cheiro, aliso, quero botar em mim. Mas a Avó começa a rir cheia de 
malícia: 
- Seu pai ia a-do-rar ver você vestido de menina! 
As roupas são grandes demais, não as posso vestir, mas mesmo assim estou feliz: 
não são apenas velhas fantasias, são toda a festa da vida que se oferece aos meus 
olhos, à minha pele, à minha imaginação para sempre ferida (PC, p. 66). 
 

 

Entrando em contato com um passado que não é propriamente o seu, o menino-

narrador, ainda que em evidente estranhamento, abdica de sua posição narcisista, não raras 

vezes assumida no decorrer da história, para reconhecer a existência de um tempo em que pai 

e mãe atuaram num palco em que ele, por razões óbvias, encontrava-se ausente: “É muito 

esquisito isso de pai e mãe terem sido outros, com cenários e papéis a cumprir muito antes de 

eu sequer entrar no palco deles” (PC, p. 66-67).  
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Os objetos e os aposentos assumem incontestável relevância como elementos 

propulsores da memória ficcional em Lya Luft. O próprio homem, no entanto, é também 

memória do homem; o próprio corpo memória de outro corpo; um traço ou detalhe da face de 

um ser revela redobradas faces de outros seres. Isso se observa sobretudo nos episódios em 

que as personagens, lançando mão de uma espécie de memória associativa, acentuam os 

traços de parecença familiar que há entre elas. Em A sentinela, o neto se faz presente de um 

passado materializado na figura do avô: “O bonito mesmo nele eram os olhos, de um azul tão 

pálido como raramente se viu; os de meu filho são iguais, de modo que muitas vezes, quando 

ele fala comigo, é como se Mateus me espiasse nesse rosto tão diferente e continuasse me 

vigiando” (S, p.16). Também nesse mesmo romance, os traços da perversa tia Lilith se 

presentificam indesejados (por Nora) no rosto do sobrinho, que recordando o rosto da outra, 

é-lhe memória: “O rosto de Henrique é Lilith; os olhos, Mateus: a vida trança seus fios 

arcaicos, o que é belo mas assusta” (S, p. 16).  

Essas semelhanças familiares que se constituem como memória do homem para o 

homem não se manifestam somente através do semblante físico; também os modos e trejeitos 

de algumas personagens remontam a trejeitos e modos da geração anterior:  

 
 
- Você está cada vez mais parecida com a Rainha Exilada – grasnou o Anão, 
sarcástico, empoleirado no meu criado-mudo. O abajur escorregara perigosamente 
para a beira. 
Viro-me para escorraçá-lo do quarto; finjo coçar o rosto, enxugo a lágrima. Quem 
sabe ele tem razão? Não herdei a beleza dela, mas é possível que ande com aquele 
ser ar sonâmbulo. Ela parecia isolada de tudo, como os secretos mundos dentro 
daqueles pesos de papel, cápsulas de vidro, que meu pai colecionava. Precariamente 
ligada ao cotidiano. Na realidade, não estava conosco: vagava num outro reino, 
andando a esmo pela casa, copo na mão (E, p. 13). 
 
 
 

Nesse trecho que dá início ao enredo de Exílio, quando o anão pronuncia a 

semelhança da protagonista com a mãe suicida, não é da aparência física que ele fala; do jeito 

taciturno e da ligação permanente entre a filha e a mãe ausente é de que fala o anão. O 

estabelecimento dessa semelhança vai perpassando todo o romance, sendo ratificada em 

vários outros episódios, como esse em que se verifica a repetição das histórias trágicas entre 

família a irmanarem mãe e filha, haja vista o fato de a mãe da Doutora abandonar a ela e ao 

irmão, via suicídio, e a protagonista abandonar seu filho Lucas, via divórcio conjugal e 

posterior descoberta de outro parceiro.  E é o Anão, muitas vezes superego da protagonista, 

que com o dedo em riste lhe aponta essas conexões, sem meias palavras: 
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- Perdi tudo o que tinha – gaguejo. – Viver sem meu filho é como me arrastar por aí 
com as duas pernas amputadas. 
- Perdeu, não. Deixou! – diz ele cruelmente, e sua cara é velha e má. – Mas apesar 
de tudo, você tem a sua profissão – conclui, com fingida gravidade. 
- A profissão que vá à merda! – grito, chorando. – E você também, Gnomo 
horrendo!  (E, p. 45) 
 

 

Curiosamente, no entanto, é A sentinela o romance em que mais encontramos essa 

representação da memória através da sucessão familiar, em que o tempo separa os corpos, 

mas perpetua as semelhanças de traços e de modos: 
 
 
Henrique preenchia um extraordinário vazio em mim. Para alguém eu finalmente 
era especial, esse alguém não me rejeitaria nunca. Essa pessoa me amaria acima de 
tudo, sem traições. 
Os genes que tramavam seus finos fios fazendo brotar semelhanças entre as 
gerações – aqui o nariz do avô, ali o gesto da mãe, ali ainda, o modo do pai virar a 
cabeça – me tranqüilizavam relativamente, quando eu olhava Henrique e via minha 
irmã morta (S, p. 103).  
 
 
 

Quanto à identidade social dos sujeitos que recordam, é já bastante conhecida a 

tipologia estabelecida pelos estudos sobre a memória, numa perspectiva histórico-social, em 

memória individual e memória coletiva. Maurice Halbwachs, que foi aluno de Henri Bergson, 

assevera de forma incisiva a configuração coletiva da memória. Para o psicólogo social 

francês, sempre afeito à mútua relação entre memória, história e testemunho, tudo aquilo de 

que nos lembramos, mesmo aquilo que tenhamos vivenciados sozinhos, é matéria de memória 

das outras pessoas com as quais convivemos:  

 
 
Nossas lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por outros, ainda 
que se trate de eventos em que somente nós estivemos envolvidos e objetos que 
somente nós vimos. Isto acontece porque jamais estamos sós. Não é preciso que 
outros estejam presentes, materialmente distintos de nós, porque sempre levamos 
conosco e em nós certa quantidade de pessoas que não se confundem 
(HALBWACHS, 2006, p. 30). 
 

 

Sem desconsiderar a relação dialética entre indivíduo e sociedade, a psicóloga 

social brasileira Ecléa Bosi assevera a primazia do individual sobre o coletivo, assinalando a 

possibilidade de um evento ocorrido coletivamente no passado assumir relevância para 

somente uma das pessoas do grupo que o vivenciou: “Por muito que deva à memória coletiva, 

é o indivíduo que recorda. Ele é o memorizador e das camadas do passado a que tem acesso 
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pode reter objetos que são, para ele, e só para ele, significativos dentro de um tesouro 

comum” (BOSI, 1994, p. 411). 

À luz de pressupostos teóricos dessa natureza, interessa-nos verificar os momentos 

da prosa literária luftiana em que o agente da memória se apresenta como indivíduo e aqueles 

em que ele se apresenta como grupo. Assim, objetivamos perceber os mecanismos através dos 

quais a autora contempla a memória individual ou coletivamente e os efeitos de sentido 

advindos de cada um desses procedimentos.  

Numa das partes de seu brilhante trabalho de fôlego intitulado A memória, a 

história, o esquecimento (2007), Paul Ricoeur se dedica ao exame dos usos e abusos da 

memória, numa perspectiva notadamente histórico-social. Assim, o filósofo francês examina 

os casos em que a memória recebe um tratamento abusivo no âmago das relações 

interpessoais, elencando três modalidades desse abuso: a memória impedida, num nível 

patológico-terapêutico; a memória manipulada, num nível prático e a memória obrigada, num 

nível ético-político. Ainda que essa classificação tripartida dos abusos da memória necessite 

ser compreendida à luz das especificidades de seus estudos de envergadura histórica e social 

bastante ampla, cujo enfoque recai especialmente sobre acontecimentos coletivos como 

guerras e genocídios, tomamos de empréstimo a terminologia de Paul Ricoeur para examinar 

as articulações estabelecidas entre algumas personagens da prosa literária luftiana no que 

respeita ao “manejo” da memória alheia, pois que denominação cairia melhor ao processo 

abusivo praticado pelo Pai do menino-narrador em O ponto cego que não o da memória 

impedida?  

Apostar de forma perversa no esquecimento de uma personagem também se 

configura como outra forma de “manobrar” a (des) memória de um seu antagonista. É o que 

ocorre em A sentinela no episódio em que Nora visita a mãe esclerosada, reclusa num 

apartamento aos cuidados de uma dama de companhia. Nessa visita, Nora revida à 

progenitora a conduta cáustica com que fora por ela tratada durante toda a vida: 

 
 
- Mãe, sabe que dia é hoje? 
Ela me encara; tem horror de esquecer as coisas, pavor de ser velha, de ficar 
esclerosada. Como não ama ninguém, não acredita que alguém a possa amar, seu 
terror maior é que eu a instale num asilo. 
Insisto, também sei ser um pouco cruel, preciso dessa resposta: 
- Mãe, hoje é 16 de março. Sabe que dia é? – Ela repete lentamente: 
- Dezesseis de março... 
- Isso. Procure lembrar o que aconteceu nesse dia, há muitos anos. Meio século (S, 
p. 26-27).  
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Em passagens como essa, verificar a autoria dos processos mnemônicos, se de 

mãe, de filha ou de mãe e filha se nos apresenta procedimento analítico insatisfatório. 

Interessa alcançar e enfatizar, por trás desse jogo mordaz, o componente trágico de uma vida 

em que mãe e filha se desencontram porque não nutrem entre si o natural e costumeiro amor 

que rege culturalmente esse tipo de parentesco familiar. Nessa perspectiva, importa observar 

como Lya Luft cria situações que conferem à maternidade um tratamento muito mais social 

que biológico, evidenciando que parir um filho não é garantia de amor por esse mesmo filho. 

A relação mãe-filha é de tal forma nociva que a uma provocação da filha corresponde uma 

ácida resposta à altura, por parte da mãe: “– Nessa noite entrou em minha vida uma intrusa – 

diz, e volta a me fitar com o olho de passarinho. Estará realmente caduca, ou só quer me 

ferir?” (S, p. 27) 

É certo que em muitas passagens da prosa literária luftiana encontramos 

expressões que particularizam bastante a memória de determinada personagem. A utilização 

recorrente da expressão “minha memória” e de outras expressões equivalentes evidencia um 

processo de subjetivação dos atos de lembrar e a memória individual ganha, nesses 

momentos, um relevo digno de nota. Assim é para Anelise de As parceiras, cuja memória 

guarda a arraigada imagem da austera Tia Beata, superego da protagonista, sobretudo no 

passado: 

 
Bernardo entra mais fundo na água, atira-se sobre mim, grande como um homem. 
Me lambuza toda. Vou lhe dar um banho em regra, e enxugar com uma daquelas 
toalhas felpudas. Tia Beata vai sacudir a cabeça na minha memória, que falta de 
higiene. Mas a essa altura eu não dou a mínima por coisa alguma (P, p. 63). 
 
 
 
 

Guísela/Gisela estabelece um notável contraponto entre sua memória individual e 

a memória registrada de forma exterior em fotografias. Para a protagonista, importa a “sua” 

memória, a única capaz de conservar incólume seu objeto de admiração e afeto que foi 

Anemarie. Ao impedir que colocassem fotografias no túmulo da prima, Guísela/Gisela 

impede uma espécie de memória partilhada com outras personagens e o faz de uma forma 

resoluta, épica: “Não deixei que na pedra da gaveta de Anemarie colocassem nenhuma 

fotografia sua. Queria lembrá-la tal como aparecia na minha memória, com o brilho do ouro e 

da juventude que os retratos apagados das lousas não repetiriam” (AEA, p. 121).  

Em Exílio, essa memória individual personifica-se como um ser ativo, um animal 

personificado, agindo à revelia da protagonista: “Antônio dorme: minha memória se revolve, 
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as patas descarnadas abrem as cortinas, aparece o rostinho de Lucas” (E, p. 128). A imagem 

da memória como animal inoportuno ou monstro ameaçador ocorre também para Alice, em 

Reunião de família, no momento em que Aretusa revela indecorosas máculas no passado da 

cunhada: “Sua voz agora é um guincho, uma voz obscena; que animal guincha na minha 

memória? (RF, p. 109) 

Interessante notar que, mesmo no único romance de voz narrativa heterodiegética, 

O quarto fechado, encontramos essas expressões que individualizam a memória de 

determinada personagem, evidenciando que aqueles fatos relembrados a ela pertencem de 

forma exclusiva e entranhada: “O quadro era uma das recordações da vida antiga de Renata, 

uma existência sossegada, fechada no grande aposento claro da música” (QF, p. 19). Noutro 

momento desse mesmo romance, a memória é de tal modo focalizada na perspectiva de 

Camilo, que o narrador mescla as vozes heterodiegéticas e autodiegéticas num mesmo trecho, 

transitando entre sua voz e a voz da personagem em questão, expressa em discurso indireto 

livre:   

 
Toda a beleza, a ternura, o amor iam-se misturando numa nuvem, imprecisa noção 
de felicidade possível. Na memória de Camilo o rosto da criança morta se desfez, 
nem um perfume sobrou, um gesto. Tudo fora transferido para aquele espaço maior 
de atração: na Morte estão as coisas mais belas, que um dia possuirei (QF, p. 24). 
 

 

No entanto, imagens da memória coletiva também pontilham toda a prosa literária 

luftiana. Inúmeros são os episódios em que um protagonista relembra uma condição ou um 

fato que o irmana a todo um grupo. Na maioria desses casos, a memória assume papel 

nitidamente político, ao denunciar ideologias e condutas de vida pautadas no preconceito, na 

exclusão ou no autoritarismo. É o que verificamos nas seguintes reflexões de Anelise, ao 

recordar o episódio em que a avó Catarina fora surpreendida “na cama em atitudes suspeitas 

com a enfermeira mocinha” (P, p. 53) que dela cuidava diariamente:  

 
Pensei muitas vezes nos rótulos grosseiros que recobrem os amores mais delicados, 
os intrincados, os subterrâneos mas não necessariamente sombrios. Deviam ter 
permitido que ela provasse algum calor humano em seu universo imaculado. Não 
permitiram. 
Desde que estou no Chalé ainda não chorei por mim, mas hoje chorei por Catarina, 
cuja sorte, embora diversa da minha, nos aproxima tanto. Choros pelos acossados, 
os desamados, os dúbios, que não conseguem amar dentro do esquadro alheio (P, p. 
54-55). 
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A matriarca Frau Wolf de A asa esquerda do anjo conserva, por via da 

manutenção da memória lingüística, uma memória coletiva obcecada por ostentar sua etnia 

alemã e o faz de forma soberba e autoritária. A ela não importa o fato de angariar antipatias 

com sua conduta discriminatória. O que importa é que, restringindo o uso efetivo da fala ao 

idioma alemão, a personagem finca estacas e demarca seu território. Se a linguagem é um 

instrumento através do qual o ser humano se projeta no mundo, é na língua alemã que Frau 

Wolf assim se projeta e ambiciona postura idêntica de seus familiares, mesmo daqueles 

nascidos em brasileiras terras: 
 
 
Nossa família era muito conhecida; minha avó, famosa e antipatizada por causa dos 
ares de grande dama. Os brasileiros não a suportavam. Ninguém convenceria Frau 
Wolf de que não fazia sentido exigir que se falasse unicamente alemão com ela, que 
viera menina para o Brasil e aqui tivera filhos e netos. Esses detalhes não lhe 
pareciam importantes. Nas lojas, só consentia em ser atendida por balconistas que 
falassem o seu idioma (AEA, p. 25).  
 
 
 

No rememorar da submissa e acomodada Alice, pode ser entrevista a cosmovisão 

machista do marido, que distingue nitidamente dois paradigmas de mulheres: as 

independentes, tal como Aretusa, indignas de sua admiração, e as subservientes, sombras do 

marido e dependentes de sua companhia para qualquer passo na vida.  Enquadrada nesse 

segundo conjunto, Alice a ele se submete, ainda que isso lhe traga aborrecimentos. Ao “pedir” 

ao marido para viajar à casa do pai, Alice revela a postura dócil e subserviente da mulher que 

escapa do jugo paterno para cair no jugo marital. Entre pai e marido, essas mulheres transitam 

sempre de acordo com a autorização do masculino, oficialmente instituído nesses papéis 

familiares de respeito e primazia dentro de um modelo convencional e patriarcal de família:  

 
Fácil conseguir o táxi, pegar o ônibus; mas isso me abala. 
Sei que é tolice minha. Aretusa, mulher de meu irmão, sempre me censura por ser 
tão acomodada, tão tímida, parece até que tenho medo de sair de casa, por isso 
visito tão pouco minha família. 
Mas Aretusa é uma mulher emancipada; trabalha fora e não precisa do 
consentimento de meu irmão para nada; talvez Renato nem reclame, porque a maior 
parte do tempo é ela quem sustenta a casa. Ele apenas abaixa a cabeça quando a 
mulher o critica em público. 
- Você tem de ir mesmo? – perguntou meu marido quando expliquei que Aretusa 
telefonara, pedindo que eu passasse o fim-de-semana em casa de meu pai. Meu 
marido não gosta de Aretusa; acha que mulher não deve viajar sem o marido; fiquei 
aborrecida por ter de pedir (RF, p. 11-12).  
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Também o menino-narrador de O ponto cego, ao contemplar a postura submissa da 

Mãe, em particular, convoca uma imagem coletiva que abarca grande parte da parcela 

feminina da humanidade, em sua eterna dança, em seu eterno bordejar ao redor dos homens:  
 
Minha Mãe não parece ter uma vida sua: vive a dos filhos e a de meu Pai. Que 
dívida terá com ele, que a faz girar nessa perpétua dança das mulheres em torno dos 
homens a que precisam servir? 
- Traga o pão! – eles dizem. 
- Limpe isso! – pedem. 
- Apronte-se que vamos sair! - Comandam. 
E correm, as mulheres: muito além do amor e da delicadeza, estão sempre querendo 
agradar, impelidas, mais que pelo carinho, por algum medo sorrateiro (PC, p. 34).  
 
 

Assim, ao contemplar a criança, a mulher e o estrangeiro em processo de 

recordação do passado, Lya Luft contempla coletivamente esses grupos identitários. Assim 

procedendo, a autora faz da voz de suas personagens a expressão de grupos não raras vezes 

silenciados pelo nosso ocidental modelo de vida, a privilegiar as figuras do masculino, do 

heterossexual e do adulto como identidades sociais sancionadas por um austero conjunto de 

valores e ideologias.   

Uma vez examinados, nos romances luftianos, os processos rememorativos por 

parte de personagens principais e secundárias, a relação entre memória e imaginação, a 

constelação de símbolos em torno das imagens da memória e a identidade social dos sujeitos 

que recordam, resta-nos perscrutar mais demoradamente o contraponto da memória, o 

esquecimento. Mnemósine nos lembra de que é necessário não olvidar Lete, já que também o 

esquecimento compõe a trama da (des) memória em Lya Luft. 

Num livro muito interessante intitulado Lete: arte e crítica do esquecimento81 

(2001), o lingüista alemão Harald Weinrich, partindo dos gregos Simônides (cerca de 557 a 

467 a.C.) com sua arte da memória (mnemotécnica, ars memoriae) e Temístocles (cerca de 

524-459 a.C.) com sua proposição de uma arte do esquecimento (ars oblivionis), apresenta as 

facetas positivas dessa arte de esquecer que “podemos acompanhar passo a passo de Homero 

até os nossos dias” (WEINRICH, 2001, p. 34).  

O tema do esquecimento perpassa todos os sete romances luftianos de cuja análise 

podemos inferir curiosos efeitos de sentido. Em As parceiras, o esquecimento de Catarina 

                                                 
81 A tradução do original alemão é de Lya Luft.  O trabalho conferiu à escritora gaúcha o Prêmio União Latina – 
CBL de tradução científica e técnica 2002. O trajeto de grande monta percorrido por Harald Weinrich, no 
encalço de uma ars oblivionis, inicia-se com os gregos supracitados, contemplando obras de Homero, Ovídio, 
Platão, Santo Agostinho, Dante Alighieri, Vives, Rabelais, Montaigne, Cervantes, Huarte/Lessing, Cordemoy, 
Helvécio, Descartes, Thomasius, Locke, Voltaire, Rousseau, Kant, Casanova, Goethe, Nietzsche, Freud, 
Mallarmé, Valéry, Pirandello, Sartre, Schiller, perpassa escritores que se dedicaram à barbárie de Alschwitz e 
finaliza-se contemplando a questão do oblivionismo na ciência.  
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com relação à Bila, filha retardada e anã, ultrapassa o ignorar da existência dessa filha. 

Esquecer Bila é esquecer também que tivera um marido lascivo, outras filhas já crescidas, 

bem como a violência física e psíquica do estupro conjugal de que resultou aquela filha 

temporã:  
 
 
Bila segue ao meu lado um longo trecho na areia. A manhã perdeu sua beleza. Bila, 
Bilinha. Nasceu quando a mãe tinha quarenta anos, e vivia totalmente reclusa. Há 
tanto tempo não via o marido, talvez nem se lembrasse dele. Trocara-o, quem sabe, 
por algum ser belo e intangível, daqueles príncipes dos livros de menina, que não 
violasse seu corpo solitário. 
Aparentemente, a enferma nem se apercebera dos casamentos das filhas, da viuvez 
de Bea. 
O dono da casa vinha raramente. Mas um dia voltou. Gritalhão, brutal, bebeu 
muito, azucrinou as criadas e a governanta, a filha viúva. Indagou de Catarina, 
quem sabe lembrava de repente uma menina loura e delicada de anos atrás. E, por 
fim, subiu. Horror no sótão, vômito amargo. 
Oito meses depois a doente deu à luz uma menina enfezada que tia Beata fez 
batizar de Sibila. A criança nascera com grande dificuldade da mãe fraca e 
delirante, que parecia nem saber o que se passava. 
Catarina não quis ver a menina, foi como se no outro dia já estivesse esquecida de 
tudo. Quando falavam na filha, respondia com aquele sorriso distante. Aprendeu-
lhe o nome porque a Fraulein e tia Beata ensinavam, insistiam, mas era o nome de 
uma criança estranha (P, p. 59-60). 
 
 
 

O absurdo do drama conjugal provoca o absurdo de uma relação maternal não 

concretizada psiquicamente, haja vista o fato de Catarina necessitar de um aprendizado que 

lhe vem de fora, no que tange ao nome da própria filha, e não do seu próprio corpo e mente de 

mulher que durante meses engendra um novo ser e concomitantemente gesta, em seu 

imaginário, elementos que constituirão a identidade do filho. Tentando escapar dos dados 

concretos que circundam sua história de vida conjugal malfadada, Catarina consegue fazer 

evadir seus pensamentos, representações e sentimentos rumo a um mundo ilusoriamente 

idílico, mas o corpo resta presente na mais palpável das cotidianas vivências entre marido e 

mulher. Nessa perspectiva, o biológico sobrepõe-se a todos os outros domínios que 

constituem a identidade, como o social, o histórico, o cultural. No entanto, as marcas de um 

corpo capaz de gerar se estendem e alcançam a esfera do inconsciente e Catarina lembra e 

esquece, olvida e volta a recordar, num ritmo que abarca o reconhecimento e o ignorar dos 

fatos abomináveis que compuseram sua história de vida:  
 
 
Surpreendentemente, quando todos se tinham habituado àquilo, Catarina pediu para 
ver Sibila, que já tinha uns três anos. Talvez soubesse que era sua filha. Talvez a 
memória obscurecida registrasse a gravidez, o parto, o primeiro grito. Talvez 
lembrasse o terror da concepção. Pode ser que tivesse notado o problema da 
menina, porque logo quis que a levassem embora, e chorou muito. Depois, voltou a 
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ignorar sua existência. Possivelmente, criou para si uma filha loura e perfeita, 
incluída entre as personagens do sótão. E quando me vira, naquela minha única 
visita, perguntara se eu era Sibila (P, p. 59-60).  
 
 
 

Para Guísela/Gisela, o esquecimento é processo psíquico interdito pelas normas e 

condutas de vida estabelecidas pela empedernida avó Frau Wolf. Trata-se de não poder 

esquecer os imperativos da matriarca, sob pena de dura reprovação por parte dela. E lembrar 

equivale a automatizar, adequar, acomodar e obedecer: 
 
 
Meu pai ficava dócil diante dela, ouvia atento seus conselhos sobre nossa vida 
particular ou sobre assuntos das empresas. Minha mãe assumia a atitude de uma 
colegial. E eu não podia me esquecer de falar só alemão. Tudo precisava ser 
recomendado, ensaiado, mil vezes lembrado: gestos, expressões, linguagem, tudo 
falsificado na montagem daquele teatro em que se fraudava, até o menor resquício, 
a nossa identidade (AEA, p. 45). 
 
 
 

Diante de tanto jugo, ser esquecida por parte dos adultos equivale a libertar-se de 

autoritarismos e arbitrariedades. O esquecimento ganha então conotação positiva porque traz 

alívio e liberdade à protagonista: “Uma das delícias desses veraneios era brincar na areia. Por 

alguns momentos esqueciam-se de mim, e não era preciso sentar direito, calar a boca, 

encolher a barriga, usar só a mão direita, a ‘mão bonita’” (AEA, p. 59).  

Segundo as considerações de Renata em O quarto fechado, a capacidade maior de 

esquecer é prerrogativa das crianças, que esquecem rápido, muito provavelmente porque, 

contando com mais tempo para viver, distanciam-se mais facilmente dos fatos dolorosos e os 

esquecem substituindo-os por novas experiências. Aludindo à rápida memória dos filhos, 

Renata alude, na verdade, à memória das crianças coletivamente: 

  
Então o amigo morrera. Uma breve enfermidade e fora-se aquele que, dias atrás, se 
debruçara sobre o mesmo livro com Camilo. Carolina ao lado sentia: ele respira só 
o ar que vem das narinas do amigo. 
Depois da morte, tudo parecera desfeito, e Renata ficara tranqüila. Nessa idade, 
esqueciam depressa (QF, p. 23).  
 
 
 

Para a Doutora de Exílio, também é dadivoso o esquecimento. No entanto, a ela 

não é dado o privilégio amnésico naturalmente concedido às crianças. Numa das passagens 

expressas em itálico, no romance, a protagonista relata seu pesadelo estruturado com minúcias 

afloradas pelo inconsciente:  
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(Estou deitada no chão de uma cozinha antiga, ladrilhos brancos e pretos em 
grandes losangos, tabuleiro de damas enviezado. Preparo uma injeção para me 
matar: injeto um líquido amarelo numa maçã vermelha, lustrosa, que vou comer 
para me dissolver em esquecimento, o que me dá uma grande alegria. 
Faço tudo isso deitada nos ladrilhos; com o canto do olho, vejo fileiras de 
apressadas formigas pretas correndo de um lado para outro no chão. Quando vou 
morder a maçã, entendo: estão a postos para me devorar) (E, p. 95). 
 

 

O líquido amarelo, lenitivo a dissolver a consciência da protagonista em 

esquecimento, remete-nos à flor de lótus com que alguns dos tripulantes dos doze navios que 

compunham a frota de Ulisses na Odisséia são recebidos pelos habitantes lotófogos de uma 

costa desconhecida, em que aqueles aportaram ao serem conduzidos por ventos que os 

desviaram para além de Citera. Ulisses envia seus homens para fazerem o reconhecimento da 

ilha, mas embriagados pelo saboroso fruto do lótus esquecem tanto a missão a eles imputada 

como também o objetivo pelo qual viajavam, o retorno à Ítaca.82 Desse modo, esses homens 

esquecem, ainda que momentaneamente, o presente, o passado e o futuro. Igual sorte deseja a 

Doutora de Exílio, ávida por esquecer, no passado, o suicídio da mãe, o casamento desfeito, o 

abandono ao filho; no presente, a condição de exilada na Casa Vermelha e, no futuro, todos os 

empecilhos a atravancar a união com Antônio, seu novo amor.  

No entanto, nem mesmo no aconchego do sono, a Doutora se livra dos seus 

fantasmas do passado. A memória é mais forte que o esquecimento e ela arrasta por todo o 

sempre a lembrança de desencontros amorosos por afetos traídos, conjugando eternamente a 

idéia do amor dedicado à idéia do amor traído:  

 
Acordo sobressaltada, o coração dispara; suor frio, meus dentes batem como 
castanholas. Terror na escuridão. É a memória da traição de Marcos. Embora eu 
hoje ame outro homem, e me prepare para ser feliz com ele, aquela velha ferida não 
fechou. Dor e revolta, incredulidade e mágoa retornam em sonhos: a dor, o 

                                                 
82 Assim é narrado o acontecimento no canto nove da Odisséia: “Mas, quando a Aurora de belas tranças trouxe o 
terceiro dia, erguidos os mastros e desfraldadas as brancas velas, tomamos nossos lugares, e o vento e os pilotos 
dirigiam as naus. Teria, sem dúvida, chegado, são e salvo, à terra pátria; mas, quando dobrava o promontório 
Maléia, a corrente das ondas e os Bóreas me desviaram e afastaram para além de Citera. Desde ali, durante nove 
dias, fui levado por ventos funestos sobre o piscoso mar; no décimo, desembarcamos na terra dos Lotófagos, que 
se nutrem de flores. Aí, penetramos no continente, fizemos aguada e logo meus companheiros tomaram uma 
refeição, junto das rápidas naus. Depois de termos comido e bebido, tendo escolhido dois homens e dando-lhes 
um terceiro como arauto, mandei-os colher informações sobre quais eram os comedores de pão que na terra 
habitavam. Eles partiram, ato contínuo, e entraram em contato com os Lotófagos. Estes não pensaram em matá-
los, senão que lhes deram loto a comer. Ora, quem quer que saboreava esse fruto doce como mel não mais queria 
trazer notícias nem voltar, mas preferia ficar ali, entre os Lotófagos, comendo loto e esquecido do regresso. Tive 
de os reconduzir à força, debulhados em lágrimas, para as naus; arrastei-os para debaixo dos bancos dos 
remadores e aí os prendi, enquanto instava com os demais companheiros, que me tinham permanecido fieis, a 
que subissem depressa nas naus ligeiras, receoso de que algum deles, provando o loto, se esquecesse do 
regresso” (HOMERO, 2003, p. 116-117).  
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sufocamento. As pessoas a quem mais amei me traíram: minha mãe, meu marido. E 
meu filho? Não, Lucas não. Um menino de seis anos não pode entender (E, p. 100).  
 
 
 

Se a Doutora gostaria de esquecer, Elsa de A sentinela vivencia, durante a velhice, 

o temor de olvidar fatos e pessoas, já que o esquecimento se lhe apresenta como sintoma 

concreto da própria senilidade e como ameaça aos dias que ainda lhe restam. É o que se pode 

depreender nesse trecho em que Nora visita a mãe: 
 
 
Ainda quero extrair-lhe do coração esse parto que ela não me deu, essa maternidade 
verdadeira; mas isso, nada pode lhe arrancar. 
- Mãe, sabe que dia é hoje? 
Ela me encara; tem horror de esquecer as coisas, pavor de ser velha, de ficar 
esclerosada. Como não ama ninguém, não acredita que alguém a possa amar, seu 
terror maior é que eu a instale num asilo (S, p. 26-27). 
 

 

 Mas eis que é chegado o momento em que é preciso abandonar Lete e, conduzidos 

por Mnemósine, não olvidar de que é preciso examinar um outro tipo de memória na prosa 

literária luftiana. 

 

 

2.1.2.3.2 Memória autobiográfica 
 

 

Num trecho do poema “Resíduo”, Carlos Drummond de Andrade assim escreve:  

 
Pois de tudo fica um pouco. 
Fica um pouco de teu queixo 
No queixo de tua filha (ANDRADE, 2002, p. 158-159). 
 
 
 

O que fica de um autor em sua obra? Se fica pouco, é possível separar 

diaireticamente vida e arte? Se muito fica, vida e obra se fundem e se confundem? O vivido se 

mescla ao inventado ou a representação literária segue incólume de qualquer sombra da 

referencialidade biográfica? Numa mesma obra, dá-se com exclusividade algum desses 

processos? Caso contrário, qual deles predomina consideravelmente? Respostas categóricas 

ofuscam a complexidade da questão, posto que é preciso relativizar, sob pena de pronunciar 

tolamente falsas verdades sobre o fazer literário e seus arredores. Nessa perspectiva, os 

estudos autorais, passando ao largo das noções do absoluto, assumem relevância na medida 
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em que, ao lado do estabelecimento de traços que irmanam um autor a um conjunto mais 

amplo, permitem ressaltar a imparidade do escritor cuja(s) obra(s) constitui (em) seu objeto de 

estudo. 

Em se tratando da prosa literária de Lya Luft, como o acessar da memória revela 

ou encobre vinculações entre o vivido e o imaginado?  Como o resgate do passado deixa 

entrever o autobiográfico no literário? A autora é memória de sua obra e sua obra memória de 

sua autora ou vida e obra não guardam os rastros uma da outra? Vários são os momentos em 

que se verifica na obra de Lya Luft o fomentar da questão. Não só as personagens luftianas 

lembram, recordam, resgatam; também a autora o faz, transfigurando a experiência vivida em 

arte, por meio de recursos vários que asseguram o ambíguo lusco-fusco entre autobiografia e 

ficção.  

Podemos depreender dois grandes eus autobiográficos responsáveis pelo processo 

de recordar, no que tange à memória autobiográfica da autora: a criança de imaginação 

fervilhante e a mulher de sensibilidade artística, a escritora. Ao recordar sua história de vida, 

através de pactos de leitura notadamente ambíguos, Lya Luft se nos apresenta, por meio 

dessas duas figuras intercambiantes, já que a criança tocada, a todo momento, pelo mistério, 

pelo fascínio e pela imaginação, é promessa da escritora que virá e essa, memória daquela que 

foi.  

Ao nos apresentar a criança, a autora o faz predominantemente por meio de 

recursos da narração, que praticamente a irmana a uma personagem qualquer de sua obra. Já a 

escritora nos é apresentada primordialmente em passagens de teor metaliterário, ao refletir, 

teorizar e ponderar sobre questões várias a respeito do processo da criação literária, entre elas 

as vinculações entre vida e obra. Essa distinção, no entanto, não se dá de forma estanque e 

muitas vezes o narrativo se mescla ao metaliterário. Em ambos, a tônica é conferida ao tema 

da arte. A memória autobiográfica de Lya Luft, seja em sua vertente narrativa ou 

metaliterária, gira fortemente em torno do ofício da recriação poética e simbólica do mundo, o 

ofício da arte.83 

 

 
                                                 
83 A arte é de tal modo um eixo temático de relevo na prosa literária de Lya Luft que nela não só encontramos 
passagens que atestam a presença de uma meta-arte, mas também a manifestação de um abraçar da carreira 
artística por várias personagens luftianas. Em As parceiras, tia Dora desenha anjos e pinta monstros em quadros; 
Anemarie de A asa esquerda do anjo toca com esmero seu violoncelo; o piano é, para Renata de O quarto 
fechado, sua glória e danação; em A sentinela, Nora, a Penélope luftiana, tece a arte e a própria vida em sua 
tapeçaria e seu filho Henrique toca apaixonadamente seu saxofone; o menino-narrador de O ponto cego, além de 
alardear sua onipotência narrativa, desenha um gato e, por via da imaginação, confere-lhe vida; Gabriel, irmão 
da Doutora de Exílio, pinta quadros que apresentam palhaços como recorrente tema. 
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2.1.2.3.2.1 Memória autobiográfica narrativa 
 

 

Várias são as passagens em que Lya Luft recorda a criança de imaginação 

pululante que a habitava no passado. Em Mar de dentro, a autora-narradora-personagem 

recorda o contraste estabelecido entre uma vivência trivial e a experiência do misterioso, do 

latente recôndito no aparente, do invisível que só àqueles que possuem sensibilidade de artista 

é revelado: 
 
Houve uma infância feliz e protegida, numa casa com jardim e um lago que nascia 
de um oculto olho d’água (que eu imaginava com íris de cor, pupila, pálpebras, e 
um abrir e fechar secretíssimo que outros não podiam ver). 
Mas havia o embaixo dos móveis e o atrás das portas, havia a possibilidade de tudo 
não ser o que parecia. Havia sempre uma convocação para o risco e a surpresa 
(MD, p. 150). 
 
 
 

Noutra passagem de seu memorial de infância, Lya Luft, através dessa memória 

autobiográfica narrativa, revela as idiossincrasias dessa criança que fora, sempre embevecida 

pelo mistério e pela poesia das coisas. Por assim proceder, a menina era encarada com um 

certo grau de estranheza até mesmo pelos membros de sua família:  
 
 
A mãe se inclina, toca meu ombro, pergunta em voz baixa – como se adivinhasse 
que poderia quebrar um sortilégio: 
- O que [sic] você está de novo aí quieta, olho arregalado? 
- Ali em cima, mãe, escuta... escuta... 
Ela também escutou, afagou minha cabeça e disse: 
- Waldrausch. 
Eu sabia: era o rumor da floresta... Vozerio de muitas ramagens brincando falando 
resmungando por cima de mim. 
Nunca esqueci esse momento, essa palavra, esse som de árvore e mar. 
Sempre que venta, para mim é outra vez Waldrausch, voz da floresta. E assim o 
tempo – que não existe porque é fluxo – me devolve sem dificuldade isso que tento 
fixar neste livro, que não é romance nem biografia, mas significado e ressonância 
(MD, p. 28-29). 
 

 

A autora-personagem-narradora apresenta sua memória num processo dinâmico 

capaz de associar ao vento do presente o termo Waldrausch do passado. A faculdade de 

rememorar é capaz de neutralizar o domínio do tempo em sua trajetória de vida e o livro, 

lócus através do qual ela registra esse resgate de sensações pretéritas, ergue-se contra as faces 

horrendas de Cronos, cumprindo a tarefa da fantástica transcendental, tal como compreendida 

por Gilbert Durand (2002).  
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Com a sensibilidade aguçada que só as crianças têm, a escritora confere à 

imaginação um poder capaz de transmutar o banal no misterioso, o concreto no fantástico, o 

real no inventado. Por meio de correspondências aleatórias e inusitadas, a menina amplia seu 

universo com os seres mágicos que povoam seu imaginário: 

 
 
Era um jardim e era meu, e era o meu reino. 
Nada escapava da confirmação da minha fantasia: uma flor era a cama de uma fada, 
embaixo de uma pedra viviam os duendes, um estalo entre as árvores era o 
Unicórnio que vinha me espiar. 
No verão, o crepúsculo vermelho eram os anjos preparando os doces de Natal nos 
fornos do Menino Jesus.  
Trovão na tempestade era Deus jogando bolão sobre as nuvens, a gigantesca esfera 
de madeira rolando por cima do mundo, agora aqui, agora ali... (HT, p. 40-41). 
 
 
 

No decorrer de sua prosa literária, Lya Luft segue reiterando esse perfil da criança 

em seu estreito parentesco com o poeta, capazes ambos de transcender a rasteira concretude 

do real. Pela inquietação constante, pelo assombro e surpresa diante do mais corriqueiro dos 

fatos, pela curiosidade que os impele a ver o mundo como um universo de infinitas 

correspondências, criança e poeta tudo indagam, tudo questionam, sendo a interrogação uma 

constante em seus discursos. Como bem lembra a ensaísta francesa Marie-Louise Audiberti 

(2003, p. 169): “Um aspecto nos fascina na criança: o questionamento. Por quê? Como? 

Diante do adulto sereno, resignado, a criança se surpreende, há muito a aprender, muito a 

perguntar […] A postura da criança é a mesma do poeta, para quem tudo é possível”.84  

Sempre pelo viés de uma mémoria autobiográfica narrativa potencializada pela 

imaginação, Lya Luft rememora diálogos, episódios e vivências daquela que foi, na infância, 

um ser em permanente desejo de tudo conhecer, tudo compreender. A curiosidade de menina 

perguntadeira revela um modo de pensar e conceber o mundo através do esfacelamento das 

fronteiras entre o real e a fantasia. No imaginário da criança em questão, um dado da 

realidade circundante reporta a outro, ampliado e transfigurado pela imaginação: 

 
Mas aquela criança era habitada por um animal que batia os cascos impacientes 
querendo rebentar o cotidiano, e levantava vôo na hora em que uma boa menina 
devia estar fazendo suas lições ou dormindo tranquilamente em seu quartinho, 
segura dos seus amores. 
- O que é que tem ali? 

                                                 
84 “Un aspect nous fascine chez l’enfant: le questionnement. Pourquoi? Comment? Devant l’adulte rassis, 
resigne, l’enfant s’étonne, il a tout à apprendre, tout à demander […] La posture de l’enfant est celle du poète 
pour qui tout est possible”.  
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- Não tem nada, é só um arbusto. 
- Mas eu vi uma sombra se mexendo. 
- É o vento nas folhas, não é nada. 
- E se for uma fada?  
- Não é fada. 
- E se for uma bruxa? 
- Não é uma bruxa, fica quietinha agora, ou vai pra cama já.  
- Seria tão bom se aparecesse uma fada aqui pra gente, não é, mãe? 
- Seria. Agora sossega (MD, p. 20-21). 
 
 
 

Essa sensibilidade aguçada e essa imaginação indomável particularizam a autora-

narradora-personagem, que se difere dos demais ao atribuir sentidos imprevistos pelas 

estreitas molduras com que corriqueiramente os outros seres da grande “manada” interpretam 

o mundo. Essa leitura diferenciada chega até mesmo a transmutar-se em sofrimento para a 

menina capaz de ver a dor onde todo mundo só enxerga o prazer, de se compadecer quando o 

restante se põe a zombar. Num episódio em que relata uma sessão de cinema, utilizando-se de 

verbos no presente, a autora torna atual um desconforto vivido em paroxismo no passado: 

 

 
Naquela tarde, uma comédia. Um personagem muito gordo está – me parece – 
aprisionado num fogão, num forno; e outro, do lado de fora, vai enfiando ali longas 
espadas ou espetos para furar o pobre trancafiado. Algumas lâminas passam junto 
ao seu nariz, ele faz caretas. A platéia no cinema dá grandes risadas, mas eu tremo 
de medo e compaixão. 
- Mãe, vamos embora, mãe. 
- Pára com isso, menina, onde se viu? 
- Eu estou com medo. Estou com pena dele. 
- Não seja boba, tudo isso é filme, é brincadeira! 
Mas eu não compreendia a farsa. O que me parecia forno era a caixa do mágico, o 
gordo não era vítima mas apenas um comediante. As histórias eram todas de 
mentira – mas para mim não fazia nenhuma diferença. 
Depois, um dos personagens, o magrinho, está numa tábua que vai da janela de um 
edifício alto até uma outra construção. Tenta atravessar, balança, faz caretas, chora 
esganiçadamente, por fim cai e fica pendurado pela mão. 
Todos riem de novo, também minha mãe, mas eu agora estou chorando alto. As 
pessoas se viram, olham, alguém reclama logo atrás de nós. Minha mãe me puxa 
pela mão, quase me arrasta para fora, limpa meu rosto ao sol da tarde, e promete a 
si mesma nunca mais me levar ao cinema: 
- Eu não entendo por que você fica sempre complicando tudo. Onde já se viu chorar 
numa comédia? (MD, p. 81-82) 
 
 
 

E a criança vai descobrindo que perguntar pode levar a alegres descobertas, mas 

também ao conhecimento de fatos dolorosos cuja força reside muito menos na sua natureza 

real ou fictícia, mas no sentimento que são capazes de despertar naquela menina de 

cosmovisão tão própria e distinta. No entanto, mesmo diante da descoberta da dor, não cessa 

nunca de perguntar, seguindo pela vida afora e tornando-se aquela que mais tarde escreverá 
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livros cheios de perguntas: “Qualquer de meus escritos poderia ter um subtítulo: ‘O livro das 

indagações’ – porque importa realmente aquilo que não sei” (LUFT, 1997, p. 8). Nessa 

perspectiva, até mesmo a memória é questionada, desafiada, revirada do avesso e despida de 

qualquer pretensão de totalidade. Não são raras as passagens em que a escritora narra suas 

recordações pelo viés da incerteza e da hesitação: 

 
O pensamento se desenrola como um tapete para trás no tempo: retorno às 
primeiras sensações, primeiros anos, primeiros contatos. Qual a mais remota 
lembrança? 
Vendo alguns retratos de quando eu era bebê no colo de pai ou mãe penso lembrar 
cheiros, o contato da pele, a força dos braços. Mas pode ser ilusão. Talvez a 
memória mais antiga seja aquela, aos dois anos, pouco mais (MD, p. 21). 
 
 
 

Vale ressaltar que a autora não escamoteia os aspectos negativos dessa especial 

sensibilidade contemplativa do mundo. Ver o invisível pode provocar o sentido de 

estranhamento até mesmo perante outras crianças, como pode ser visto numa passagem de 

Mar de dentro (p. 36-37). Nessa passagem, uma brincadeira de roda vira tormento quando a 

menina inquieta transforma o puramente lúdico em algo filosófico, questionando a letra das 

cantigas de roda e atravancando a brincadeira, ao que é duramente censurada pelas demais 

crianças.  

No âmbito familiar, essa propensão de transcender o concreto rumo ao imaginário 

desalinha o perfil de boa menina tão requisitado pelos adultos. A menina-artista revela o 

estranhamento de quem não se afeiçoa às atividades comumente destinadas para meninas de 

boa índole, porque comprometida com um chamado outro e maior, qual seja, o do manejo 

artístico da palavra:  
 
 
Minha emoção se recusava a atuar no teclado, nas panelas ou no bastidor. Meu 
encantamento e meu poder pareciam resumir-se às palavras, e à imaginação secreta 
onde perdendo-me eu me encontrava tanto. 
Com a melhor das intenções tentaram me adestrar nas coisas boas e úteis que se 
esperava de uma menina. Mas eu na verdade não queria aprender nada daquilo. 
Queria ficar em paz para escutar a vida que pulsava por toda parte chamando vem, 
vem, vem. Vem me decifrar (MD, p. 105-106). 
 

 

Na escola, instituição comumente mecânica e tecnocrata, essa cosmovisão 

contemplativa duela com a obsessão conteudista do conhecimento pré-estabelecido, que a 

autora-narradora-personagem natural e inevitavelmente transgride por meio da imaginação: 
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A verdade era que eu não tinha o menor interesse em saber quantas horas teria de 
pingar uma torneira para encher aquele barril, ou quantos metros de trilhos teria de 
colocar cada operário para concluir uma estrada de ferro em tantas horas. 
Eu pensava nos príncipes que viravam cisnes, na sereia que sofreria mortalmente 
para ter pernas e amar, ou na boneca Emília que podia sempre transgredir e ainda 
por cima ser aplaudida (HT, p. 54). 
 

 

Em mais de uma passagem do memorial da infância, a admiração pela boneca 

Emília insurge e juntamente com ela a autora se faz discípula da proposta lobatiana do livro 

como morada para crianças:   
 

 
Ser uma boa aluna não significava nada para mim: muito melhor seria me 
transformar na boneca Emília, que transgredia e ainda por cima era aplaudida. 
Por que eu não podia morar dentro de um livro, e ser, em lugar daquela menina que 
esperavam, uma invenção de mim mesma – uma história? (MD, p. 130) 
 
 
 

E assim, ponderando sobre essa peculiar habilidade de ver o invisível recôndito no 

mais aparente, a autora-narradora-personagem revela a glória e a danação desse modo de ser e 

estar no mundo:  
 
 
Seria peculiar, só meu, a um tempo dom e castigo, esse modo de sentir, o simples 
sendo complicado, o estranho íntimo, o natural extraordinário, o raro tão natural? 
Quem sabe os outros apenas não confessavam perceber o singular e o estranho por 
medo de parecerem esquisitos? (MD, p. 43). 
 
 
 

No compasso dessa diferenciada sensibilidade e perspicácia diante do mundo, dos 

outros e de si mesma, a menina se transmuta na mulher escritora, guardiã da memória das 

experiências mágicas da infância. Como numa espécie de tributo àquela que foi na infância 

um ser em seu devaneio prenhe de mundo, a escritora volta ao passado, por meio de uma 

memória autobiográfica metaliterária e assevera, nessa peculiar cosmovisão infantil, o 

principiar de uma atividade fervilhante de contemplação do mundo através da escrita. 

 

 

2.1.2.3.2.2 Memória autobiográfica metaliterária 
 

 

Integrando o narrativo ao metaliterário, o eu autobiográfico de Lya Luft atesta 

muitos fatos pretéritos como matéria-prima para composição de sua obra literária. Utilizando-
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se da imagem do passado que a ela se prende como um quadro que, por sua vez, imprime suas 

marcas no reboco da parede ao longo dos anos, Lya Luft funde vida e obra de uma maneira 

que nos remete à estrutura gliscromórfica do regime noturno místico do imaginário, com suas 

imagens de desdobramentos e encaixes: 

 
Tudo isso prendeu-se em mim como um quadro há tanto tempo na parede, que se o 
removerem ficará no reboco outro quadro, desenhado em poeira e teias, silêncio e 
sobressalto. 
 Este livro nasce da lembrança das pessoas e das coisas, das minhas conjeturas a 
respeito de tudo o que circulava entre elas – e do que se desenhava além desse 
universo (MD, p. 150). 
 

 

A fusão vida-obra subsume o amálgama entre o real e o imaginário como 

argamassa para a construção de uma obra que é, a um tempo, fato e ficção. Partindo de sua 

experiência particular, Lya Luft a transcende por meio do evocar de uma memória coletiva 

própria de todo e qualquer escritor como criador cuja lida se faz através do vivido e do 

imaginado, dois instrumentos em estado de constante interpenetração. Além disso, despindo a 

memória de qualquer função onipotente, a escritora deixa entrever seu modus operandi sobre 

o qual nem sempre tem domínio e controle:  

 
 
Quem escreve resgata e recobra, inventa ou transfigura. 
Algo pode se perder se eu for minuciosa demais na tentativa de separar a menina da 
mulher: pois as duas igualmente me sustentam. É preciso andar com cuidado entre 
essas presenças, as que prosseguem comigo e as que foram-se [sic] apartando 
levadas pelo acaso, pela morte, pelo apagamento da memória (MD, p. 150).  
 
 
 

E assim, sem deixar de lado a imagem da menina em sua infância, Lya Luft vai 

dando relevo ao eu autobiográfico da escritora, tecendo considerações várias sobre o fazer 

literário. Em diversos momentos, não há como separar a criança da escritora, porque a 

bagagem de leitura daquela se aferra à criação literária desta e a memória literária, de 

intratextual, transita para os domínios da intertextualidade, abarcando inclusive a influência 

das artes plásticas em sua obra: 

 
Os contos de fadas com seus condenados, suas bruxas, o sofrimento como preço de 
qualquer alegria; o Velho Testamento para crianças, com tremendos desenhos em 
bico de pena, um Deus de olhos satânicos assentado em nuvens de trovão: essas 
foram as duas grandes influências na minha literatura. 
Nas lendas, um príncipe mata dragões para salvar sua amada; uma pequena sereia 
suporta padecimentos infinitos em seu corpo, para poder amar seu príncipe por 
algum tempo – pois sabe que em breve há de se desfazer em espuma. 
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Gnomos e feiticeiras manipulavam os seres humanos; no Céu, media-se cada 
centímetro de possíveis culpas das pessoas, joguetes entre Deus e o Diabo. O pobre 
Anjo da Guarda do quadro sobre minha cama parecia ingênuo demais para garantir 
minha travessia naquele precário pontilhão que representava a minha vida. Por isso, 
quem sabe, alguns personagens meus viveriam ameaçados por algum dedo perverso 
(RM, p. 131-132). 
 
 

Cada personagem construída nos romances é rememorada como elemento da 

criação literária da autora que, metaliterariamente, deixa entrever a carga simbólica de sua 

obra, ao não pretender dizer tudo. Reportando-se à imagem da gruta a guardar a cabeça do pai 

de Nora em A sentinela, a autora dá relevo à natureza intraduzível de grande parte daquilo que 

cria, põe em destaque a intransitividade própria do símbolo, deixando incorporar no seu 

discurso as dúvidas e inferências que compõem o discurso dos leitores e da crítica. Essa 

intransitividade simbólica é, para a autora, o instrumento através do qual se perpetua o 

fascínio em relação à determinada obra: 
 
 
Aos poucos foi se fazendo mais luz: já inventei uma mulher que se construía, um 
rapaz cuja ambigüidade era afinal respeitada, um amor que talvez pudesse ser 
vivido depois que os parceiros houvessem amadurecido mais. O mundo nascia do 
canto de uma mulher, dominava-se o medo pelo sopro humano da palavra. 
Porém restou uma gruta com seu guardado. Por alguma razão sinistra da autora? Na 
verdade, apenas porque sem isso o livro perderia a graça (RM, p. 131-132).  
 

 

Lya Luft vai dialogando metaliterariamente com os críticos85, posicionando-se 

diante das curiosas questões por eles levantadas, entre elas o teor autobiográfico das obras 

literárias e a tensão propositalmente ambígua que os escritores mantêm em relação ao 

autobiográfico no literário:  

 
Ficcionistas contarão – admitindo ou disfarçando sempre – a sua própria história? 
Essa pergunta terá tantas respostas quantos escritores deste mundo, até porque tão 
pouco sabermos de nós mesmos. 

                                                 
85 Passagens há em que a interlocução que a escritora estabelece com a crítica, em especial a acadêmica, pauta-se 
por um tom espicaçante. Ao publicar os trechos que revelam a memória de seu fazer literário, a escritora não se 
mostra preocupada em escamotear uma espécie de descompasso entre aqueles que produzem literatura e aqueles 
que a transformam em objeto de estudo. Em Pensar é transgredir (2004, p. 13), a primeira crônica inicia-se com 
uma passagem que revela concomitantemente o “cochilo” dos revisores e a gravidade dos estudiosos da 
literatura: “Certa vez errei uma tecla do computador, e em lugar de ‘perdas’ saiu ‘peras’. Eu ia corrigir mas li de 
novo, achei muito mais bonito e deixei assim. Ninguém reclamou, nem os revisores. Quem sabe um dos que 
estudam minha obra, preparando com a maior gravidade sua dissertação ou tese, pare, pense, morda a ponta da 
caneta ou fique olhando o computador, perplexo. Para depois discorrer filosoficamente sobre aquelas frutas 
perdidas num texto que nada tinha a ver com elas”. Em Mar de dentro (1996, p. 134), o tom zombeteiro cede 
lugar a uma espécie de desdém para com as categorias da teoria literária e para com aqueles que com ela se 
preocupam: “- Seus personagens são planos ou redondos? – perguntaram-me em uma universidade. Pareceram 
espantados quando respondi que não faço a mínima idéia, e se tivesse de pensar nisso acabaria para mim a graça 
de escrever”.  
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Romances são a verdade de minha mentira, parte deles escorre para o lado real, 
outro tanto transborda para o inventado. A mim, mais me importa o que têm de 
simbólico e de alegoria, pois neles falam os meus mitos particulares, a maioria dos 
quais não decifrei, mas tento controlar pelo feitiço da palavra (RM, p. 131).  
 
 
 

Numa espécie de evocação da memória coletiva dos escritores, Lya Luft 

problematiza sobre os graus de vinculação entre o escrito e o vivido, ao ressaltar a variedade 

de escritores a se posicionarem cada um a sua maneira frente à questão. Além disso, ao 

afirmar que o autoconhecimento humano é modesto, a autora dessacraliza a figura do autor 

como aquele que detém nas mãos o total controle sobre a criação literária.  

Ladeando substantivos de sentidos opostos como verdade e mentira, real e 

inventado, Lya Luft questiona a importância de se delimitar categoricamente onde o fictício e 

onde o autobiográfico, delimitação que escapa até mesmo aos escritores, já que muitos 

elementos do inconsciente perpassam o processo de criação literária. Afirmando se interessar 

muito mais pelo universo simbólico de suas criações, a escritora desmitifica a importância 

desse obstinado discernimento entre o que pertence à esfera do vivido e o que se relaciona à 

esfera do inventado. 

Outra passagem em que a escritora reúne elementos de significados díspares para 

perscrutar, em sua própria obra, a relação entre o fictício e o autobiográfico pertence também 

ao ensaio O rio do meio. Afirmando e negando, revelando e (en) cobrindo, Lya Luft não se 

preocupa em se imunizar da presença de suas personagens. Ao contrário, mantém com elas 

vínculos até mesmo afetivos e se confessa tocada pelos seres que ela mesma cria:  
 
 
Nessas criações – que conheço e desconheço – estou e não estou, amo e detesto, me 
compadeço, me atemorizo ou me sinto solidária. Elas me pungem e divertem, 
alimentam-me e devoram-me, mas me reconstroem constantemente – desde muito 
antes de eu escrever a primeira frase do primeiro livro. Creio que também me 
ajudam a viver com esperança o meu cotidiano (RM, p. 133).   
 
 
 

Assim procedendo, a escritora vai permitindo a si mesma e ao leitor o exercício da 

dúvida, o instaurar da ambigüidade. Esse processo, no entanto, não se faz por meio de 

procedimentos permanentes e serenidade máxima. É possível observar um percurso evolutivo 

na obra luftiana, em que a autora parte de uma total inadmissão do autobiográfico rumo à 

constatação de que é impossível desvincular aquela que cria dos seres criados. Se em 1991, na 

orelha do livro O lado fatal – cujo eixo temático consiste na perda do amado Hélio Pelegrino, 

transfigurada em arte como perda de todo ser a quem se ama – a escritora afirma “Este é o 
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único livro circunstanciado e biográfico que escrevi”, seis anos mais tarde assevera em Somos 

o material da nossa arte (1997), ensaio cujo título assinala já para a relação de 

interdependência entre o que se é e se vive e entre o que se produz artisticamente:  
 
 
Mas todos os personagens que inventei, frutos da minha vida e da minha fantasia, 
sólidos ou frágeis, grosseiros ou machucados, vitoriosos ou traídos, foram também 
meus filhos, filhos do meu coração, da minha contemplação de seus possíveis 
dramas e desejos (LUFT, 1997, p. 10).  
 
 
 

A questão parece estar resolvida no imaginário da escritora, em favor de uma 

unidade entre vida e obra, escritor e personagem, entre o fictício e o autobiográfico, livres de 

fronteiras incisivas a demarcarem territórios purificados. É o que se pode depreender desse 

percurso evolutivo em que a postulação da obra incontaminada pela figura do autor se vê 

substituída pela admissão de que, se para Drummond, “fica um pouco de teu queixo / no 

queixo de tua filha”, para Lya Luft fica um pouco do eu da autora nesses eus personagens, a 

quem ela chama de eus possíveis e de “meus filhos”:  

 
Muitas vezes afirmei que nada tinha a ver com meus personagens: aborrecia-me ser 
confundida com eles. Hoje digo: sou todos eles, são ‘eus’ possíveis, viajantes do 
trem dos meus medos e dúvidas – muito além do meu jardim pessoal. Dorme em 
mim o que será meu, esperando que eu o encontre e queira decifrar, que o tome nos 
braços e faça dele a voz das minhas entrelinhas. Homem ou mulher, belo ou 
desfigurado, saudável ou demente, com toda a sua rede de momentos bons ou 
tragédias (RM, p. 133-134).  
 
 

A narradora-personagem-escritora dota as unidades expressas nos pares 

real/imaginário, fato/ficção, vida/obra da mesma equivalência, de tal maneira que se esvanece 

a ordem natural com que tais elementos são muitas vezes apresentados pelo discurso pautado 

na referencialidade, o real vindo primeiro que o imaginário, o fato antecedendo a ficção, o 

vivido anteposto ao transfigurado. Para Lya Luft, o circuito entre vida e obra é de tal maneira 

dinâmico e intercambiante, que muitas vezes se rarefaz para a própria autora a idéia de 

exatidão no que tange ao referente externo que propulsiona sua representação simbólica em 

uma de suas obras:  

 
 
Eram alimento de minhas reflexões assombradas: eram pessoas guardadas pelo 
Anjo que apontava o céu. Ou ele erguia na mão uma tocha de esperança para 
iluminar o caminho das almas perdidas, as almas penadas? Estava sentado ou de 
pé? Num livro eu o descrevi sentado; na realidade, verifiquei mais tarde, estava de 
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pé – ou seria o inverso? Sempre que vou àquela cidade e àquele cemitério confiro e 
registro – e esqueço outra vez (MD, p. 54).  
 
 
 

Fiel a esse processo de desmantelamento da idéia de precedência do real em 

relação ao imaginário, a escritora traça um percurso inverso ao que comumente se traça para 

esses elementos. Prescindindo do trajeto real – ficção, Lya Luft dota suas personagens de tal 

vivacidade que o percurso que efetivamente completa vai da ficção para o real. Em seu 

imaginário, numa espécie de devaneio metaliterário por parte da autora, os seres de papel 

hipoteticamente transcendem a esfera da ficção e parcialmente coabitam com ela o plano da 

realidade:  
 
 
Quando invento e desinvento, quando manejo esses cordéis, são tão reais para mim 
essas criaturas minhas como se sentassem à minha mesa e vagassem no meu 
corredor. Quase nenhum lugar que descrevo existe, embora se reconheça uma praia 
com penhascos, um anjo de bronze num cemitério em que andei, menina ainda. 
Nunca houve sótãos nas casas onde morei, mas há muitos em meus livros: são, com 
certeza, os meus esconderijos. 
Ninguém que conheci está inteiro em meus livros; muitos estão em pedaços, cacos 
de humanidade que vou remontando, reorganizando em novos perfis. Vou puxando 
aqueles fios e com eles vêm as histórias desses personagens que são meus de um 
modo que nem eu entendo (RM, p. 134).  
 
 
 

A partir dessa deliberada confusão entre real e imaginário, dessa apresentação de 

uma memória literária que se questiona e revela sua falibidade diante da precisão dos 

mecanismos de escrita recordados e dessa concepção de fazer literário em que o intuitivo tem 

prevalência sobre o engenhosamente calculado, Lya Luft nos apresenta uma escrita de si 

propositalmente pautada pela dualidade, tal como o fazem muitos escritores de autobiografias 

em cujos depoimentos “se vislumbra uma intenção de intensificar a ambigüidade” 

(KLINGER, 2007, p. 39). Reportando-se ao leitor, seja ele crítico ou diletante, a escritora 

lança-lhes pistas de leituras marcadas pela obscuridade, ambivalência, pela polissemia do 

símbolo e pela conduta subjetiva daquele que lê enquanto co-autor, interpelando-o a escrever 

a sua história sobre a história da autora:   
 
 
Não acho que se deva entender uma história minha, é inútil perguntar-me: “O que 
significa aquilo?” pois em geral eu também não sei nem me importa. Muito mais 
que os significados, interessam-me as sugestões, as possibilidades, sendo mais 
belas do que as respostas. 
É preciso entregar-se à minha narração, andar pelos caminhos dela, rolar em suas 
encostas, afogar-se em suas águas como eu tantas vezes fiz, para me acompanhar. 
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Mas é preciso, ao mesmo tempo, perder-se de mim e escrever no seu próprio 
pensamento uma história sobre a minha história; como um dia alguém escreveu a 
sua metáfora em torno da minha. 
Assim terei um leitor – e o meu leitor terá a mim (HT, p. 73).  
 
 
 

Enfatizando esse dinamismo de pertença familiar entre autora e leitor como se 

formassem um verdadeiro duplo, Lya Luft comunga da mesma familiaridade com que 

Baudelaire se irmana a seu leitor, embora o poeta francês contorne com pinceladas cáusticas 

essa relação entre aquele que escreve e aquele que lê: “- Hipócrita leitor, meu igual, meu 

irmão!” (BAUDELAIRE, 1985, p. 101).  

O leitor constitui uma figura de notável importância nos ensaios de Lya Luft. É 

deles e para eles que ela fala e, assim fazendo, deixa entrever os vários modos de recepção de 

sua obra pelo público, sem escamotear a existência da parcela não muito afeita à leitura de 

livros como os seus, que primam pelo imponderável e pelo obtusamente dito. Em 

contrapartida, a autora vislumbra também a existência de um público que com ela forma uma 

verdadeira raça, a daqueles que espreitam e enxergam muito mais do que a obviedade das 

coisas pode demonstrar: 
 
 
O meu é o reino das palavras: aqui tudo pode ser dito – a cada um cabe inventar os 
significados, interpretar as charadas, preencher os silêncios. 
Este é o lugar do impalpável que a muitos incomoda: são os que fecham meus 
livros sem ler, sacodem a cabeça – e não entenderão. 
Porque eu falo para os da minha raça: os que além de racionais são também 
ilógicos, os bem estabelecidos que amam o imprevisível, os que na margem 
concreta enxergam mais do que isso e não têm com quem o partilhar (MD, p. 154). 
 
 

 

A memória metaliterária luftiana se faz concomitantemente memória de sua arte e 

memória de obras de escritores outros, à medida que a autora se propõe a pensar o mecanismo 

da intertextualidade como memória entre textos. Num trecho da entrevista concedida a Suênio 

Campos de Lucena (2001)86, Lya Luft deixa entrever os rastros de escritores amados e rebate 

a observações de influência literária advinda de escritores a ela aproximados pela crítica. O 

esmero87 ao tratar com cautela a questão se revela na escolha adequada dos vocabulários com 

                                                 
86 Vale ressaltar que não se trata de considerar depoimentos e entrevistas como gêneros textuais subsumidos pelo 
gênero literário da autobiografia. O trecho da entrevista em questão - estruturado prioritariamente por verbos do 
presente que, no entanto, devem ser compreendidos na perspectiva de um pretérito com que a autora rememora 
traços de seu proceder literário – se justifica na medida em que lança luzes para o entendimento crítico da 
memória literária da autora. 
87 Esse processo de recusa da idéia de  influência do trabalho de outros escritores na produção literária luftiana 
pode suscitar o exame de relações intertextuais na perspectiva dos estudos teóricos de Harold Bloom em A 
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que a autora se refere a esse tipo de memória intertextual, preferindo as noções de 

familiaridade e cumplicidade às de influência literária:  
 
 
 
SUÊNIO: Que influências a senhora reconhece? 
LUFT: Engraçado que no Brasil escritora sempre tem de sofrer influência de 
Clarice ou Lygia... Acho que tenho uma linha. Lygia diz que somos da mesma 
família, alguns temas parecidos, apesar de ela ter um vocabulário muito mais rico 
do que o meu. Clarice era uma metafísica. Respeito, mas não gosto dos romances 
dela; por outro lado, acho os seus contos fantásticos. É obvio que li ambas, mas a 
essa altura não acredito em influências e sim em parentesco, famílias de artistas. 
SUÊNIO: E o poeta Rilke? 
LUFT: Este sim. É um dos pouquíssimos autores que li e reli a vida inteira. Leio em 
alemão, mas volto a afirmar que as influências são devido a uma familiaridade, ou 
seja, você só é influenciado por aquilo que o toca. Ele me toca profundamente. 
Quando era mais jovem, li muito teatro grego. Meu pai tinha uma biblioteca muito 
grande e eu era uma rata. Acho que minha obra tem um pouco da tragédia grega. 
Mas tudo influi: o que li, vivi, sonhei, me contaram. 
Gosto muito da Lygia, do Guimarães Rosa, embora não tenha nada a ver com ele; 
Drummond, Adélia Prado, Assis Brasil, Moacyr Scliar, alguns poemas do Mário 
Quintana, naturalmente Érico Veríssimo, que além de tudo era meu compadre; as 
crônicas do Rubem Braga e Caio Fernando Abreu. Havia entre nós cumplicidade, 
os dois do signo de Virgem. Ele nasceu pronto. Quando começou a publicar, 
achávamos ser impossível ele melhorar. Sempre aquela coisa do desespero e do seu 
humor muito refinado. Bem, tudo isso, todas essas leituras se depositam no meu 
interior como aquela lamazinha do aquário, e quando começo a montar um novo 
romance é como se eu remexesse nessa lama (LUCENA, 2001, p. 141). 
 
 
 

Como bem reconhece Lya Luft, muito de sua obra reporta à produção literária do 

poeta austríaco Rainer Maria Rilke, lido, traduzido e amado por Lya Luft. O anjo é, sem 

sombra de dúvida, a imagem mais fortemente herdada do legado rilkeano. Presentes nos 

romances, nos ensaios e até mesmo nos poemas da escritora, os anjos vagam como seres de 

mistério a insinuar a ligação entre dois mundos, o do real e o do imaginário, o dos vivos e o 

dos mortos, o do direito e o do avesso. Mas a memória rilkeana nas páginas da escritora 

gaúcha não se restringe a imagens de anjos. Muito da atmosfera de circunspecção que ronda 

as personagens da escritora fazem lembrar o tom dos poemas de Rilke. E essa memória se faz 

ainda mais evidente pela aproximação de trechos bastante semelhantes entre a obra luftiana e 

a obra do poeta nascido em Praga.88 Nelly Novaes Coelho em seu Dicionário crítico de 

                                                                                                                                                         
angústia da influência (2002). O crítico literário norte-americano concebe a história poética como algo que não 
se distingue da influência poética, “uma vez que os poetas fortes fazem essa história distorcendo a leitura uns dos 
outros, a fim de abrir para si mesmos um espaço imaginativo” (BLOOM, 2002, p. 55). Tal análise, ainda que 
interessante e relevante, não faz parte, no entanto, do escopo do presente trabalho. 
88 É o que observa Vanessa Moro Kukul (2005, p. 60) em sua dissertação de mestrado, aproximando um trecho 
do romance luftiano O quarto fechado à obra rilkeana Os cadernos de Malte Laurids Brigge (2008), traduzido 
pela própria Lya Luft. Kukul estabelece um paralelo entre a narração do estado vegetativo da personagem Ella e 
sua vinculação com a idéia da morte e o trecho em que é narrado o caminhar rumo à morte por parte da 
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escritoras brasileiras (2002) inicia o verbete referente a Lya Luft destacando seu parentesco 

com Rilke: “Romancista e poeta de linhagem rilkiana [sic], tradutora, professora 

universitária, cronista, a gaúcha Lya Luft, de descendência alemã, nasceu em Santa Cruz do 

Sul (RS), em 15.09.1938” (COELHO, 2002, p. 384).  

Considerações sobre o prazer advindo do processo de escrita constituem outro eixo 

temático de notável presença na memória autobiográfica literária de Lya Luft. Em várias 

passagens de seus ensaios, reflexões e memorial de infância, a escritora atesta a alegria de 

escrever, travando com a palavra a ser escrita uma relação verdadeiramente hedonista. A 

palavra se apresenta para a autora como uma fonte de deleite oferecida pelo mundo, 

degustável de forma sensorial. Transcendendo a condição de elemento puramente inteligível, 

a palavra luftiana se faz palatável, saboreável: 

  
A palavra saboreada a sós: nem com a pessoa mais amada conseguirá partilhar 
inteiramente essa sensualidade da alma, essa beleza que habitava nela ao mastigar 
no secreto de sua boca a palavra ‘açucena’, encontrada no livro da escola de manhã.  
Correu para a mãe e disse: 
- Mãe, eu queria tanto me chamar Açucena! 
Os adultos puseram-se a rir, mas ela continuou nesse amoroso jogo com palavras, 
frases, poemas inteiros, com imagens e invenções. Tinha aprendido: havia 
felicidades que era impossível dividir (RM, p. 22). 
 

 

Essa relação erótica que a autora, desde a infância, estabelece com a palavra acena 

para o caráter erótico do fazer literário, para uma erótica verbal89 em que a palavra 

pronunciada e poetizada se oferece em gozo máximo.  

Num artigo muito interessante em cujo título já explicita os pólos de tensão da dor 

e do prazer como sentidos que regem o escritor no momento da criação literária, Kênia Maria 

de Almeida Pereira (2003) nos fornece exemplos bastante curiosos da relação travada por 
                                                                                                                                                         
personagem da obra de Rilke, Christoph Detlev, avô paterno de Malte. Estes são respectivamente os trechos de 
Lya Luft e de Rilke, tal como apresentados por Kukul (2005, p. 60): “[…] Ella cobrava-se, todos sabiam disso 
em casa: agora reclamava; dia e noite, pedia, exigia, impunha. Toda a sua grande presença excretava sinais 
inumanos, lamentos, ordens. Suspiros, gemidos: gritos. Me amem, me atendam, me olhem, me queiram bem!” 
(QF, p. 61) e “Há muitos, muitos dias a morte de Christoph Detlev habitava Ulsgaard, e falava com todos, e 
exigia coisas. Exigia que a carregassem, exigia o quarto azul, exigia o pequeno salão, exigia a sala. Exigia os 
cães, exigia que todos falassem, rissem, jogassem, silenciassem, tudo ao mesmo tempo […] Exigia e gritava. 
Depois, quando a noite baixava, e aqueles entre os criados exaustos que não precisavam vigiar tentavam dormir, 
a morte de Christoph Detlev berrava e gemia e urrava […]”. 
89 Tomamos o termo na acepção formulada por Octavio Paz, em ensaio em que estabelece a relação entre poesia 
e erotismo: “A relação entre erotismo e poesia é tal que se pode dizer, sem afetação, que o primeiro é uma 
poética corporal e a segunda uma erótica verbal. Ambos são feitos de uma oposição complementar. A linguagem 
– som que emite sentido, traço material que denota idéias corpóreas – é capaz de dar nome ao mais fugaz e 
evanescente: a sensação; por sua vez, o erotismo não é mera sexualidade animal – é cerimônia, representação. O 
erotismo é sexualidade transfigurada: metáfora. A imaginação é o agente que move o ato erótico e o poético” 
(PAZ, 1994, p. 12). Embora sejam conhecidas as distinções que Paz estabelece entre prosa e poesia, 
consideramos ambas formas eróticas do fazer literário.  
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escritores brasileiros e estrangeiros com o fazer literário.90 À luz do panorama traçado pela 

ensaísta, é possível verificar que quase nenhum espaço é dado à dor no processo de criação 

literária luftiano. Para Lya Luft, escrever é um eterno regozijo, um enamorar-se das palavras 

que, transcendendo à condição de signos arbitrários, alçam-se ao patamar dos símbolos, 

sempre motivados. Em entrevista91 a Bia Corrêa do Lago, no programa Umas palavras, Lya 

Luft (2006b) assevera sua alegria de escrever atrelada à paixão pelas palavras-objetos, como 

se palavra e coisa representada tivessem os mesmos contornos e formatos:  
 
 
 
BIA: Lya, mas eu li que você escreve com alegria, né? Que você, pra você, que 
alguns escritores ou muitos falam do sofrimento, né, e para você como é que é isso, 
essa alegria de escrever? 
LYA: Eu adoro escrever, realmente eu fico em estado de graça, eu fico na glória 
quando eu escrevo, mas eu acho que isso pode ter, que eu entenda, duas 
explicações, a primeira, é que eu só escrevo quando eu tenho uma coisa a dizer, ou 
quando eu acho que eu tenho uma coisa a dizer, quando o livro quer ser escrito, né? 
Quando eu já imaginei, fantasiei, remoí, não é? Vivi aquelas personagens que vêm 
da minha imaginação, por tanto tempo que eu me apaixono por elas e há todo um 
jogo de sedução entre os personagens e eu e, e, há um momento em que eu 
realmente tenho o clima, então começo a escrever, e a outra razão deve ser porque 

                                                 
90 Iniciando o artigo de mãos dadas com Mário de Andrade, a ensaísta faz referência às peculiares condições 
lúdicas e prazerosas através das quais a obra Macunaíma foi criada, em menos de uma semana. Contemplando os 
casos de Agatha Christie e Barbara Cartland, pondera sobre o prazer advindo da escrita de uma literatura de 
massa cuja repercussão quantitativa, expressa em altos números de vendagem, muitas vezes contrasta com o 
escasso tempo para o burilar dos textos. Muito mais do que uma lista de escritores que se deleitavam ou se 
afligiam com o processo da escrita, Pereira vai apresentando uma série de fatores responsáveis por atravancar o 
ato da escrita para muitos escritores. Assim, menciona o caso bastante trágico de João Antônio que, tendo 
perdido num incêndio os originais de sua novela Malagueta, perus e bacanaço? decide reescrevê-la e para tanto 
percorre dois anos de intenso trabalho, mesmo tempo consumido por Edgar Allan Poe para escrever o famoso 
poema O corvo, sendo o poeta norte-americano vislumbrado na perspectiva da relação entre o prazer da escrita e 
a arquitetura e a disciplina que regiam seu modus operandi; debruça-se sobre as dificuldades encontradas por 
aqueles que produziram em pleno cárcere, como Graciliano Ramos, Hosmany Ramos, Oscar Wilde e 
Dostoiévski; contempla também o caso de escritores acusados de insanidade mental, a produzirem suas obras em 
hospícios, a escrever “entre gritos, eletrochoques e sedativos” (PEREIRA, 2003, p. 204), tais como Lima Barreto 
com seu Cemitério dos vivos e os teatrólogos Antonin Artaud e Qorpo Santo. A ensaísta recorda também as 
figuras de Jorge Luís Borges e João Cabral de Melo Neto, ambos acometidos de cegueira, comportando-se, no 
entanto, de forma diversa frente a tal impedimento: o primeiro ditando até o fim da vida seus escritos a 
secretários e amigos; o segundo abandonando irreversivelmente o ofício da escrita. Clarice Lispector é 
mencionada em sua batalha contra o câncer, que não a impediu de escrever de forma incessante A hora da 
estrela. O tédio e o cansaço drummondianos são também mencionados como obstáculos que comprometem o 
prazer da escrita e desembocam na dor de escrever, com a qual se harmoniza a dor de viver, já que para o poeta 
de Itabira “Escrever é triste. Impede a conjugação de tantos outros verbos. Os dedos sobre o teclado, as letras se 
reunindo com maior ou menor velocidade, mas com igual indiferença pelo que vão dizendo, enquanto lá fora a 
vida estoura não só em bombas como também em dádivas de toda natureza, inclusive a simples claridade de 
hora, vedada a você, que está de olho na maquininha” (apud PEREIRA, 2003, p. 205). Também a desilusão de 
Raduan Nassar, que resolve abandonar de vez a arte literária, deixa entrever os espinhos do poetar. Finalmente, a 
ensaísta faz referência a escritores cuja voz não se fez calar mesmo diante de censuras e ameaças, como Padre 
Antônio Vieira, Bento Teixeira, Gregório de Matos, Chico Buarque, Dias Gomes, Antônio Callado e Rubem 
Fonseca.  
91 LUFT, Lya. Lya Luft: depoimento [2006]. Entrevistadora: Bia Corrêa do Lago. Umas palavras. Rio de 
Janeiro: Canal Futura, 2006. 2 DVDs (248 min), fullscreen, color. 
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desde criança eu sou apaixonada por palavras e, e, mais de um livro meu, 
principalmente n’O rio do meio e muito agora nesse Mar de dentro que tá saindo 
você vê que pra mim as palavras eram como objetos, como pedrinhas coloridas, 
como caramelos, né? Até hoje eu sou apaixonada por palavras. Então é uma alegria 
e eu trabalho muito porque cada livro meu... 
BIA: Mas como assim, é como se você colecionasse belas palavras, é isso? 
LYA: É bonito, não, é porque é bonito, não é belas palavras, palavras mágicas, 
podem até ser bonitas, é mágicas. 
BIA: O que seriam palavras mágicas, você tem assim algum... 
LYA: Mágico, é mágico, por exemplo, Magnólia, né? Magnólia é uma palavra 
linda porque a palavra é ogival, é como a própria flor, tinha um pé de magnólias na 
frente da minha janela do meu quarto de menina, as, as palavras são mágicas, né? 
Não sei se foi Cecília Meireles, mas alguém disse que o que importa nas palavras 
não é tanto a palavra, mas as franjas das palavras, né? 
 
 
 

Experienciar o prazer não significa, no entanto, viver no princípio do prazer. 

Mesmo diante da satisfação plena advinda do fazer literário, a autora não se furta do 

necessário laboro diante do texto, obtido à custa do burilar que caracteriza seu modus 

operandi. O prazer não lhe cega a visão diante da necessidade de selecionar, escrever, 

reescrever sua obra literária e, extremamente intuitiva, não podemos dizer que a escrita 

luftiana nasce de uma rígida e precisa arquitetura previamente controlada, como a escrita de 

um Edgar Allan Poe em O corvo, mas também não podemos considerá-la filha da pura 

inspiração, porque o trabalho preenche as etapas anteriores e posteriores à criação literária: 
 
 
 
LYA: Então quando eu escrevo eu fico, eu fico muito feliz e, e tem outra coisa, 
cada livro meu que tem, digamos, cento e cinqüenta, duzentas páginas, meus livros 
são, o Hélio Pellegrino dizia que, que eu era gentil com meu leitor porque meus 
livros eram pequenos e, e , é, é escrito dezenas de vezes, então para produzir um 
livro de cento e cinqüenta páginas, eu devo escrever umas oitocentas, não sei, eu 
reescrevo, eu sou incansável, cada palavra eu quero que seja aquela palavra, então é 
um ato de felicidade pra mim, escrever, eu gosto muito, não conheço a tortura da 
página em branco (LUFT em entrevista a LAGO, 2006). 
 

 

Paralelo ao prazer da escrita, Lya Luft revela também, em sua memória 

autobiográfica metaliterária, o benefício da purificação. Em oposição às tradicionais e já 

ultrapassadas concepções hierárquicas da relação autor-leitor, a escritora gaúcha se irmana a 

seu público leitor e o tradicional efeito aristotélico da katharsis deixa de ser entrevisto pelo 

viés daquele que lê para o ser pela perspectiva daquela que escreve. Assim, se uma espécie de 

depuração há para os sujeitos envolvidos com uma obra literária, essa depuração o é tanto 

para o leitor quanto para a autora: “- Toda noite você devia acender uma vela para os seus 

personagens, que enlouqueceram em seu lugar – disseram-me, e era uma brincadeira muito 
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séria. Arte é também canalizar em ato produtivo o que poderia ser aniquilamento” (RM, p. 

133).  

Hans Robert Jauss (2002), examinando as três experiências fundamentais do 

prazer estético, assim as apresenta: a poiesis, como conduta de prazer estético para a 

consciência produtora, a criar o mundo como sua própria obra; a aisthesis, para a consciência 

receptora da obra e através da qual pode renovar sua percepção tanto da realidade externa 

quanto da interna e, por fim, a katharsis, como experiência subjetiva que se transforma em 

intersubjetiva, “pela anuência ao juízo exigido pela obra, ou pela identificação com normas de 

ação predeterminadas e a serem explicitadas” (JAUSS, 2002, p. 102). 

Para esse crítico da estética da recepção, as três experiências fundamentais do 

prazer estético mantêm sua autonomia, sem se posicionarem hierarquicamente. No entanto, 

embora não se subordinem umas às outras, podem se relacionar seqüencialmente, havendo 

deslocamentos interessantes de uma para outra experiência estética:  

 
 
Em face de sua própria obra, o criador pode assumir o papel de observador ou de 
leitor; sentirá então a mudança de sua atitude, ao passar da poiesis para a aisthesis, 
diante da contradição de não poder, ao mesmo tempo, produzir e receber, escrever e 
ler. Quando o leitor contemporâneo ou as gerações posteriores receberem o texto, 
revelar-se-á o hiato quanto à poiesis, pois o autor não pode subordinar a recepção 
ao propósito com que compusera a obra: a obra realizada desdobra, na aisthesis e 
na interpretação sucessivas, uma multiplicidade de significados que, de muito, 
ultrapassa o horizonte de sua origem. A relação entre poiesis e katharsis tanto pode 
se dirigir ao destinatário, que deve ser persuadido ou ensinado pela retórica do 
texto, quanto remeter ao próprio produtor: o autor pode tematizar expressamente o 
“poetar do poetar”, como se a liberação de sua psique fosse um efeito da poiesis – 
cantando il duol si disacerba (“com o canto, a dor se abranda”), como diz o famoso 
verso de Petrarca, verso em que a ficção extinguiu o hiato entre a emoção e a 
distância própria à escrita (JAUSS, 2002, p. 102).  
 

 

A esse terceiro deslocamento, a esse tematizar do “poetar do poetar” corresponde a 

experiência rememorada por Lya Luft, ao asseverar o efeito de depuração que a produção 

literária lhe proporciona. A consciência da autora com relação a esse efeito é de tal modo 

significativa que ela a reitera em Mar de dentro: “Razão tinha quem me diria tantos anos 

depois, numa carinhosa brincadeira: -Você cada noite acenda uma vela para os seus 

personagens, que enlouqueceram em seu lugar” (MD, p. 117).  

Prazer, fazer literário, memória, metaliteratura. A memória autobiográfica 

metaliterária luftiana fia e tece a estreita relação entre esses elementos. Se escrever é para a 

autora um exercício de prazer e alegria, também o é o pensar sobre a literatura. Memória de 

um texto na medida em que inevitavelmente o resgata, a metaliteratura é também erotismo, 
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um roçar da linguagem poética sobre si mesma. E como bem lembra Angélica Soares, o teor 

erótico da metalinguagem se revela no desnudamento do texto, processo que, ao mesmo 

tempo em que oferece ao leitor as senhas de entrada para a compreensão de certos 

mecanismos acionados pelo escritor, aproxima esses dois seres envolvidos na contemplação 

da arte literária:  
A formulação erótica dos metapoemas induz-nos a uma teorização também erótica, 
sobre a metalinguagem. Em princípio, o desnudamento do exercício poético é 
forma de reduzir-se o distanciamento entre a figura do autor e a do leitor. Isto 
porque, na construção da metalinguagem, o autor posiciona-se como leitor de sua 
própria obra, des-vendando suas diretrizes poemáticas e suas atitudes recriadoras da 
realidade (ambas relacionadas com sua práxis) bem como seus recursos de 
construção do verso... 
Como na experiência erótica, em que a nudez tem papel definitivo na busca da 
continuidade do ser, despir a criação literária, expondo-a desde dentro de seu fazer-
se, é opor-se a um estado de existência fechada, a um isolamento dos sentidos em si 
mesmos, propiciando-se uma maior penetração crítica no texto. 
A metalinguagem não só fornece ao leitor chaves de entrada para o poema em que 
se inscreve o próprio ato poético, mas também para a obra como um todo e para a 
poética do Autor. Ao abrir-se a uma com-preensão, a um apreender com, o 
metapoema leva-nos a conceber a leitura como uma ação solidária (SOARES, 
1999, p. 52). 
 
 
 

Mnemósine, afastando-nos de Lete, recorda-nos que já se faz tempo de contemplar 

o tempo, seu irmão mitológico. Assim, saem de cena as fontes da memória e do 

esquecimento, para que Cronos se revele na prosa literária luftiana.  

 

 

2.1.2.4 Nas águas de Tânatos 
 
 

 
Eu sempre sonho que uma coisa gera, 
Nunca nada está morto. 
O que não parece vivo, aduba. 
O que parece estático, espera 
 

(Adélia Prado) 

 

 
A morte é de tal forma uma verdade inconteste e absoluta, que se dispôs como 

realidade até mesmo ao mais santo dos homens, se considerarmos o contexto do 

Cristianismo. Fenômeno trágico da vida, a morte contemplou aquele que não deveria morrer92 

e se aquele que deveria ter sido dela poupado não o foi, ao restante da humanidade não seria 
                                                 
92 Ainda que, no imaginário cristão, Jesus Cristo tenha ressuscitado no terceiro dia, sua morte reitera sua parcela 
de humanidade, assim como sua ressurreição se liga à sua faceta divina.  
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reservado destino diferente. E se morrer não é prerrogativa do homo sapiens, a consciência da 

trágica condição de uma vida a ser tocada a qualquer momento pela implacabilidade da morte 

constitui peculiaridade de saber operado pelo ser humano: 

 
Assim, cada um por seu lado, judeus e gregos, chegaram ao verdadeiro 
descobrimento da morte, que é o que faz entrar aos povos, como aos homens, na 
puberdade espiritual, a do sentimento trágico da vida, que é quando é engendrada 
humanidade ao Deus vivo. O descobrimento da morte é o que nos revela a Deus, e 
a morte do homem perfeito, de Cristo, foi a suprema revelação da morte, a morte 
do homem que não deveria morrer e morreu (UNAMUNO, 2000, p. 64-65).93  
 

 

Além disso, uma das mais contundentes ironias da experiência humana reside no 

fato de que o homem produz algo que poderá ter uma durabilidade maior que ele próprio. 

Morre o operário e muitas vezes a casa construída por suas mãos pervive mais que ele. Falece 

o cientista e as suas descobertas perduram-se no tempo. Morre o escritor e sua obra, feita de 

papel e tinta, pode se reproduzir ad infinitum, enquanto seu corpo jaz em silêncio, matéria 

orgânica que é, e sua identidade e história de vida oscilam entre memória e esquecimento.  

No entanto, o ser humano não se inibe diante de sua deterioração frente a essa 

menor perecibilidade do que produz; ao contrário, utiliza-a como instrumento para traçar, na 

matéria que modela, as marcas da existência e da persistência humanas. A essa continuidade 

processual do indivíduo mediante a arte é que Durand (2002) denomina fantástica 

transcendental, enfatizando o poder eufemizante de uma produção humana que se ergue 

contra a devastação do devir. Compreendida como antidestino94, a arte, ao lado de outras 

manifestações do imaginário, inscreve-se como perenidade capaz de vencer a podridão 

engendrada por Cronos e Tânatos: 

 
O sentido supremo da função fantástica, erguida contra o destino mortal, é assim o 
eufemismo. O que quer dizer que há no homem um poder de melhoria do mundo. 
Mas essa melhoria também não é a vã especulação “objetiva”, uma vez que a 
realidade que emerge ao seu nível é a criação, a transformação do mundo da morte 
e das coisas no da assimilação à verdade e à vida. Todos aqueles que se 
debruçaram de maneira antropológica, quer dizer, simultaneamente com humildade 
científica e largueza de horizonte poético, sobre o domínio do imaginário estão de 
acordo em reconhecer à imaginação, em todas as suas manifestações (religiosas e 
míticas, literárias e estéticas), esse poder realmente metafísico de erguer as suas 
obras contra a “podridão” da Morte e do Destino (DURAND, 2002, p. 404-405).  

                                                 
93 “Así, cada uno por su lado, judíos y griegos, llegaron al verdadero descubrimiento de la muerte, que es el que 
hace entrar a los pueblos, como a los hombres, en la pubertad espiritual, la del sentimiento trágico de la vida, que 
es cuando engendra la humanidad al Dios vivo. El descubrimiento de la muerte es el que nos revela a Dios, y la 
muerte del hombre perfecto, de Cristo, fue la suprema revelación de la muerte, la del hombre que no debía morir 
y murió”. 
94Segundo nos informa Durand (2002, p. 405), Malraux concebe a arte plástica como um “Antidestino”. 
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Num ensaio muito interessante e escrito com requintes poéticos e intitulado “A 

morte como companheira”, Roberto Gambini (2005) se propõe a pensar “a morte na 

imaginação, a morte como interlocutora, como companheira em nossas fantasias” 

(GAMBINI, 2005, p. 137). Ao rastrear um marco histórico através do qual datar o início da 

prática especificamente humana do sepultamento dos mortos, Gambini atesta como 

extremamente remota a relação simbiótica entre arte e morte, relação através da qual a 

primeira, longe de se calar perante a segunda, transforma-a em palco de expressão, 

convertendo a degradação física do cadáver em tela perene para expressão estética: 

   
 
As mutações fundamentais que afetaram e estruturaram a inteligência humana no 
fim do Paleolítico Superior e as primeiras manifestações de que estavam surgindo 
os primórdios da consciência, há certa de 60.000 anos, são coetâneos, tanto causa 
quanto efeito, dos primeiros rituais fúnebres de que se tem notícia. Quer dizer, a 
evidência mais antiga de que a arqueologia evolutiva dispõe referente à criação de 
símbolos ou à elaboração de significados é a descoberta de campos de 
sepultamento humano com datação de 60.000 anos. Nesses sítios arqueológicos foi 
constatado que, ao lado de ossadas, há fragmentos de pele pintada com ocre e 
pequenos adornos feitos de argila ou de fragmentos de osso. Portanto, o Homo 
sapiens sapiens [sic], que 60.000 anos atrás começou a enterrar seus mortos, coisa 
que nenhum animal faz, passou a atribuir sentido para a morte e para a vida. Daí 
decorre a importantíssima constatação de que a consciência humana começa com a 
religião e a arte. O primeiro suporte da arte é a pele de um cadáver sobre a qual é 
aplicada uma pintura: nos Bororo, mais recentemente, é urucum; no homem do 
período final do Paleolítico Superior é ocre que vem da terra. Portanto, a primeira 
tela, o primeiro suporte para uma obra de arte concebida por um ser humano é a 
pele de um cadáver (GAMBINI, 2005, p. 138).  
 

 

Assim, ao passo em que “as ciências do homem negligenciam sempre a morte”, 

conforme adverte Edgar Morin (1970, p. 13), o imaginário é o espaço primordial em que o 

ser humano pensa e manifesta suas reflexões sobre sua própria finitude. Cientes dessa lacuna 

operada no interior das ciências humanas, alguns campos de saberes que as constituem 

encetam estudos e pesquisas que, numa visada diacrônica, proporcionam percorrer um 

panorama histórico relacionado às ações humanas frente à morte. Importante expressão dessa 

tanatologia constitui o trabalho do historiador francês Philippe Ariès (2003) que, ao examinar 

as atitudes diante da morte no campo específico das culturas cristãs ocidentais, apresenta o 

trajeto que vai da remota relação de familiaridade humana para com a morte, encarada 

coletivamente de forma natural e, portanto, menos afeita ao horror e ao desespero, até a 

compreensão contemporânea da morte individualizada, aterrorizante e temida. 

Os dois regimes do imaginário tal como formulados por Gilbert Durand (2002) em 

sua teoria antropológica do imaginário se traduzem em três diferentes atitudes humanas 
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perante a morte. Pelas imagens, símbolos e estruturas do regime diurno da imagem se dá a 

heróica negação da morte contra a qual é preciso lutar de forma resoluta com cetros e gládios.  

Eufemizar as faces tenebrosas de Cronos e Tânatos por via dos processos de conversão, fusão 

de imagens opostas e pela negação do aspecto negativo da morte através da antífrase do 

regime noturno místico constitui o segundo modo de o ser humano se relacionar com a 

implacabilidade do destino, transformando a morte horripilante em mergulho na quietude e 

na serenidade do repouso. Por fim, efetivando o esforço de conciliar o desejo de eternidade 

com as imposições do devir, o ser humano pode, através das imagens, símbolos e estruturas 

do regime noturno sintético, vencer a morte não mais de forma heróica e mística, mas através 

da repetição das constantes rítmicas ou dos processos de progressão temporal. A mencionada 

tentativa de fazer perdurar o criador na obra criada constitui uma atitude humana frente à 

morte nos moldes do regime noturno sintético da imagem.95 

Muito já se afirmou a morte como temática obsessivamente contemplada na obra 

de Lya Luft. Partindo dessa constatação, torna-se interessante perceber como a autora 

orquestra essas três atitudes humanas em relação à derradeira hora do ser, por via da 

utilização de imagens, símbolos e estruturas de cada um dos dois regimes do imaginário, tal 

como propostos por Durand.  

Acidentes trágicos, mortes banais a surpreender as personagens em triviais e 

corriqueiros momentos, mortes anunciadas lentamente por via de doenças, morte amada e 

procurada na forma de suicídios, mortes ambíguas e misteriosas a oscilarem como produto do 

acaso ou como ação deliberada e morte instaurada no próprio ventre das personagens a 

expelirem frutos fracassados pelo aborto constituem as formas através das quais as 

personagens luftianas se despedem, voluntaria ou involuntariamente, da vida. No entanto, não 

é só o corpo que falece na prosa literária da autora: morre o amor, vítima do desgaste do 

tempo, morrem o diálogo, o respeito e o afeto entre as personagens, morrem planos e metas 

em carreiras abandonadas, morre a autonomia feminina, morre o próprio desejo de viver. Mas 

morrem também a submissão, o desafeto, os medos infantis e a dependência afetiva. Morre o 

medo de pensar a própria morte ou a morte de quem se ama, essa morte que, tal como a vida, 

é dada a todos, visitando-nos inexoravelmente.96  

                                                 
95 Essa tentativa, por parte do ser humano, de se eternizar no que deixa como legado ganha expressão na 
conhecida fórmula pronunciada pela sabedoria popular como condição para a plena realização e felicidade: “Ter 
um filho, escrever um livro, plantar uma árvore”.  
96 Rilke, o poeta amado e traduzido por Lya Luft, atesta poeticamente esse caráter imperioso da vida e da morte 
sobre o ser humano: “A gente chega, encontra a vida pronta, basta vesti-la. Depois se quer partir, ou se é 
obrigado a isso: Voilà votre mort, monsieur” (RILKE, 2008, p. 10).  



 246

A morte comparece em Lya Luft pelas imagens e símbolos do regime diurno da 

imagem, através da incapacidade humana de aceitar sua finitude ou a de quem se ama. Em A 

asa esquerda do anjo, o pai de Guísela/Gisela nega a morte da mulher amada e se não o 

chega a fazer de forma resoluta, porque prostrado pelo golpe daquela que atinge a todos, 

ainda assim estabelece com a morte uma relação de oposição e não aceitação expressa pelo 

constante mover da cabeça em sentido negativo: 

 
Repete-se o mórbido ritual da morte. Dezenas de pessoas apertam minha mão, 
dedos moles ou duros, secos ou frios. Algumas, olhos vermelhos. Outras, sorriem 
sem nexo. Meu pai, encolhido na cadeira ao meu lado, não levanta a cabeça uma só 
vez. Não se aproxima do caixão. Repetidamente sacode a cabeça, negando, 
negando, lembro-me de tia Helga, não pode ser, não pode ser. 
Ainda usa as velhas roupas que vestia na chácara, noto os sapatos cambaios, sujos 
de terra. Agora nada mais importa, sapatos, roupas, nem sua posição, nem as 
fábricas, nem o nome da família, nem a força de Frau Wolf – nada lhe devolverá a 
mulher amada (AEA, p. 101). 
 
 
 

Também Martin de O quarto fechado opõe-se à morte do filho e o faz de forma 

heróica. Para esse homem prático na administração dos negócios, objetivo e desenvolto no 

trato de concretas questões, os punhos cerrados se transformam em cetros e gládios com que 

é preciso enfrentar heroicamente a morte: 

 
Martim andara pela sala suspirando, soluços sem lágrimas, gemidos. Era um 
homem habituado a dar ordens: no território da Morte era impotente, tão pobre e 
desamparado quanto qualquer um. Fechava os punhos, como se quisesse lutar com 
Aquela que, mais poderosa, lhe roubara um filho antes que ele o pudesse 
compreender e, talvez, amar (QF, p. 82). 
 
 
 

Para o pai do menino-narrador d’O ponto cego, a morte se apresenta em seu 

aspecto teriomórfico, como ser que devora a existência da filha amada. Perante a ameaça de 

morte do ser que ama, esse pai tenta, de forma heróica, fazer oposição, postando-se como 

guardião, como sentinela da filha enferma que, ainda muito menina, vê-se próxima da morte 

que chega de repente. A disposição de estar constantemente ao lado da filha e os gritos que 

verbaliza são as armas com que o pai contesta a morte daquela que ama: “Fora obra de um 

tumor na cabeça, um veloz devorador. Meu Pai não saía do lado dela no hospital, e quando 

ela morreu ele gritava tanto que se ouvia pelos corredores” (PC, p. 25). 

O pai de Guísela/Gisela, Martim e o pai do menino narrador atestam como as 

personagens masculinas na prosa literária luftiana têm dificuldade de aceitar a morte e travam 

com ela uma relação de embate, ora mais, ora menos ativo, mas sempre uma relação de quem 
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tenta negar a implacabilidade da morte. Já as personagens femininas, doadoras de vida como 

são, postam-se também como aquelas que aceitam melhor a morte e chegam até mesmo a 

amá-la, como é o caso de Renata de O quarto fechado. Nesse romance, uma passagem 

exemplifica a contento a diferença das disposições masculina e feminina perante a morte: 

 
A mulher parecia muito cansada; os dedos largados no colo moviam-se de vez em 
quando, como a dedilhar um teclado de vento. O marido, ao contrário, estava 
tenso: a qualquer momento poderia levantar-se da cadeira e golpear com punhos 
cerrados o peito ossudo d’Aquela que, sem sua permissão, reinava na casa (QF, p. 
14). 
 

 

Não se conclua, no entanto, uma rígida generalização dos papéis masculinos e 

femininos diante da morte, “verdade mais absoluta dos seres viventes” (TURCHI, 2003, p. 

129). Evelyn de Reunião de família não consegue aceitar a morte traumática de seu filho 

Cristiano e, desde o acidente e o falecimento do menino, nega a realidade soberana de sua 

ausência. Mais uma vez a morte é representada pelos símbolos teriomórficos do regime 

diurno da imagem, morte que devora, e a atitude dessa mãe que perde o filho, se não se 

caracteriza pela heróica e bravia luta contra a morte, não deixa de se configurar como 

negação dessa morte. Nesse caso, os cetros e gládios se convertem na criação, por parte de 

Evelyn, de uma realidade paralela, um mundinho particular, redoma a proteger a integridade 

física do filho. Tal é a força desse instrumento mais subjetivo de enfrentamento da morte, que 

mobiliza as demais personagens do romance, dando ensejo à reunião familiar: 

 
Então a morte devorou Cristiano e sua mãe não aceita isso. Fabrica um mundo 
ilusório – nele o menino continua vivo. Aretusa me contou e deixou-me assustada. 
Logo Evelyn, tão equilibrada... um pouco fria até. Com meu pai cada vez mais 
alheio, Bruno desnorteado pelo sofrimento da mulher e pela perda do filho querido, 
Aretusa achou melhor fazermos uma reunião (RF, p. 14). 
 

 

Evelyn constitui uma personagem em que se entrecruzam duas diferentes atitudes 

diante da morte. Se por um lado ela tenta negar a morte do filho, por outro lado estabelece, 

com a possibilidade de sua própria morte, uma relação afetiva de quem procura um escape e 

sua configuração como suicida em potencial faz resvalar a representação simbólica da morte 

da imaginação diurna para a imaginação noturna mística, ao passar a ver na morte a quietude, 

a proteção, o alívio: “Temos o domingo para decidir sobre Evelyn. Vou mencionar o caso da 

gilete, que me preocupa. Amedrontador, dormir sob mesmo teto com alguém que cultiva essa 

doce possibilidade de morrer, o noivado com a morte, o alivio à mão” (RF, p. 57).  



 248

E assim o leitor entra em contato com a galeria de suicidas composta pelas 

personagens luftianas: Catarina de As parceiras, Camilo em O quarto fechado, a mãe da 

Doutora de Exílio e Lilith de A sentinela, cuja morte traz a marca da ambigüidade oscilante 

entre a deliberação do suicídio e o acaso do acidente. Em Reunião de família, através da 

tentativa de suicídio de Corália, aluna de Aretusa, cunhada da protagonista Alice, Lya Luft 

tematiza o homoerotismo das relações amorosas. Corália se apaixona obsessivamente pela 

professora Aretusa que, mesmo não incentivando o sentimento da aluna, não lhe é 

indiferente. Esse afeto marginalizado pelos ditames de uma sociedade heterossexual culmina 

no escândalo que se instala na escola, escândalo que gera mais tensão em Corália a ponto de 

suas investidas se tornarem ainda mais obsessivas e insistentes. Aretusa, tentando frear o 

desejo e as loucuras da aluna, tenta hostilizá-la e ameaçá-la, ao que a outra responde com a 

chantagem emocional expressa na tentativa de suicídio: 

 
Nessa atrapalhação, recorrera a uma última ameaça: se Corália não se afastasse, 
Aretusa contaria a seus pais que a menina não a deixava em paz; reclamaria com o 
diretor; as duas seriam desligadas da escola. 
Por alguns dias tudo parecera resolvido, mas naquela manhã Corália fora 
encontrada pelos pais: atravessada na cama, boca queimada de veneno. 
- O que fiz foi só para o bem dela – gemeu Aretusa. – Não queria que depois ela 
sofresse ainda mais... (RF, p. 75-76). 
 
 
 

Como corolário da tentativa desafortunada de suicídio, Corália passa a vegetar: 

“Corália não morreu; mas não era mais Corália. Era uma criatura aparvalhada, que não podia 

mais andar; nem falar; mal sustentava a cabeça, a baba escorrendo” (RF, p. 76). Também 

assim sobrevive o pai de Guísela/Gisela em A asa esquerda do anjo: “Há pouco fui ver meu 

pai, aquietado e sem angústias, um quase-morto de belo perfil” (AEA, p. 37). A eles faz 

companhia a personagem Ella de O quarto fechado, depois de sofrer a queda da cerca na qual 

se sentara para esperar Martim em um de seus secretos idílios amorosos: 

 
Ella esperara, sentada na cerca. Talvez, acossada pelo amor, tivesse chegado cedo 
demais; talvez Martim se houvesse atrasado. De qualquer modo, o destino chegara 
em tempo: derrubara a moça da cerca, uma queda pequena mas fatal. Martim só 
voltara a vê-la dias depois, paralisada numa cama, mal o reconhecendo: Ella 
iniciara uma viagem sem retorno para longe dele, que só a podia contemplar do 
lado de cá (QF, p. 54). 
 
 
 

A Corália, ao pai da protagonista de A asa esquerda do anjo e a Ella vem se juntar 

Gabriel, o irmão da Doutora de Exílio:  
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Em criança era louro, depois escureceu; o menino gordinho e sossegado virou essa 
criatura imensamente triste, rápidos lampejos malignos no olhar. Teve fases 
agitadas, manias repugnantes, deu muito trabalho; afinal caiu nesse torpor do qual 
só sai para pintar e tocar (E, p. 67-68). 

 

Esse estado vegetativo em que vivem tais personagens luftianas atesta que, nesses 

casos, a relação estabelecida entre vida e morte não é uma relação de fronteira, mas de 

contigüidade: vida que contém a morte; morte que é gerada em plena vida. Fusão e confusão 

de opostos, esses quase-mortos ou mortos-vivos da prosa literária luftiana não podem lutar 

heroicamente contra a morte e estabelecem com ela, ainda que involuntariamente, uma 

relação simbiótica através da qual se protegem do absurdo da existência humana, sendo a 

morte o doce repouso, a serenidade da consciência, a quietude propriamente expressa pelos 

símbolos e estruturas do regime noturno místico da imagem. 

O equilibrado oscilar entre a imaginação diurna e a imaginação noturna em Lya 

Luft se faz notável em episódios que coadunam duas diferentes representações simbólicas do 

tema da morte. Nessa perspectiva, se a personagem Ella de O quarto fechado encerra-se num 

processo de sobrevida, vivendo como se fosse morta, através de um corpo que vegeta e não 

mais serve de suporte a uma identidade dotada de consciência, vale ressaltar que é através de 

uma queda que ela encontra a morte. A finitude humana aí representada através do 

simbolismo catamórfico configura-se como punição ao amor entre Martin e Ella, julgado por 

Mamãe como incestuoso, ainda que não fossem irmãos de sangue. É como se pela queda o 

casal fosse castigado: Ella concretamente e Martin pela culpa de ver a amada eternamente 

ausente num corpo que, no entanto, perdura sem sentido e direção. Durand (2002) oferece um 

painel de representações da queda como castigo, tanto na tradição grega quanto na judaica e 

assim conclui: 

 
Introduz-se no contexto físico da queda uma moralização e mesmo uma 
psicopatologia da queda: em certos apocalipses apócrifos a queda é confundida 
com a “possessão” pelo mal. A queda torna-se, então, símbolo dos pecados de 
fornicação, inveja, cólera, idolatria e assassínio (2002, p. 114). 
 
 
 

O simbolismo catamórfico se faz presente em outro momento de O quarto 

fechado e também ocasiona a morte, dessa vez a do Anjo Rafael, irmão mais novo dos 

gêmeos Camilo e Carolina, sobre os quais paira certa carga de responsabilidade pelo 

falecimento do irmão. Num momento em que Clara deixa o sobrinho mais novo aos cuidados 

dos mais velhos, dá-se a tragédia: 
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Clara lembrou que queria levar uma revista nova. Voltou depressa para dentro do 
quarto, deixando Rafael no alto da escada, entre os dois irmãos, que deviam dar-lhe 
as mãos firmemente. 
Clara já saía novamente do quarto quando ouviu um baque surdo, mais outro e 
outro, alguma coisa rolando nos degraus. Uma pancada final, um gemido 
fraquinho, como um miado. 
Depois, silêncio. 
Ninguém soubera explicar como o Anjo Rafael rolara a escada caindo no patamar, 
quebrando a cabecinha. Ajoelhada junto dele, Clara apenas vira, ao olhar para 
cima, Camilo e Carolina parados mudos e brancos, dando-se as mãos como para se 
ajudar. 
De nada tinham adiantado as surras que, enlouquecido de dor, Martim lhes 
aplicara. 
Apenas diziam: 
- Não sei (QF, p. 111).  
 
 
 

O simbolismo catamórfico é de tal modo expressivo nesse romance que, num 

momento de tensão, tocada pelo ímpeto de raiva por se ver escravizada a Ella, nos cuidados 

que sua condição demandava, Mamãe afirma: “- Bela merda! – disse novamente, gostava da 

companhia da sua voz. Todo mundo nesta casa tem mania de cair, ocorreu-lhe então” (QF, p. 

122). É também pela queda que Catarina e Adélia de As parceiras encontram a morte. É 

também saltando-se do galho da figueira em que subira, que Lilith morre enforcada. Lilith 

também conjuga em sua morte os aspectos diurno e noturno da imaginação simbólica, uma 

vez que o salto configura-se como símbolo catamórfico, mas a sugestão de suicídio nos 

remete ao regime noturno místico da imagem, se considerarmos que o caráter resoluto, altivo 

e arrogante de Lilith não permitiria espaço para expressão do medo de morrer, não obstante 

seu choro na véspera de seu aniversário, data em que também acontece sua morte. 

A respeito da presença da morte em A sentinela, José Caio Dussarrat Ritter (1996) 

tece curiosas observações, ressaltando a natureza inexplicável e misteriosa das mortes de 

Lilith e Mateus, ao mesmo tempo em que analisa a parcialidade da focalização dos fatos 

narrados por uma voz de primeira pessoa, a voz da protagonista Nora: 

 
 
... enquanto Nora narra sua história – e exatamente porque ela narra –, a narração é, 
até certo ponto, suspeita. É seu olhar que recai sobre todos e que avalia ou lança 
dúvidas, jamais respondendo ao que realmente ocorre com cada um deles e o que 
os levou a agirem como agiram. Sobretudo as mortes de Lilith e de Mateus, 
trágicas, incompreensíveis e, ao mesmo tempo, sedutoras. O que levou Lilith ao 
suicídio? Teria ela se matado realmente ou fora apenas uma brincadeira 
desastrosa? E por que ela chorava na véspera? Logo ela, tão forte e auto-suficiente! 
O que fez com que Mateus se jogasse contra a porta de vidro? Teria visto algo 
sobrenatural? (RITTER, 1996, p. 18) 
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A representação simbólica da morte através das imagens, símbolos e estruturas do 

regime noturno sintético também se faz presente na prosa literária de Lya Luft. Em A 

sentinela, as asseverações de Olga convidam o leitor a rever a morte transformada em tema 

interdito ao conhecimento das crianças:97 

 
- O vovô não vai sarar nunca? 
Olga inclinava-se, beijava o rostinho: 
- Não, agora o vovô fica assim, sempre dormindo. Agora ele é o pequeno, você é o 
grande, e a gente vai cuidar dele. 
- Olga, não acha que isso não é bom para uma criança? 
Ela objetou, tranqüila: 
- Doença e morte são preconceitos nossos. Crianças são muito mais naturais. Eu 
nunca o deixo ver o avô ser lavado, por exemplo, nem o forço a subir ao quarto; 
mas quando pede, deixo que vá (S, p. 141-142). 
 
 
 

Nessa passagem, a doença que acomete o avô e o deixa debilitado inverte os 

papéis entre ele e o neto e, por meio da coincidentia oppositorum, infância e velhice reúnem-

se como moedas de mesmo valor. Se a vida transforma o menino em homem, a enfermidade 

que levará à morte o faz retornar à condição de menino que carece de cuidados. E se o 

menino que observa o avó em sua patologia e proximidade com a morte será, no futuro, um 

adulto sobre quem abaterá a mesma implacabilidade da morte, é natural que ele comece a 

conhecê-la, a pensar sobre ela. Transformando o tema tabu em objeto de conhecimento, a 

atitude humana frente à morte pode se beneficiar do eufemismo da imaginação noturna. 

                                                 
97 Em outros momentos de sua prosa literária, Lya Luft recria artisticamente o tema da morte, denunciando sua 
natureza de conteúdo interdito às crianças, por parte dos adultos: “Eu o visitava pouco, em nossa casa a morte 
não era espetáculo para criança. Lembro gemidos abafados em um quarto escuro, e cheiro acre de remédio ou 
desinfetante – dos cantos, um sopro de gelo me dava calafrios” (MD, p. 128); “Depois que a porta se fechou no 
alto da escada, nunca mais a vi. Nem fui ao seu velório: não era coisa para criança” (P, p. 13). Semelhante 
movimento observamos num trecho da autobiografia de uma sobrevivente de Auschwitz, Ruth Kluger (2005, p. 
12): “E ainda esta mesma excitação, esta comichão que me faz ir em busca de assuntos inconvenientes, pois não 
devo saber de nada que diga respeito à morte. Embora não houvesse outro assunto sobre o qual valeria a pena 
falar. Segredo de adultos que ocultam das crianças a morte de crianças e querem fazê-las crer que só existe a 
morte dos adultos, que só eles, os crescidos, fazem juz à morte e que só eles podem morrer”. Na literatura 
infanto-juvenil brasileira, a voz de Ricardo Azevedo se nos apresenta extremamente expressiva, ao asseverar a 
importância de crianças e jovens observarem e pensarem a morte como parte integrante da vida, sob pena de não 
valorizarem devidamente a última: “Lamentavelmente, a vida na sociedade tecnológica e de consumo acabou, 
ao que parece, por expulsar a morte do universo dos vivos. Isso pode estar tendo um reflexo empobrecedor na 
vida das pessoas, nas famílias e nas escolas. Para ficar num exemplo, os jovens que assassinaram o pataxó 
Galdino de Jesus, alunos de escolas consideradas ótimas, talvez não fizessem o que fizeram se tivessem tido a 
chance de meditar um pouco mais sobre a mortalidade e a condição humana. Tento dizer que a violência de 
nossos dias pode ter a ver, entre muitos outros fatores [...] com um processo de alienação e ocultação da morte. 
Crianças e jovens precisam aprender a lidar com a vida, da qual a morte é parte inseparável. Pretender camuflá-
la ou escondê-la é um desrespeito à inteligência e à capacidade de observação de qualquer ser humano. Além de 
ser completamente inútil” (AZEVEDO, 2005, p. 59). 
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Durand (2002) disserta sobre esse processo da coincidentia oppositorum a atar 

num só fio a morte e a vida, a criança e o adulto, ao mencionar o costume antropológico de 

enterrar o morto em posição fetal, regresso à doce e quente intimidade uterina. Ao lado dessa 

eufemização dos aspectos tenebrosos da morte transformada em aconchego, percebemos, a 

um só tempo, uma representação simbólica da morte por via da imaginação sintética, pois, 

voltando a ser menino, o morto repete os instantes temporais cíclicos, vencendo a morte 

através da tentativa de harmonizar o desejo de eternidade com a implacabilidade daquela que 

a todos contemplará:  

 
... muitos povos enterram os mortos na postura fetal, marcando assim nitidamente a 
vontade de ver na morte uma inversão do terror naturalmente experimentado e um 
símbolo de repouso primordial. Esta imagem de um “retrocesso” da vida e da 
assimilação da morte a uma segunda infância encontra-se não apenas na expressão 
popular “voltar à infância”; pudemos verificar que é concepção freqüente nas 
crianças de 4 a 7 anos, que reinventam o mito do Político e julgam que a partir de 
uma idade avançada os velhos se tornam progressivamente crianças (DURAND, 
2002, p. 237).  
 

 

Esse processo de reversão do adulto tocado pela doença em criança mais uma vez, 

em “filho de seus filhos”, processo a um tempo místico e sintético, comparece também no 

ensaio O rio do meio. A doença provoca um retorno no tempo e transporta o adulto debilitado 

a uma espécie de segunda infância e a ciranda dos papéis de seres cuidados e seres cuidadores 

gira ciclicamente entre pais e filhos: 

 
Por quase três anos alguém foi morrendo, e nem sabia pois se tornara um 
menininho, de pouco inteligência, mas calmo quando era saudável. Olhava objetos 
móveis e coloridos, sorria quando se fazia alguma graça. Filho de seus filhos, 
deixava-se alimentar de colher, bebia água sozinho, segurando o copo que lhe 
punham na mão, devagar como se soubesse que não podia se engasgar (RM, p. 
125). 
 

 

Nos romances luftianos, além das mortes físicas das personagens, encontramos 

também as mortes psíquicas e afetivas. O escoar do tempo devora os afetos, levando o amor a 

naufragar em águas de indiferença mútua e os parceiros não conseguem efetuar o embate 

diurno com a morte da relação conjugal: 
 
 
Vivera com ele, dormira com ele, muitos anos. Fizera-o sofrer. Com ele passara da 
exaltação à estranheza, da paixão ao rancor, com ele vira desmoronar o que 
pensavam construir para sempre. Mas uma distância interior jamais fora vencida. O 
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fervor e a doçura se tinham feito impaciência, de amantes passaram a estrangeiros. 
De quem a culpa? (QF, p. 15) 
 
 
 

A morte diurna que aniquila a experiência outrora vivaz do amor e da sexualidade 

comparece também em As parceiras através de seus caracteres teriomórficos. A lenta 

passagem do tempo e as mútuas negligências do par amoroso dilaceram a saudável leveza e 

ingenuidade do amor nos seus tempos primeiros. O tempo e o descaso fazem esboroar a 

qualidade do relacionamento e finalmente os afetos falecem: 

 
Quando voltei ao emprego, depois da lua-de-mel, o amor era um tal ímpeto que, se 
fechava os olhos, esquecia os livros, a papelada, os relatórios da Faculdade, e só 
via Tiago. Esbraseada, fazia amor em pensamento. 
- Apaixonada mesmo, hein, Anelise? Nunca vi cara mais iluminada – um dia uma 
colega brinca; e eu estava iluminada: era tudo perfeito. 
Por que não morremos num período assim? Antes que tudo comece a esboroar. 
Nem sei se é no fundo ou na superfície que começa a erosão. A primeira tristeza 
não partilhada. A primeira solidão em que se vira as costas e, ao voltar, não se 
encontra mais a presença reconfortante. Apenas outra solidão, de costas. A 
consciência alerta: está acabando, está acabando. Talvez não ainda o amor, mas a 
alegria está acabando. O resto vem depois. Todo o cortejo (P, p. 103).  
 
 
 

Também a autonomia feminina sofre uma espécie de morte a partir do momento 

em que as personagens fazem a escolha de abandonar uma carreira. Em O quarto fechado, ao 

substituir a carreira de pianista para abraçar a vida conjugal e materna, Renata perde terreno 

próprio para tentar cumprir protocolos culturais patriarcais, empreitada sem êxito, já que não 

consegue ser mãe competente nem esposa amável. Em Exílio, amargurada com suas 

experiências dolorosas, a Doutora passa a encarar a existência humana em sua total nulidade 

e se põe a questionar a validade de sua profissão de obstetra:  

 
E minha clínica, poderei refazer isso também? Os ventres tensos, as caras 
assustadas: dentro, os corações dos bebês batendo depressa como os de 
passarinhos, os das mães mais graves, lentos; e eu pensando: para que vou ajudar 
todos esses a nascer, para serem no futuro amargurados e traídos, traidores e 
canalhas, e caminharem irremediavelmente para a morte? (E, p. 160-161) 
 

 

O ceticismo da personagem é de tal modo evidente que faz coro ao conhecido 

verso de Ricardo Reis: “Cadáveres adiados que procriam” (PESSOA, 2003, p. 289). 

Uma outra passagem desse romance se faz extremamente digna de nota. Trata-se 

de um pesadelo da Doutora, em que conteúdos do inconsciente conseguem ser expressos 

através da imagem absurda e grotesca de um parto reversível. O trecho é registrado em itálico 
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e entre parênteses, assim como outros tantos que revelam o atribulado movimento da mente 

da personagem, em estado de sonho ou pesadelo: 

 
(Estou diante de uma mesa cirúrgica: cesariana. Fiz centenas na vida; conheço de 
cor o ritual. Sei onde piso. Mas desta vez entendo que não é para tirar dali uma 
vida, e sim para enfiar ali uma morte. Tudo terrivelmente errado. Alguém coloca 
nas minhas mãos o bebê que preciso meter nesse ventre aberto, mas não é um 
bebê: é o Anão, encolhido, nu, sem chapéu. Não vejo o rosto da paciente, mas sua 
barriga está inundada de sangue, um charco que borbulha. Largo o Anão sobre 
uma mesinha, meto as mãos naquele poço, retiro vísceras emaranhadas, para 
fazer lugar. Finalmente o deito ali dentro, minhas mãos tremem de horror. 
- Precisa suturar agora – alguém diz. Começo a costurar com grandes pontos, 
negligente como via costurarem os perus recheados em nossa casa. 
Termino, olho minha roupa ensangüentada. Sangue nos ladrilhos do assoalho, 
onde vejo, a um canto, os óculos de meu Anão) (E, p. 194). 
 
 
 

Os desejos inconscientes expressos no acontecimento nonsense de uma cesariana 

regressiva a conduzir não para a vida, mas para a morte podem traduzir a vontade da 

narradora de se ver livre da companhia do Anão, com quem ela trava, durante toda a 

narrativa, uma ambivalente relação de amor e ódio, como pode também atestar a sua 

incapacidade de se postar como alma abnegada, disposta a cuidar do filho inválido de seu 

amante Antônio. No entanto, polissêmica como é a prosa literária da autora, enquanto 

representação simbólica de conteúdos psíquicos, leituras outras podem ser aventadas, 

articuladas pela tensão entre os dados objetivos do romance e a subjetividade de cada leitor. 

Seja como for, esse episódio revela, mais uma vez, como vida e morte se encontram 

entrelaçadas no imaginário da autora e, através de símbolos do regime noturno místico da 

imagem, nascer significa morrer e o ventre materno se resvala para a condição de sepulcro. 

Além disso, o episódio caracteriza o ser feminino em sua ambivalência, como ser que traz a 

vida e a morte, como sentinela dos momentos cruciais da existência humana. Há um trecho 

do ensaio Histórias do tempo que corrobora essa natureza feminina dual em seu papel de 

“cuidadeira”, no trânsito entre vida e morte: 

 
A natureza fez a mulher sentinela dos genes da sua espécie: duro fardo, 
responsabilidade que nem sempre nos deixa tão felizes. 
Não só carregamos em nós a possibilidade da vida pela qual seremos cobradas até 
o fim dos tempos – na forma de filhos, pais, velhos, familiares doentes, amigos 
fragilizados e uma sociedade insana -, mas também estamos em geral sentadas na 
soleira da morte. 
Muitas vezes é sob os nossos cuidados que ficam os que já estão à sombra de 
Velha Senhora (HT, p. 84). 
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Em sua prosa ensaística, Lya Luft se dedica à contemplação dos modos de encarar 

a finitude humana, convidando o leitor a uma série de reflexões sobre o tema. Se nos 

romances há uma alternância da representação simbólica da morte entre a imaginação diurna 

e a imaginação noturna, tanto em sua vertente mística quanto na sintética, nos ensaios 

observamos o predomínio da imaginação noturna da imagem. Encarar a morte não como algo 

estranho à vida, como algo terrível a ser enfrentado por meio de batalhas hercúleas, mas 

como fenômeno cuja reflexão leva à valorização da própria vida é a idéia central presente nas 

reflexões ensaísticas da autora.  

Em O rio do meio, Lya Luft faz da morte uma grande personagem, não localizada 

somente na extremidade final da trajetória humana, mas como algo que nos acompanha 

cotidianamente, como linguagem a ser cifrada diuturnamente, para que possamos 

compreender e deleitar o pleno sentido da vida: 

 
A morte perambula nesses aposentos adormecidos que vão crescendo dentro de nós 
quando amadurecemos. Se a vida é um rio poderoso, a morte é o olho de um escuro 
espelho onde tudo se reflete, transfigurado. Nele dorme a nossa transcendência. 
Se escrevo sobre a morte, é por saber que é preciso dar-lhe um tempo de escuta. 
Todos a podemos ouvir, desde que o ruído ao redor seja desligado por alguns 
momentos.  Não para um encontro de pavor, mas porque temos o direito de a 
interpelar, a essa que vela seu rosto, mas está ali: “Quem é você, afinal? O que vai 
fazer comigo, para onde levou as pessoas que amei, o que acontece depois?” 
Ela não responderia, porém teríamos feito a pergunta e reavaliado a nossa 
trajetória.  
Essa é uma das estranhas vantagens de saber que se vai morrer: a vida se mostra 
em todo o seu esplendor, e nos faz sentir a urgência – não de devorá-la, mas de 
vivê-la melhor (RM, p. 122-123).  
 
 
 

A representação simbólica da morte aí se faz a partir da eufemização dos aspectos 

terrificantes de Tânatos, por meio de imagens, símbolos e estruturas do regime noturno 

místico. Instaurada na cotidianidade, a morte deixa de assustar e o encontro que com ela se 

trava não é um encontro de pavor, podendo ser efetivado por via das reflexões e indagações 

do ser humano em relação à sua última travessia. 

Na narração de um jantar entre a narradora e um amigo aidético,  a autora anula o 

aspecto tenebroso da finitude humana, encarando a morte como fenômeno habitual: 

“Jantamos juntos e conversamos longo tempo sobre banalidades, mas também sobre viver e 

morrer – que deveriam ser igualmente habituais” (RM, p. 124). 

Imagens e símbolos de um desejo de intimidade, do lento penetrar na profundeza 

das substâncias são convocadas, desta vez, para representar a morte de um ser amado. A 
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lentidão, apta a transformar o arquétipo diurno da queda em descida noturna, instaura-se 

como ritmo próprio da travessia realizada a barco, imagem eufemizada da urna funerária: 

 
Por quase três anos alguém foi morrendo, e nem sabia pois se tornara um 
menininho, de pouca inteligência, mas calmo como quando era saudável. [...]   
Aos poucos foi se desligando mais: da casa, das pessoas, até que nova crise o 
deixou quase sempre adormecido […] 
Sua paulatina ausência pervadiu um espaço onde o tempo rolava e as árvores 
continuavam crescendo. Ele, em seu limbo, já escutava o indizível. Atravessava a 
porta: pendia do lado do silêncio e da luz, pouco dele ainda estava com os que o 
amavam. 
Foi-se nesse vagaroso barco que tanto demorou para o levar, até finalmente o ciclo 
se cumprir inteiro (RM, p. 125). 
 

 

Em Secreta mirada, Lya Luft reitera a natureza imperiosa da morte sobre o 

homem, fazendo dela o ser que escreve sobre nós. No entanto, ainda que imperiosa, a morte 

não precisa ser considerada em sua terribilidade destrutível, mas entrevista como o tempero 

com que condimentamos melhor a vida, se quisermos aplacar o tédio, a indiferença e a 

negligência dos afetos. A inevitabilidade da morte passa a ser vista pelas lentes do carpe diem 

horaciano e o tempo presente ergue-se como a grande realidade humana, tempo único em que 

a vida efetivamente pode acontecer: 

 
Não escrevo muito sobre a morte: na verdade ela é que escreve sobre nós – desde 
que nascemos vai elaborando o roteiro de nossa vida. Ela é a grande personagem, o 
olho que nos contempla sem dormir, a voz que nos convoca e não queremos ouvir, 
mas pode nos revelar muitos segredos. 
O maior deles talvez seja: a morte torna a vida maravilhosa. Porque vamos morrer 
precisamos poder dizer hoje que amamos, fazer hoje o que desejamos tanto, 
abraçar hoje o filho ou o amigo, temos de ser decentes hoje, generosos hoje, felizes 
hoje (SM, p. 29). 
 

 

Essa consciência da relação entre a implacabilidade da morte e a necessidade de 

viver uma vida que urge ser vivida bem para que se morra bem é correlata da relação 

estabelecida por Philippe Ariès, entre o tempo disponível para se viver e a paixão pela vida, 

ao comparar o homem medieval ao homem contemporâneo:  

 
 
O homem do fim da Idade Média [...] tinha uma consciência bastante acentuada de 
que era um morto em suspensão condicional, de que esta era curta e de que a 
morte, sempre presente em seu âmago, despedaçava suas ambições e envenenava 
seus prazeres. Esse homem tinha uma paixão pela vida que hoje nos custa 
compreender, talvez porque nossa vida tenha se tornado mais longa (ARIÈS, 2003, 
p. 58). 
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A perspectiva luftiana da morte harmoniza-se com a relação estabelecida por 

Philippe Ariès, na medida em que, ao convidar o leitor a perceber a morte instalada no 

cotidiano da vida, implicitamente deixa entrever que a vida mais longa que temos hoje pode 

ser, ainda assim, surpreendida pelo fenômeno natural da morte. 

Também no romance ensaístico Histórias do tempo, pelas vozes de Medésima e 

Altéria, a narradora convida o leitor a considerar a morte em sua brandura e cotidianidade, 

como algo que se funde à vida, que reside na própria vida: “Até a Senhora Morte, a bela dona 

com mãos de sono e colo de alívio, é nosso chão cotidiano – embora a gente negue, embora a 

gente fuja. Não sendo original nem rara, devíamos aprender a respeito dela com a natureza” 

(HT, p.125). 

Assim, no compasso dos regimes diurno e noturno da imagem, Tânatos 

comparece, no imaginário de Lya Luft, ora em sua faceta terrificante, ora eufemizado, 

transmutado em benfazeja morte. É, no entanto, através da imaginação noturna que a morte é 

predominantemente representada na prosa literária da autora. Muito mais aceita que temida, a 

morte é entrevista como fenômeno que realmente é, como contraponto e contraparte da vida.  

 

 

2.1.3 Duetos e duelos: o mito do duplo 
 

 
Onde eu ando – Tu! 
Onde eu paro – Tu! 
Só Tu, outra vez Tu, sempre Tu! 
 
Quando estou bem – Tu! 
E se a dor me vem – Tu! 
Só Tu, outra vez Tu, sempre Tu! 
 
O céu – Tu, a terra – Tu, 
Em cima – Tu, em baixo – Tu 
Em toda parte, onde quer que eu vá, 
Só Tu, outra vez Tu, sempre Tu! 

 

(Martin Buber) 
 
 

Desdobramento do real, a invenção artística é, por excelência, palco de expressão 

do mito do duplo. Na criação literária, mais especificamente, esse desdobramento se 

evidencia em categorias várias que perpassam o objeto literário: a vida se desdobra em obra 
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e, essa por sua vez, espelha aquela; o narrador é o duplo do autor98; a personagem é o duplo 

do ser, assim como o é o que denominamos eu-lírico e disso advém uma série de outros 

desdobramentos: a autobiografia é o duplo do romance (na autobiografia os desdobramentos 

persistem: o narrador é um duplo do autor; a personagem é o duplo do narrador); a reflexão 

filosófica disposta literariamente em ensaios é o duplo da ficção; prosa e poesia polarizam as 

produções literárias, o texto cênico é duplo porque concomitantemente literário e teatral. 

Autor e leitor são o duplo um do outro; o intertexto se duplica no texto; a mise en abyme é a 

face especular que redobra a representação em si mesma. 

Dizendo respeito a questões essenciais ao ser humano, como a identidade e a 

alteridade, a vida e a morte, a verdade e seu mascaramento, a busca do outro no amor e na 

amizade, o mito do duplo apresenta alcance universal. Jorge Luis Borges assim a ele se 

refere: 

 
Sugerido ou estimulado pelos espelhos, pelas águas e pelos irmãos gêmeos, o 
conceito do duplo é comum a muitas nações. É verossímil supor que sentenças 
como “Um amigo é um outro eu”, de Pitágoras, ou o “Conhece-te a ti mesmo” 
platônico se inspiraram nele. Na Alemanha chamaram-no Doppelganger; na 
Escócia, fetch, porque vem buscar (fetch) os homens para levá-los para a morte. 
Encontrar-se consigo mesmo é, por conseguinte, funesto; a trágica balada 
Tinconderoga, de Robert Louis Stevenson, fala de uma lenda sobre esse tema. 
Recordemos também o estranho quadro How They Met Themselves, de Rossetti; 
dois amantes se encontram consigo mesmos no crepúsculo de um bosque. Seria o 
caso de citar exemplos análogos de Hawthorne, Dostoiévski e Alfred de Musset. 
Para os judeus, contudo, o aparecimento do duplo não era presságio de morte 
próxima. Era a certeza de ter alcançado o estado profético. Assim o explica 
Gershom Scholem. Uma tradição recolhida pelo Talmude narra o caso de um 
homem em busca de Deus que se encontrou consigo mesmo (BORGES, 2007, p. 
85). 
 
 
 

Não obstante a universalidade do mito, em termos literários e em contexto 

ocidental, uma variação considerável se tornou perceptível quando da passagem do século 

                                                 
98 Como bem lembra Ana Maria Lisboa de Mello (2000, p. 123), “A literatura tem uma vocação especial para 
tematizar o duplo, já que no ato de criar o autor se desdobra em narrador e, através de seus heróis, libera partes 
aprisionadas em si mesmo, que estão sob a máscara de um Eu particular, fixo no molde da personalidade”. 
Nicole Fernandes Bravo (1998, p. 282), ao considerar a literatura como duplo, dando ênfase especial à obra de 
Julien Green, assevera: “A literatura tem a vocação de pôr em cena o duplo, invalidando o princípio de 
identidade: o que é uno é também múltiplo, como o escritor sabe por experiência. A vontade de apagar o eu, de 
escapar ao eu-prisão pela viagem, de criar um eu-evasão por meio da imaginação é uma constante no universo de 
Julien Green, em que o duplo tem uma presença obsedante até em sua obra mais recente Le langage et son 
double [A linguagem e seu duplo] (1985), que o mostra dividido entre duas pátrias lingüísticas, os EUA e a 
França”. Mais adiante, Bravo afirma (1998, p. 283): “Tendo desaparecido aquilo que demonstrava um 
enraizamento do eu no real, o imaginário prevalece sobre a realidade; já não se sabe quem é o original, quem é o 
duplo. A ficção adquire um caráter de realidade”.  
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XVI ao XVII, no que tange à ênfase ora na homogeneidade ora na heterogeneidade dos seres 

que compõem o duplo, como bem sumariza historicamente Nicole Fernandes Bravo: 

 
O mito do duplo, no Ocidente, acha-se em estreita ligação com o pensamento da 
subjetividade, lançado pelo século XVII ao formular a relação binária sujeito-
objeto, quando até então o que prevalecia era a tendência à unidade. Essa oposição 
– concepção unitária do mundo / concepção dialética – é refletida pela reviravolta 
que sofre o mito literário do duplo. Desde a Antiguidade até o final do século XVI, 
esse mito simboliza o homogêneo, o idêntico: a semelhança física entre duas 
criaturas é usada para efeitos de substituição, de usurpação de identidade, o sósia, o 
gêmeo é confundido com o herói e vice-versa, cada um com sua identidade 
própria. A tendência à unidade prevalece também quando um personagem 
desempenha dois papéis. 
A partir do término do século XVI, o duplo começa a representar o heterogêneo, 
com a divisão do eu chegando à quebra da unidade (século XIX) e permitindo até 
mesmo um fracionamento infinito (século XX) (BRAVO, 1998, p. 263-264). 
 

 

A questão da identidade e a da alteridade, que lhe é corolário, constitui uma das 

primeiras conotações expressas pelo mito literário do duplo: “O duplo é, portanto, um alter 

ego, e, mais precisamente, um ego alter, que o vivo sente em si durante toda a sua existência, 

simultaneamente exterior e íntimo” (MORIN, 1970, p. 128). As indagações ligadas ao eu e ao 

outro, bem como ao(s) outro(s) que existem no eu ganham relevo na representação de seres 

multifacetados, ambivalentes, bipartidos, porque eterna é a inquietação humana quanto à sua 

própria essência e sua própria existência. Os múltiplos que constituem o uno do Eu o 

inquietam e ao mesmo tempo o fascinam, a unidade caminha lado a lado com a 

multiplicidade e os vários eus dispersos num só eu convidam ao simbolizar de seres que se 

desdobram entre si.  

O mito literário do duplo em Lya Luft, radicado desde o romance de estréia As 

parceiras, a ele transcende e passa a ocupar outras páginas de sua prosa literária. Fortemente 

relacionado à questão da identidade, as figuras do duplo na obra da autora expressam a 

contento os conflitos de um eu cindido em dois ou mais, de um ser que é verso e reverso, de 

uma identidade estilhaçada em múltiplos fragmentos muitas vezes opostos entre si. Com o 

espelho, Alice, de Reunião de família, trava um jogo desde criança, o jogo do espelho, que 

lhe revela outra face de si mesma: 

 
... recordei aquele antigo jogo, de que geralmente nem me lembrava. 
Parecia tão deslocado na minha vida de agora. 
O jogo: do tempo em que eu não era uma pacata dona-de-casa com filhos criados, 
mas uma menina sem mãe: que inventava o jogo do espelho para ser menos infeliz. 
A gente sentava na frente da outra menina e encarava: tão intensamente, com 
tamanho fervor e tanta vontade de a ver mudar, que a imagem aos poucos perdia 
seus contornos; ficava um borrão. 
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Por detrás do reflexo familiar ia-se formando outro alguém. De início, sorrateiro; 
depois, dominando tudo com seu poderoso olhar. 
Seu nome também era: Alice. 
Ela: o contrário de mim, meu reverso. Sempre à espera por baixo da superfície. 
Livre para detestar tudo o que, aqui fora, eu era obrigada a aceitar (RF, p. 10). 
 

 

O reflexo da superfície especular é uma das formas mais recorrentes de 

manifestação do duplo: “O além dos espelhos é o verdadeiro reino dos duplos, o reverso 

mágico da vida” (MORIN, 1970, p. 127). Ao tratar dos símbolos da inversão no processo de 

eufemização efetivado pelo imaginário, Gilbert Durand associa o reflexo ao redobramento 

típico do regime noturno místico da imagem: “O reflexo é naturalmente fator de 

redobramento, o fundo do lago torna-se o céu, os peixes são os pássaros. Há nesta perspectiva 

uma revalorização do espelho e do duplo” (DURAND, 2002, p. 208).99 Ao arrolar as 

múltiplas formas com que a cisão do Eu se apresenta no âmbito da criação literária, Ana 

Maria Lisboa de Mello inclui o espelho, ao lado das imagens dos sósias, dos irmãos – gêmeos 

ou não -, da sombra e do retrato, como manifestação do duplo (MELLO, 2000, p. 113).  

O espelho constitui um evidente mitema na constituição do romance luftiano 

Reunião de família e simboliza os conflitos de identidade vivenciados tão intensamente não 

só por Alice100, a protagonista, mas também pelos outros componentes da família. Na cena 

em que ocorre a truculenta discussão entre Renato, irmão de Alice, e o pai deles, o espelho, 

mais que duplicar a imagem de Renato, revela-lhe uma personalidade outra, menos submissa 

e conformada, mais épica, mais audaciosa, mais interpeladora: 

 
                                                 
99 Há uma passagem de Histórias do tempo em que Lya Luft reconta, com inegável beleza poética, a Metáfora 
de Massimo, segundo a qual  um peixe se torna pássaro, as duas naturezas se fundem na imagem noturno-mística 
do peixe-voador: “Alguém me conta a história do peixe-voador, que poderia ser uma metáfora sobre a minha 
metáfora dos homens-anjos: O peixe – confinado na sua vida de peixe como qualquer outro peixe deste mundo – 
no fundo de suas águas é tocada pelo rastro do vôo de uma gaivota. Mas não é por acaso que essa clara sombra 
lhe corta a alma: é porque por isso esperava. Deslumbra-se, quer ir, descobre que tem asas, e voa, e vai. E aquela 
a quem desejou não se assusta ao ver um peixe-voador, mas abre as suas asas também e lhe diz:  - Vem comigo, 
vem comigo. Fundam nos ares e nas águas (não importa) a sua bela ilha. Um dia, o peixe vê refletidos na 
superfície seus próprios olhos e se assusta: revelam êxtase ou aflição? Porque afinal ele não é anjo nem pássaro – 
mas peixe. - Pode-se voar assim? – indaga. Ou tudo tem de estar dentro dos trilhos, controlado no mensurável 
cotidiano? Por quanto tempo será preciso respirar os mesmos ares para saborear esse novo contato – é preciso 
repetir uma experiência para entendê-la a fundo? Deve-se entrar na dimensão de quem se ama – até tocar os 
limites? Deve-se infringir essas fronteiras para – ao menos ali – ser inteiro? Ou será melhor espreitar de longe o 
que nos parece miragem? Qual o preço mais alto a pagar: o da coragem – ou o da omissão? Acabou descobrindo 
que era peixe e anjo. Que só quando voa um peixe também é inteiramente, e naturalmente, um peixe. Assim 
como só quando exerce o poder de suas asas um homem é inteira e simplesmente – um homem (HT, p. 160-161). 
100 Para exame das relações intertextuais entre Reunião de família (1991) e Aventuras de Alice através do 
espelho, de Lewis Carroll, ver contribuições de Cintia Cecilia Barreto em artigo intitulado “Através do espelho e 
o que Alice encontrou por lá: narrativa e narrador em Reunião de família” (2005).  
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Não tenho coragem de encarar meu pai. Renato ainda não terminou. Levanta-se da 
cadeira, vejo dois Renatos crescendo – o do espelho e o de fora; ambos assumem 
um espaço inusitado. Como um ator que entra em cena, tímido e inseguro, mas aos 
poucos recorda o texto, emposta a voz, abraça o público num grande gesto, meu 
irmão diz, quase solene: 
- Nem de nossa mãe o senhor gostava, ela morreu de tristeza, essa é a verdade. Era 
quase uma menina, e o senhor nunca lhe deu amor nem atenção. Ela preferiu 
morrer. 
Agora, Renato encontrou uma arma muito melhor do que aquela que um dia 
fabricou nos fundos da casa (RF, p. 83). 
 
 
 

Mascarados pelas convenções familiares, pelo decoro e pelas hipócritas regras de 

boa convivência, os componentes da família têm muito a esconder entre si. Várias são as 

passagens, perpassadas pela imagem do espelho, em que a narradora denuncia essa prática 

comum do mascaramento do ser, da camuflagem do lado mais vergonhoso, mais reverso, 

mais insidioso de cada um: “Somos feras encurraladas nesta sala, na moldura do espelho 

rachado que aceita essas imagens tão placidamente como se ocultasse no fundo coisas muito 

mais terríveis” (RF, p. 86). Ao se referir a uma das faces recônditas da cunhada Aretusa, 

Alice afirma, num trecho digno de nota porque registrado entre parênteses e em itálico: 

“(Será que ele nunca viu, nos espelhos de Aretusa, aquele outro rosto, pele alvaiade, cabelo 

de neve, baba escorrendo, será que nunca adivinhou?)” (RF, p. 111). Nem mesmo a 

empregada doméstica, Berta, escapa do olhar perscrutador de Alice, acostumada ao lado 

reverso revelado pelos espelhos, quando esta descobre um segredo daquela, o fato de 

colecionar, recortadas de revistas, imagens de mulheres nuas, numa referência evidente de 

homoerotismo reprimido e velado: 

  
Berta, que se dedicou a nós a vida toda, praticamente sem compensações, sem 
alegrias, sem os planos que toda moça normal tem; a pessoa simples, que atendeu 
ao último pedido de minha mãe; a camponesa de pés grandes que trabalhou como 
um animal de carga e procurou, embora tão desajeitadamente, nos dar uma vida um 
pouco organizada e agradável; essa que fazia Cristiano chamá-la de avó... tem 
também seu lado reverso? (RF, p. 91) 
 

 

Mas é em torno da protagonista Alice que o mitema do espelho gira com maior 

recorrência. É ela o grande Eu cindido do romance, unidade composta de metades 

conflitantes entre si, o verso oprimindo o reverso que gostaria, na verdade, de liberar: “Ela: o 

contrário de mim, meu reverso. Sempre à espera por baixo da superfície. Livre para detestar 

tudo o que, aqui fora, eu era obrigada a aceitar. Alice, a dividida” (RF, p. 10). A imagem 
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refletida no espelho revela o latente dividindo espaço com o patente, o direito que se cansa de 

si mesmo e admirando o avesso, mira-o na superfície especular: 

 
E eu? 
Olho o espelho: onde a outra? Não esta, acomodada e cotidiana, de mãos ásperas e 
corpo envelhecido, mas a outra, que flutua, livre e eterna, em seu labirinto de 
cristal. 
Ela quer aparecer, eu sinto: quer aparecer; em qualquer moldura onde eu lhe der 
espaço, começará a delinear-se e vibrar, dominando-me com a sua densa realidade 
(RF, p. 57). 
 
 
 

De fora do espelho, a mulher domesticada pelos ditames do patriarcado, a dona-

de-casa exemplar, a mulher previsível que se deteriora para gerar o bem estar da família, a 

mãe abnegada e a esposa decente; de dentro do espelho, o lado rebelde sufocado que, à menor 

brecha, tenta se evidenciar, a natureza estranha à mulher cotidiana, a personalidade que, 

embora liberta das imposições externas, não consegue com facilidade driblar a castração 

interna da calma e pacata mulher que tenta reprimi-la. Se essa face oculta é, algumas vezes, 

admirada por Alice, o que podemos depreender de passagens como: “Eu brincava assim na 

meninice: de não ser eu. Não a coitada, filha daquele Professor a quem ninguém apreciava; 

mas outra Alice – poderosa, inconquistável” (RF, p. 15), em outros momentos, causa-lhe 

espanto e vergonha: “Falo e já me arrependo. Espio rapidamente meu reflexo no espelho, 

aquela não é a pacata dona-de-casa, é uma mulher má, cara cortada ao meio pela rachadura 

do vidro” (RF, p. 104).  

Simbolizando essa heterogeneidade do ser, o mito do duplo relaciona-se 

diretamente com o enfoque incisivo que o século XIX trouxe ao indivíduo, núcleo central das 

preocupações e descobertas das ciências, núcleo temático contemplado obsessivamente pelo 

Romantismo:  
 
 
Como outros críticos, Pélicier considera que o século XIX, ao colocar o indivíduo 
no centro de suas questões, favoreceu a emergência do tema da duplicidade do Eu. 
O magnetismo animal, estudado por Mesmer no século anterior, o sonambulismo 
provocado, a hipnose, as segundas personalidades, a histeria, enfim, todos esses 
fenômenos colocam o mesmo problema da unidade do ser ou a possibilidade que 
ele se manifeste sob aspectos diferentes e mesmo múltiplos. Os românticos 
interessam-se pelo tema da metamorfose dos seres na direção do mal, da redenção 
ou da ambigüidade de sentimentos no interior do mesmo ser. De acordo com o 
ensaísta, o Classicismo não ignorou o homem cindido interiormente, mas admitia a 
sua submissão à razão em uma perspectiva apolínea, enquanto o Romantismo, 
diante do problema da dualidade, aceita um conflito sem solução racional 
(MELLO, 2000, p. 119).  
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O mito do duplo relacionado especificamente à questão da identidade do ser migra 

das páginas ficcionais e ecoa também nos textos de reflexão luftianos, transpostos da exegese 

narrativa para a reflexão filosófica e estética dos ensaios: 

 
Há um duelo permanente entre duas personalidades que habitam, talvez, todo 
mundo: uma, a convencional, que faz tudo ‘direito’; outra, a estranha, agachada no 
porão da alma ou num sótão penumbroso; que é louca, assustadora, quer rasgar as 
tábuas da lei, transgredir, voar com as bruxas, romper com o cotidiano. E interfere 
naquela, ‘boazinha’, que todos pensam conhecer tão bem (RM, p. 51). 
 
 
 

No memorial de infância Mar de dentro, o jogo da memória resgata a heterogênea 

existência de duas personalidades numa mesma criança, heterogeneidade conflitante porque a 

impede de se enquadrar devidamente nas normas do poder institucional representado pela 

escola e pelos familiares. Desde tenra idade essa dupla constituição engendra sofrimento, 

fruto da ambivalência entre o que se quer e o que se pode ser, entre a realidade e a 

imaginação, a liberdade e o sufocamento de preceitos e regras:  
 
 
Eu não conseguia me interessar por boa parte das matérias e sem paixão não 
realizava nada direito. Não queria entender os números, queria o pensamento livre; 
queria poemas em lugar de geografia, e o único mapa que me interessava era o das 
estrelas, com os belos nomes de suas constelações. 
Assim, era internamente puxada para dois lados: mais uma vez duas meninas dentro 
de mim brigavam entre si. 
Uma queria entender o mundo, a outra longe de casa morria. 
Esta sonhava ser bailarina, aquela começava irremediavelmente a engordar. 
Uma precisava de permanência, outra amava o esquivo e o fugidio; esta queria 
colo, mas tantas vezes a outra sentia abrir-se entre ela e um regaço um incômodo 
vazio, e não suportava algemas. 
Eu não podia saber qual venceria. Nem ao menos decidira qual das duas me 
agradava mais. 
Tudo era o projeto de uma integração precária – porque entre meus desejos e 
minhas realizações havia muito mais do que um mar (MD, p. 136-137). 
 

 

Em Histórias do tempo, romance ensaístico luftiano perpassado, a todo momento, 

por essa multiplicidade constituinte do ser, conglomerada numa aparente unidade, o mito do 

duplo evidencia-se em várias passagens que constituem a descrição das duas metades a 

compor a cindida voz feminina que protagoniza o livro, Altéria e Medésima. Desde o início 

do livro, Medésima se nos é apresentada como a parte docilmente submissa da personalidade, 

enquanto Altéria é sempre seu contraponto:  
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Quem sabe esta é uma boa maneira de começar este livro: sendo uma mulher que 
cria outra, correndo as duas pelo vasto mundo em busca de indagações necessárias 
e respostas impossíveis. 
Mas qual delas afinal eu quero ser? Estou sendo agora? 
Eu sou Medésima, fruto de meus pais, que me deram esse nome singular. Ou o 
nome estava desde sempre esperando por mim, eu-mesma, eu pouco variada, eu 
dentro das regras como-deve-ser?  
Desenharam-me traço a traço com todos os dons e falhas. Com a minha destinada 
vida, e com a minha destinada morte pacientemente à espera, pacientemente à 
espera. 
Construí com essa argila, tramei esses fios, bordei, pintei, esculpi com dor e êxtase, 
no trabalho das horas de viver uma vida. Esta sou eu.  
Mas sou também Altéria, que nasceu comigo e sempre se insinuou. 
[...] 
Isso, tudo isso, sou eu: e mais a outra, que é o desencontro o desdito o transverso o 
avesso... Altéria, a oculta, talvez o melhor de mim (HT, p. 24-25). 
 
 
 

Em certos momentos, a voz narradora deixa entrever que, embora recôndita por 

trás da cotidiana Medésima, Altéria é a parte dominante, ativa e transgressora, capaz de 

presidir a narração: “Em anos de busca ela se formou, desprendeu-se da treva e veio, e foi, e 

é: Altéria, a que transgride e transita, a que vê e entende, a que narra quem sou – talvez me 

relate a mim mesma. Minhas narrações são as que ela conta. Histórias a quatro mãos” (HT, p. 

27). 

Numa determinada passagem, a imagem da sombra é convocada para simbolizar 

Altéria, a faceta oculta da voz feminina, não obstante o caráter dominante de seu perfil. Num 

jogo extremado de beleza poética, Lya Luft contempla a coincidentia oppositorum do regime 

noturno sintético para apresentar o convívio entre Medésima e Altéria, muito mais pela 

reunião das partes opostas que pela fusão entre elas:  

 
Com Altéria eu não convivo de verdade: ela é uma sombra. Parida de mim, ponta 
do meu novelo, sediada nas minhas entranhas, dentes cravados na minha alma. 
Mesmo assim não convivemos, não há entre nós nem delicadeza nem maldade: 
dançamos esse minueto, tentamos esses duetos, e como duas entidades enlaçadas 
somos ainda sempre duas, nada sacrificando para que a outra exista, nada 
mutilando para que a outra se possa expandir (HT, p. 133). 
 

    

No entanto, noutras passagens, essa relação é apresentada em seu contraponto, 

pelo lado épico, conflitante e diurno entre duas metades em constante embate. A voz 

narradora não escamoteia o conflito que constitui o fato de se ver dividida em duas, natureza 

cindida que se estende também ao produto que é a obra literária de uma voz ao mesmo tempo 

narrativa e autobiográfica: 
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Altéria, a verdadeira narradora – ou sonhadora – destas breves histórias, diz que 
minha vida são duas vidas lutando entre si e complementando-se ou questionando-
se... meu livro são dois livros entrelaçados na dúvida e na descoberta, na realidade e 
na imaginação, na criação e na mera constatação. 
Porque eu sou o sonho e o susto, ela aqui revelou, verdadeiro ou fictício, todo o 
meu ser conflitado, o meu ser ardente, o meu ser precário, o meu ser desarrumado. 
Que mais uma vez busca – através das palavras – escuta, cumplicidade e aceitação 
(HT, p.166-167). 
 
 
 

Não obstante essas oscilações, se no romance Reunião de família, Alice oscila 

entre a admiração e o espanto que sente em relação ao seu duplo, em Histórias do tempo, 

percebemos o predomínio de juízos de valores a privilegiarem o lado da audácia, da loucura, 

do sonho, da liberdade que é Altéria: “Altéria artemísia aretusa, a medusa surge do poço onde 

mora, a bela audaciosa dona de tudo que tanto receito e tanto quero ter” (RF, p. 61); “Pena 

que em geral sejamos demasiadamente Medésimas”(HT, p. 127).  

No romance O quarto fechado, uma outra  forma de manifestação do duplo se faz 

perceptível na prosa literária luftiana, qual seja, a imagem dos gêmeos. Ao contrário dos 

exemplos analisados até então, que têm na imagem do espelho o símbolo maior de expressão 

da heterogeneidade do ser duplicado, os gêmeos representam, no romance luftiano, a 

homogeneidade que funde dois seres em um só: 

 
 
Gostavam de vestir roupas iguais; podiam-se confundir, com suas calças justas e 
blusas largas, até as vozes parecidas, roucas. Divertiam-se burlando a família, os 
conhecidos, trocando de identidade, até que um dia Martim descobrira e fora 
categórico: Camilo usaria dali por diante cabelos quase raspados, os de Carolina 
continuariam compridos (QF, p. 28).  
 

 

Camilo e Carolina se fundem e se confundem, ao sabor da gliscromorfia típica do 

regime noturno místico da imagem. Fusão que garante a unidade, mas compromete a 

individualidade, a eles cabem bem as seguintes palavras de Chevalier e Gheerbrant (1994, p. 

465), a respeito da imagem dos gêmeos:  

 
Mas pode acontecer que os gêmeos sejam absolutamente idênticos, duplos ou 
cópias um do outro. Não exprimem então senão a unidade de uma dualidade 
equilibrada. Simbolizam a harmonia interior obtida pela redução do múltiplo ao 
um. Superado o dualismo, a dualidade não é mais que aparência ou jogo de espelho, 
o efeito da manifestação.  
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No entanto, numa outra passagem do romance, a voz narradora de Renata, 

refletindo sobre a relação entre os filhos, que ela própria não compreendia bem, deixa 

entrever uma certa heterogeneidade disfarçada pela homogeneidade: Carolina se constitui 

parte frágil se comparada ao irmão gêmeo, Camilo. E apesar de, ainda assim, formarem uma 

compacta unidade, a morte, golpe final e definitivo, destitui-lhes a simbiose perfeita e 

Carolina se vê como metade esfacelada e obrigada a sobreviver precariamente: 

 
 
Era isso que havia entre os gêmeos: um pacto sombrio. Ou talvez fosse luminoso. 
Renata nunca soubera dizer: os filhos, tão distantes do coração dela, amados com 
tamanho pudor, e frios contatos, eram apenas duas figuras graciosas; ou havia um 
toque sinistro naquela sua ligação?  
Pensou na filha, que dormia no andar de cima: fora a metade mais fraca da entidade 
que era Camilo e era Carolina; seguia o irmão, venerava-o, faria sempre o que ele 
pedisse. Renata tinha certeza de que se comunicavam também sem falar, na força 
do pensamento nascido da mesma fonte: o ventre dela, e o coração. 
Tinham sido uma unidade, nada fora deles mesmos parecera interessar-lhes 
grandemente, empenhados numa encarniçada, silenciosa busca de unidade. 
Mas agora a Morte desferira seu bote, rompera esse círculo ao meio, e ninguém 
sabia o que seria de Carolina (QF, p. 25). 
 
 

No romance Exílio, a imagem do duplo é também acionada para representar a 

homogeneidade entre os seres. Trata-se de uma dupla de empregadas da Casa Vermelha, 

apresentadas ironicamente pela voz da narradora – que não lhes nutre simpatia – como seres 

de individualidade perdida, seres fundidos numa unidade que se manifesta tanto física quanto 

psicologicamente:  
 
 
É uma das Criadas de ar apalermado que cuidam de praticamente todo o serviço da 
Casa Vermelha. Talvez sejam irmãs, tão parecidas: baixinhas e vesgas, pernas 
tortas, orelhas de abano. Uma dupla incompetente e desagradável. Andam sempre 
juntas, falam ao mesmo tempo, acotovelam-se, atrapalham-se uma à outra; riem à 
toa (E, p. 23). 
 

 

Ao lado dos espelhos e dos gêmeos, outra manifestação do duplo recorrente na 

prosa literária de Lya Luft são os fantasmas, espectros, as almas do além. Vários são os 

romances que contam com a presença, no mundo dos vivos, desses seres ausentes, na forma 

de vultos que se manifestam sobretudo noturnamente, em pesadelos ou visões das 

personagens narradoras. Em A asa esquerda do anjo, assim Guísela/Gisela os descreve: 

 
Eram dias felizes. Meus medos diminuíam. Porque eu era assustada e nervosa: 
especialmente à noite, quando sozinha, via olhos, crânios calvos, coisas agachadas 
nos cantos. A noite inteira, encostavam-se contra as paredes da casa cheias de 
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ruídos assustadores e me chamavam como uma respiração enorme: vem, vem, vem 
(AEA, p. 49-50). 
 
 
 

Edgar Morin (1970) descreve com propriedade essa crença segundo a qual vivos e 

mortos coabitam o mesmo mundo:  

 
Na origem, os espectros não abandonam o espaço dos vivos. Estes sentem-nos 
omnipresentes: a atmosfera está impregnada de espíritos; os lugares assombrados 
pululam; os mortos aparecem nos sonhos; o desconhecido que se encontra é 
freqüentemente interpelado assim: “Quem és tu? És homem ou espírito?” É que a 
vida dos mortos está imbricada na dos mortais, é análoga à dos mortais, tal como o 
duplo é corporeamente análogo ao mortal (MORIN, 1970, p. 129). 
 

 

No romance Reunião de família, uma das formas de manifestação dos mortos 

elencadas por Morin, o sonho, comparece com requintes de terror e angústia típica dos 

pesadelos. E o sofrimento da protagonista Alice se faz duplo, porque a insônia segue o sonho 

ruim e o perpetua na consciência: 
 
 
Em geral, tenho insônia depois daqueles pesadelos: sou tragada por um comprido 
corredor, em forma de funil; um furinho minúsculo lá no fundo me sugando. Se eu 
for devorada, não acordo nunca mais. Então resisto, sei que estou sendo devorada 
por castigo, mereço algum castigo por um erro que não lembro, mas não quero ir, 
não quero. Em toda parte, nas paredes desse corredor, rostos borrados me 
espreitam, rostos malignos num espelho embaciado. 
Inquietantes os pesadelos; talvez seja da idade (RF, p. 18). 
 

 

Também em A sentinela, o espectro de Lilith ronda a casa e se faz perceptível não 

somente para a protagonista Nora, mas também para a empregada Rosa que se mostra 

consciente do desagrado que a presença da ausente Lilith causa ao estado de espírito de Nora: 

  
Rosa às vezes comenta sobre Lilith, embora saiba que não gosto: 
- Essa sua irmã não tem descanso, dona Nora. Tenho certeza de que anda por aí, 
procurando alguma coisa. Se a senhora quiser, a gente podia quebrar esse 
encantamento. Porque isso não lhe faz bem, dona Nora, não faz bem (S, p. 45). 
 

 

Nessas três ocorrências, imperam os sentimentos de medo, espanto e desagrado 

dos vivos frente a essa onipresença dos mortos. A essas protagonistas, cabem bem as 

seguintes observações de Edgar Morin:  
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Embora “os não-civilizados experimentem perante os mortos todos os sentimos 
que o homem pode experimentar perante os vivos” (Frazer), o temor domina. A 
ternura e o amor, conquistas tardias, por vezes hipócritas, nunca conseguirão 
ocultá-lo completamente (MORIN, 1970, p. 140). 
 
 
 

Também em Exílio, o espectro da mãe da Doutora, cujo suicídio nunca se fez 

compreendido pela filha, acompanha-a por todo o romance e se lhe manifesta de forma 

fantasmagórica, tendo em corredores e espelhos os veículos de sua manifestação:  
 
 
No internato, nos primeiros meses ao menos, senti-me igualmente perdida. 
Sabendo que a filha de um amigo estava lá, e gostava, meu pai me convenceu a 
experimentar. Minha mãe morrera há três anos; eu vivia muito só, não andava bem 
de saúde. Tinha uma dolorosa insônia, acessos de fraqueza ou medo; jurava ver a 
morta andando pelos corredores, ouvia seus passos, via seu rosto nos espelhos (E, 
p. 89). 
 
 

Apesar desse sentimento diurno de terror101 que as protagonistas nutrem em 

relação aos espectros que se lhe apresentam, a abundância dessa forma de manifestação do 

duplo em Lya Luft atrela-se à imaginação noturna fortemente predominante na prosa literária 

da autora. Ao expressar a fusão entre vida e morte, ao invés de separá-las diaireticamente, a 

presença constante desses fantasmas na obra da autora pode ser analisada tal qual Maria Zaira 

Turchi o faz ao examinar a presença da representação noturna na obra Enquanto a noite não 

chega, de Josué Guimarães. Tal como na narrativa do escritor gaúcho, também em Lya essa 

presença dos mortos que regressam “estabelece conexões, uniões ou enlaces entre figuras e 
                                                 
101 A presença de espectros e fantasmas se faz de tal forma frequente na prosa literária de Lya Luft, que se 
estende até sua última publicação, o livro de contos O silêncio dos amantes (2008), não inserido como corpus de 
análise da presente tese por razões de economia advindas da necessidades de recorte metodológico. No conto 
homônimo, a presença espectral da primeira mulher de Valentim, homem com quem a personagem-narradora 
estabelece uma saudável relação amorosa depois que ela enfrenta uma separação e ele a viuvez, ganha contornos 
de aparição isenta de terror e assombramento. Quando de sua aparição percebida pela personagem-narradora, -  
não obstante o semblante doroloso e desesperado da primeira esposa, morta de forma trágica, ao ser baleada, 
grávida, por um assaltante – não é o medo o sentimento que impera no imaginário da personagem-narradora: 
“Mas a moça morta com seu ventre grande não esquece. Ronda esta casa que agora é nossa no lusco-fusco da 
madrugada ou do anoitecer, e às vezes eu vislumbro o vermelho pálido de um vestido  nos arbustos atrás da 
árvore grande. Percebo seus olhos melancólicos e desesperados, atrás da vidraça, vejo que se esgueira no fundo 
do corredor, uma rápida aparição que não amedronta (SA, p. 158). Mais adiante, a personagem-narradora 
conjectura: “Não tem importância que a mulher morta venha, que espie tristemente pela janela ou se esconda 
entre as árvores. Talvez espreite a felicidade do homem amado com outra mulher, e sofra. Ou sente-se 
apaziguada vendo que ele, ao menos, voltou à vida” (SA, p. 159). Vale ressaltar que, em passagens como essa, a 
presença do duplo dota a prosa literária luftiana de contornos típicos da literatura fantástica, tal como 
compreendida por Todorov (1992) como produto de uma hesitação sofrida pelo personagem e pelo leitor, 
perante o acontecimento inusitado, entre uma “ilusão de sentidos, de um produto da imaginação” e a impressão 
de que “o acontecimento realmente ocorreu, é parte integrante da realidade, mas nesse caso essa realidade é 
regida por leis desconhecidas para nós” (TODOROV, 1992, p. 30). No conto de O silêncio dos amantes (2008), 
essa hesitação é claramente expressa pelas indagações da personagem-narradora em relação à aparição da mulher 
assassinada: “Será ilusão, será reflexo de alguma luz, será ela? O que está buscando ou querendo mostrar?” (SA, 
p. 158)  



 269

objetos logicamente separados – os mortos e os vivos. Esta estrutura aglutinante é, na 

verdade, o eufemismo levado ao extremo” (TURCHI, 2003b, p. 136).  

Outra forte manifestação do mito literário do duplo em Lya Luft se dá por meio da 

imagem do duplo amoroso, para representar simbolicamente relações entre pares amorosos 

caracterizados simbioticamente pela gliscromorfia do regime noturno místico da imagem. 

Remontando ao mito do andrógino antologicamente haurido de O banquete (2000), de Platão, 

a imagem das metades masculina e feminina, originariamente unificadas e cindidas por um 

castigo aplicado pelos deuses diante desobediência e empáfia humanas, fadadas a se buscarem 

e se complementarem eternamente, constitui tema contemplado também pela autora gaúcha. 

Não obstante a presença do desencontro amoroso e das relações conjugais pautadas pelo tédio 

e pela corrosão dos afetos, momentos outros há, na prosa literária luftiana, em que o encontro 

com e a devoção à alma gêmea se dá reciprocamente ou, pelo menos, por uma das partes que 

compõem o par amoroso. Assim, em As parceiras, a relação dos pais de Anelise é entrevista 

por ela como uma relação hermeticamente simbiótica, a ponto de isolá-los do restante do 

mundo. Nessa passagem, fica evidente a devoção da mãe pelo pai, como parte complementar 

a ela e o próprio intertexto expresso pela cantiga por ela cantada duplica a representação 

simbólica da imagem do duplo amoroso: 

 
Caminho nesta solidão prateada, e penso em minha mãe, que conheci tão pouco. 
Quando ela casou, todos acharam que lhe convinha muito aquele homem já 
maduro, bondoso. Ainda por cima um médico, que poderia entender e tratar melhor 
certas singularidades de Norma. Pois ela era um pouco infantil, desinteressada pelas 
coisas práticas, aparentemente incapaz de assumir uma família sua. Pareceu feliz 
com meu pai, viviam bastante isolados, fizeram uma só viagem grande. Não 
voltaram dela. O consultório de papai não era longe de casa, e enquanto ele não 
chegasse minha mãe não parecia ter sossego. Depois do jantar, tocava piano para 
ele na sala: era para ele que tocava, cantava, vivia. Doces cantigas alemãs, numa 
voz clara, eu entendia as letras graças às chatíssimas aulas de alemão da Fraulein. 
Uma delas conheço ainda: dois filhos de reis se amavam, mas um grande rio os 
separava. Ela acendeu três velinhas para que o amado nadasse ao seu encontro, uma 
bruxa malvada soprou com força. O príncipe afogou-se nas trevas, e um pescador 
encontrou o corpo, levando-o à princesa. Ela beijou a boca pálida do amado, e caiu 
morta. Coração em pedaços. 
“Sie kusste den bleichen Mund”, cantava a voz infantil de minha mãe, na sala 
enevoada. Eu me transia de emoção, a donzela debruçada sobre a palidez do morto. 
As almas eternas...  (P, p. 25-26). 
 
 
 

Em Reunião de família, o amor romântico que Bruno devota à mulher Evelyn é de 

tal forma significativo que o faz compactuar com a loucura dela, ao negar diurnamente a 

morte do filho:  
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Preciso sair do quarto, escapar da força que emana de minha irmã. 
Como é que Bruno suporta, como é que resiste? Que amor é o seu, capaz de tudo 
isso? 
Na verdade ele não resiste: entrega-se. Acho que sua preocupação em resolver o 
caso de Evelyn não é sincera; ele a ama a ponto de andar com ela nessa corda 
bamba sobre regiões escuras; se cair não voltará nunca mais. Mas ele não se 
importa com o risco. 
Nunca fui amada assim; nem uma das pessoas que jamais conheci seria capaz de 
trilhar por mim esses caminhos onde já não se distinguem sensatez e insanidade 
(RF, p. 69).  
 
 
 

O pai da Doutora de Exílio é outra personagem abnegada, capaz de amar a esposa 

acima do bem e do mal, acima do alcoolismo que a consumia e devorava: “Meu pai devia tê-

la amado muito; nunca o vi perder a paciência com ela. Teve fama de marido apaixonado pela 

bela alcoólatra” (E, p. 74).   

Mas é em A sentinela que o leitor encontrará um par reciprocamente amoroso, a 

fusão completa de dois seres diferentes num duplo harmônico a contrastar com as diferenças 

perceptíveis em outros casais, responsáveis pelo desentendimento, pelo desenredo e pelo 

desencontro amoroso:  
 
 
O casamento com Albano era um dos poucos que negavam o comentário de João, 
sobre casais com mais de dez anos de convívio estarem entediados ou insatisfeitos. 
Seus gostos eram parecidos em muita coisa; naquilo em que diferiam havia uma 
complementaridade, uma camaradagem que superava todas as distâncias. Não havia 
nem tédio nem desgosto entre aqueles dois. Bastava estar com eles, entrar na casa 
deles, e sentia-se aconchego, afeto bem-humorado, paz (S, p. 135).  
 
 
 

Nos textos de reflexão, encontramos também a presença do duplo amoroso, ora 

expressa com uma poeticidade que beira ao lirismo:  
 
 
Deu para me contar histórias com anjos, de anjos. Agora, é aquela do homem-anjo 
e da mulher-anjo e de seu possível impossível encontro. Duas pessoas raras 
procurando-se, vencendo vales e mares para se encontrarem, trancando as asas num 
vôo transgressor, banindo o trivial e tendo ali, com êxtase e dor, a sua recompensa 
(HT, p. 61); 
 
 
 

ora contemplada de forma um pouco mais crítica e realista, ao considerar utópica a fusão total 

entre dois seres, tal como nas imagens do regime noturno místico:  
 
 
No amor começa o mito da fusão com o outro, até o desejo de perder a identidade, 
entregá-la nas mãos daquele que de momento é ‘tudo’ para nós. Não é estranho que 
seja assim, é apenas natural. 



 271

A paixão inicial quer ver e mostrar, é compulsão de nos abrirmos com o outro e 
mergulharmos nele: revelar os menos detalhes de nosso corpo e alma, incansáveis 
relatos do passado, trocas que parecem levar a uma – utópica – união total (HT, p. 
93-94). 
 
 
 

E a imagem do andrógino também se faz presente nas páginas luftianas, 

constituindo outra manifestação do duplo, ao apresentar a duplicidade de gêneros (gender) 

num só ser, dessacralizando o primado do heteroerotismo como forma privilegiada para 

representação da sexualidade das personagens. Em A asa esquerda do anjo, assim é descrito o 

ser angelical protetor do jazigo da família de Guísela/ Gisela: “A estátua do nosso jazigo 

parecia um rapaz, mas tinha seios perturbadores. Dúbio companheiro da morte” (AEA, p. 

115). Em A sentinela, a protagonista Nora descreve o filho Henrique a partir de sua 

androginia e da incomodativa semelhança, para ela, entre ele e Lilith, a tia morta quando 

criança: 

 
Por que esse jeito de Lilith, essa sutil androginia, o cabelo igual, o mesmo nariz, 
algumas manias? O hábito de sentar no chão, pernas cruzadas, botando no meio o 
bicho de pelúcia, mais tarde o cachorro de verdade, que Olga lhe dera e criava no 
sítio, porque eu não suportava bicho em apartamento, trazendo doença para meu 
filho? (S, p. 103) 
 

 

Em Exílio, a androginia de Gabriel, irmão débil da Doutora, é levemente sugerida 

pela parecença física com a mãe morta – com quem compartilha também as esquisitices de 

temperamento, de gênio – e pela intrigante voz feminina que ele emite:   

 
Seria bonito se não fosse sinistro: o rosto vazio onde não passa luz nem sombra, um 
grande anjo apalermado. Olhos arregalados, são os de nossa mãe: sombras passam 
no fundo tão verde. 
Ele sorri alheado; mas quem olhar melhor talvez veja atrás dessas vidraças foscas 
os olhos de um tigre à espreita. 
Então, começa a falar; o que é inusitado, porque em geral fica nesse mutismo; levo 
um sobressalto sempre que o escuto, pois sua voz é de menina (E, p. 68).  
 

 

Quando manifestação temática do enunciado literário da prosa literária luftiana, os 

duplos apresentam-se ora em dueto, como no caso do duplo amoroso, dos gêmeos e dos 

andróginos, ora em duelo, quando referente a duas metades conflitantes da personalidade de 

um mesmo ser. No entanto, para além do enunciado literário, o mito do duplo em Lya Luft se 

manifesta também no universo próprio da enunciação literária, a partir, por exemplo, das 

considerações metaliterárias que a autora faz sobre a figura do leitor de sua obra, constituindo 
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assim, autora e leitor, as facetas de um duplo. Várias são as passagens em que o leitor se vê 

contemplado nas páginas de Lya Luft que, como um espelho, refletem sua imagem: 

 
 
Cada livro meu é uma aventura a dois: eu e o meu leitor. Toda vez que escrevo 
dou-lhe um aceno, para que ele entre comigo neste jogo onde a realidade é apenas a 
visão que temos dela, e não há garantia de que o concreto seja mais consistente do 
que o pensado. 
Pego pela mão este que me lê e lhe peço que se entregue e se incendeie comigo, 
que se apodere do meu texto e se ponha a inventar. Abrimos cortinas e nos 
expomos no palco de sombra e luz, sofremos questionamentos, parimos a nossa 
indecisão. 
Como na dança de sedução que faço com meus personagens em um romance, 
nestas narrativas breves acontece um ritual entre quem escreve e quem lê: 
mergulhamos juntos, trazendo à tona novas imaginações e novas reflexões sobre 
outras (ou velhas) realidades (HT, p. 16). 
 
 
 

A imagem do leitor, refletida especularmente na prosa da autora, não apresenta a 

figura de um ser passivo, submisso hierarquicamente à autora; ao contrário, autora e leitor se 

irmanam, são convocados a assumir os mesmos papéis, integram-se e complementam-se rumo 

à construção dos significados que perpassam a obra literária. A relação que a autora 

estabelece com o leitor é de empatia e amizade: “Não inventei ao dizer que meu leitor é cada 

vez mais a síntese dos amigos imaginários que me fizeram companhia na infância das minhas 

perplexidades. Então, venha comigo” (PET, p. 12). 

Ao lado das constantes interpelações e referências ao leitor, o mito do duplo se 

manifesta também na enunciação literária através da duplicação do código utilizado pela 

escritora, no processo de produção de sua obra: as várias passagens em itálico, que perpassam 

tanto os romances quanto o memorial de infância e os textos de reflexão, constituem dobras 

da linguagem, dobras da escritura. Além disso, a linguagem literária em Lya Luft volta sua 

face e se vê refletida em si mesma, como num espelho, a partir das várias construções 

sintáticas caracterizadas pelo redobramento vocabular: “O sótão do sótão, onde não se 

precisava falar, escrever” (P, p. 141); “Foi tudo um jogo de espelhos: nossas imagens 

defrontadas numa série interminável, multiplicando rostos, como nesses labirintos espelhados 

em que tudo se torna possível. Reflexos de reflexos de reflexos: eis o que somos” (RF, p. 

123); “Esta é a história de um Menino e da Mãe do Menino: uma história de muita sombra. 

História de desvãos, do embaixo do debaixo, do secreto” (PC, p. 16-17); “E minha alma, esse 

cavalo alado, inocente menina ou feiticeira perversa, fará deste novelo de caos e luz o seu 

porto de partida, num sopro desenrolando infinitamente o nome que é todos os nomes e é 

minha alegria: Vidaminhavidaminhavidaminha...” (MD, p. 154). 
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Realidade e imaginação, autobiografia e ficção, o direito e o avesso, espelhos, 

gêmeos, andróginos, autora e leitor, a linguagem refletida em seu registro escrito, tudo isso se 

conjuga como formas de manifestação do duplo em Lya Luft, para expressar questões 

relacionadas à identidade e à ambivalência do ser, à vida e à morte, à solidão e à busca de 

complementaridade que lhe é corolário, ao vivido e à sua representação literária, ao latente e 

ao patente, ao secreto e ao que é revelado.  

 

 

2.2 – A poética do uróboro: intratextualidade inquiridora e transgressora 
 
 
 

A obra nova é um germe que cresce no terreno da 
leitura; a crítica é como sua floração.  

Aqui e ali imensas árvores, acrescentando a cada 
estação novos ramos ao tecido dos bosques.  

 
 (Michel Butor) 

 
 
 
 

Além do processo de reiteração temática, dos temas que teimam na prosa literária 

de Lya Luft, também um processo de reiteração de trechos que compõem o arcabouço 

literário da autora e um processo (auto)citacional metaliterário e narrativo se fazem presentes 

quando da leitura do conjunto formado por sua prosa. A confluência das águas em Lya se dá 

então por via do conteúdo e da forma. Água que nasce de suas próprias águas, um novo livro 

espelha trechos de livros precedentes e faz referência explícita ao processo de escrita de obras 

anteriores, num processo de resgate e memória que torna a obra luftiana coesa e 

autocitacional, nutrindo-se de si própria, intratextualmente, além de contemplar, por via da 

intertextualidade, todo um legado literário e cultural alheio.  

Desses dois modos de retomada textual, o processo da intertextualidade tem sido 

alvo de maior atenção por parte da crítica intertextual, enquanto a intratextualidade tem 

despertado menor interesse de investigação, conforme observa Marie-Laure Bardèche, no 

artigo “Répétition, récit, modernité” (1997): 

 

 
A atenção da crítica intertextual incide essencialmente, desde trinta anos, sobre as 
interações perceptíveis entre textos produzidos por escritores diferentes. Os 
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fenômenos de repetição textual observáveis na obra de um mesmo autor suscitaram, 
em contrapartida, menos interesse (BARDÈCHE, 1997, p. 259, grifo da autora).102 
 

 

Nessa perspectiva, trabalhos voltados para a prática sistemática da repetição 

literária formal e semântica, operada no interior da obra de um mesmo autor, apresentam-se 

relevantes na medida em que podem revelar as peculiaridades e os efeitos de sentido de tal 

processo como fenômeno idiossincrático na poética de determinado autor em específico. 

Nessa linha de investigação, Jean-Yves Tadié (1990, p. 10) assevera que André Malraux 

reutiliza em seu romance A luta com o anjo (1943) os principais capítulos de suas 

Antimemórias, sem que se possa concluir de tal processo que o autor francês tenha 

transformado seu romance em memórias, já que os capítulos reutilizados mudaram de forma 

e, por conseguinte, de sentido. No Brasil, investigando como certos fragmentos de crônicas 

que Clarice Lispector publicou no Jornal do Brasil reincidem nas obras clariceanas Uma 

aprendizagem ou o livro dos prazeres e Água viva, Edgar Cézar Nolasco (2001), voltado para 

o processo da escritura e sua produção, observa, entre outros fatos, “o esforço [da autora] por 

esconder tal trabalho ‘citacional’” (NOLASCO, 2001, p. 20). Assim sendo, vale observar, no 

processo de reapropriação que Lya Luft realiza em relação a sua própria obra, por que 

mecanismos a autora efetiva tal retomada e os efeitos de sentido que dela são decorrentes. Ao 

estudo desse resgate textual, desse processo rememorativo da obra em relação a si mesma 

(memória agora como forma e não mais como tema contemplado na obra da autora, como já 

abordamos) é que nos dedicamos a partir de então.  

Dois grandes mecanismos de reapropriação de estruturas formais são perceptíveis 

na obra da autora: 1) o processo de transcri(a)ção textual, por meio do reaproveitamento de 

trechos de livros anteriores num livro posterior; 2) o procedimento da (auto)citação, 

permeado de referências narrativas, por um lado, e de reflexões auto-metaliterárias, por outro, 

através das quais a autora se refere a seu próprio modus operandi, tornando explícito ao leitor 

os modos de produção de sua obra e tornando-se, a própria autora, leitora de seus próprios 

escritos.  

 

 

 

 
                                                 
102 “L’attention de la critique intertextuelle s’est essentiellement portée, depuis une trentaine d’années, sur les 
interactions perceptibles entre des textes produits par des écrivains distincts. Les phénomènes de répétition 
textuelle repérables dans l’oeuvre d’um même auteur ont en revanche suscite moins d’intérêt”. 
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2.2.1 – Transcri(a)ção textual:  o mesmo de um modo diferente 
 

 

Através da reutilização, numa obra de publicação mais recente, de trechos 

publicados em seus livros mais remotos, Lya Luft produz uma obra literária que, em seu 

conjunto, revela uma estrutura inegavelmente anafórica. Um trecho de um livro primeiro soa 

e ressoa num livro posterior, através de três procedimentos básicos: 1) a reiteração parafrásica 

de um trecho, em que brandamente se observa a inserção de escassos elementos novos na 

estrutura frasal, conservando o sentido inicial do trecho-mote; 2) a reiteração cumulativa, 

através da qual o trecho anterior dá ensejo a uma escrita mais detalhada, pormenorizada, sem, 

contudo, estabelecer uma relação de oposição com o trecho retomado; 3) a reiteração 

assimétrica, através da qual há uma espécie de transgressão do sentido do trecho inicial, seja 

na atribuição da fala a personagens diferentes, seja na transposição do trecho de um gênero 

textual para outro.  

Vale ressaltar que essas categorias aqui por nós estabelecidas não constituem 

modalidades rígidas, podendo determinado caso ser configurado dentro de uma outra 

classificação, conforme se disponham para o mesmo intento sujeitos-leitores diferentes. Pré-

estabelecer modelos inflexíveis de categorização do processo de retomada textual em Lya 

Luft seria proceder por uma espécie de crítica imanente da obra literária, processo que, como 

bem lembra Eneida Maria de Souza, caiu por terra já nos anos 70: 

 

 
Nos anos 70, tanto aqui como na França, a metodologia estruturalista é questionada 
nos seus princípios e por seus próprios representantes, notadamente Roland 
Barthes. O discurso “científico”, regulador do objeto e repressor do sujeito, é lido 
no seu caráter de espetáculo, quando Barthes revela ser todo e qualquer saber 
indissociável de um trabalho de escrita e de enunciação. Trata-se do reencontro do 
texto com o sujeito; este, antes exorcizado pela Semiologia, ressurge agora na sua 
natureza fragmentada, imaginária, como o eu que se encena e se representa 
(SOUZA, 1993, p. 4).  
 

 

Assim sendo, a análise das categorias da prática sistemática da repetição literária 

em Lya Luft aqui proposta se (re)afirma pela subjetividade de uma voz que, enquanto sujeito 

crítico, pronuncia-se sem a pretensão da unissonância, podendo ser revista, ratificada e 

refutada por sujeitos críticos outros. 

Vale ressaltar que, em todos os casos, trata-se, do manejo, por parte de Lya Luft, 

de um princípio norteador das práticas da leitura e da escrita, qual seja, o ato fundamental de 
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recortar e colar, amalgamando num só ser, as figuras do escritor e do leitor, conforme deixa 

entrever a seguinte observação de Antoine Compagnon: 

 
Escrever, pois, é sempre reescrever, não difere de citar. A citação, graças à 
confusão metonímica a que preside, é leitura e escrita, une o ato de leitura ao de 
escrita. Ler ou escrever é realizar um ato de citação. A citação representa a prática 
primeira do texto, o fundamento da experiência original do papel, antes que ele seja 
a superfície de inscrição da letra, o suporte do texto manuscrito ou impresso, uma 
forma da significação e da comunicação lingüística (COMPAGNON, 1996, p. 31).  
 

 

 Escrever, citar, reescrever são, pois, as experiências que fundamentam a prática 

de leitura e escritura de um sujeito criador que não pretende dar sua palavra por encerrada, 

revisando-a, revestindo-a do direito e do avesso, recriando-a e redimensionando-a num 

universo sempre inacabado, característica imprescindível da obra literária que se quer aberta 

intertextualmente: 
 
A primeira condição para a intertextualidade é que as obras se dêem como 
inacabadas, isto é, que elas permitam e solicitem um prosseguimento. Para Bakhtin, 
“inacabamento de princípio” e “abertura dialógica” são sinônimos. Com efeito, só 
pode haver diálogo se a primeira palavra se abrir e deixar lugar para uma outra 
palavra (PERRONE-MOISÉS, 2005, p. 81). 
 
 
 

Aberta como é, a prosa literária luftiana se apresenta extremamente auto-

dialógica: palavras e trechos de um livro estabelecem diálogo com palavras e trechos de 

outro; uma obra faz referência a outra obra e elas, em conjunto, formam o que aqui 

denominamos arquiestrutura da prosa literária luftiana, melhor entendida como uma grande 

estrutura a gerar em unidade as novas obras da autora, de modo que conservem características 

de suas obras primeiras.  

 

 

2.2.1.1 – Reiteração parafrásica: desvio mínimo 
 

 

No cotejo entre as obras que constituem a prosa literária de Lya Luft, é possível 

observar trechos reincidentes de forma ipsis literis, recortados de livros anteriores e colados 

num livro posterior de forma parafrásica, a conservar quase praticamente intacta a estrutura 

frásica original. Ainda assim, o desvio mínimo operado no interior de tal estrutura permite 

considerá-lo como trecho novo, como um elemento advindo de um processo de reescritura, 
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como ponto de partida a dar ensejo a um novo texto, um novo contexto, um novo universo 

textual. É o que se pode observar, por exemplo, nessa reapropriação de um trecho já 

publicado em O rio do meio, no livro de crônicas Pensar é transgredir: 

 
Amadurecer foi retirar os rostos e as peles e começar a ver no espelho o verdadeiro 
eu – onde se lê uma severa contabilidade dos gastos e lucros, saldos nem sempre 
tranqüilizadores. Quanto de amargura, quanto de bom humor sobrou, quanta 
capacidade de se renovar? (RM, p. 37) 
 
 
Amadurecer passou a ser retirar as máscaras e ver no espelho o verdadeiro eu – 
onde se lia uma severa contabilidade de gastos e lucros, saldos nem sempre 
tranqüilizadores, pouca ousadia. Quanto de amargura, quanto de bom humor tinha 
sobrado, quanta capacidade e fervor para se renovar antes que a resignação 
encobrisse tudo? (PET, p. 108) 

 

 

As alterações são mínimas: substituição de substantivos por cognatos (“os rostos e 

as peles” / “as máscaras”), modificação do tempo verbal (“onde se lê” / “onde se lia”), 

inserção de expressões (“saldos nem sempre tranqüilizadores” / “saldos nem sempre 

tranqüilizadores, pouca ousadia”). Nesses casos de transgressão mínima da estrutura frasal, a 

reincidência do trecho conota-se de importância semântica, funcionando como procedimento 

apto a expressar a natureza convicta de algumas considerações da autora, bem como alguma 

obsessão do comportamento humano que ela pretende enfatizar, como por exemplo, o 

sentimento de culpa por algo que permanece no plano do inconsciente, que acomete tanto 

Anelise, do romance As parceiras, quanto Alice de Reunião de família: 
 
 
Adélia não tinha medos: era só alegria, desejo de viver, de amar. 
Quando morreu, assumi a solidão como castigo por algo que eu devia ter feito mas 
não lembrava (P, p. 29). 
 
Então resisto, sei que estou sendo devorada por castigo, mereço algum castigo por 
um erro que não lembro, mas não quero ir, não quero (RF, p. 18). 

 

 

Semelhante efeito de ênfase sobre um comportamento humano ocorre na 

reincidência do atávico sentimento de culpa feminina presente não só nas personagens dos 

romances como também na voz narradora autobiográfica dos ensaios, como se percebe entre 

os textos ensaísticos Histórias do tempo (2000) e Pensar é transgredir (2004): 
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Hoje se, às quatro da tarde, exausta de trabalhar neste computador, me deito no sofá 
da sala de pernas para cima para ver um filme na televisão, confesso que uma vez 
por outra ainda percebo pelo canto do olho, plantada na soleira, uma de minhas avós 
ou até minha mãe, mãos na cintura, dizendo: 
- O quêêê!!!??? A esta hora do dia deitada aí sem fazer nada? (HT, p. 86-87) 
 
 
Sem que ninguém nos chame com voz grossa e fatigada, ô, mãããe. Sem o fantasma 
de tias ou avós, mão na cintura na soleira da porta da nossa culpa ancestral, 
criticando: “Mas como! A essa hora, aí atirada sem fazer nada?” (PET, p. 100) 

 

 

Longe de constituir uma espécie de mesmice literária, essas reincidências luftianas 

apresentam-se como processo dinâmico de transcriação textual, uma vez que passam a 

pertencer a um texto novo, com um contexto antecedente e um contexto sucessor diferentes 

daqueles que contextualizam o trecho original. Ainda que as modificações lexicais, sintáticas 

e poéticas sejam mínimas, trata-se muito mais de transcriação que de pura transcrição, pois, 

como bem lembra Michel Butor103 (1974), mesmo a citação literal propõe uma espécie de 

desvio e modificação:  

 
Escrevemos sempre dentro da literatura. Já que representamos nossa obra em nossa 
obra (não somente o resultado mas o trabalho), devemos também representar aí a 
literatura que é seu meio ou seu elemento, por citações (prática da qual a crítica 
sempre nos deu exemplo), intactas ou transformadas (paródias). Toda paródia 
afirmada denuncia aquela que está latente na literatura corrente, ignorante de seus 
próprios modelos, devolve-nos esses modelos. 
Parodiando metodicamente textos antigos ou recentes, podemos dar-lhes uma cor 
absolutamente nova, mudar o que eles podem nos dizer. Da mesma forma, 
modificando a luz, forçamos o objeto que fotografamos a desvendar seus outros 
aspectos. 
A citação mais literal é já, em certa medida, uma paródia. O simples levantamento a 
transforma, a escolha na qual eu a insiro, seu recorte (dois críticos podem citar a 
mesma passagem fixando seus limites de modo diferente), as aliviações que opero 
em seu interior, e que podem substituir a gramática original por uma outra, e 
naturalmente o modo como eu a encaro, como ela é tomada em meu comentário... 
(BUTOR, 1974, p. 201-202).  
 

 

Comportam-se também como exemplos dessa reiteração parafrásica os casos II, 

IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI, dispostos no Quadro de Reincidências Textuais, disponível 

nos Anexos da presente tese. 

 

 

 
                                                 
103 Ainda que as considerações de Michel Butor se refiram muito mais à crítica literária, podemos estendê-las 
também ao universo da produção literária, congênere da primeira.  
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2.2.1.2 – Reiteração cumulativa ou subtrativa: acrescer ou cortar 
 

 

Presentes de forma predominante na escrita dos textos ensaísticos, um segundo 

tipo de reiteração textual se faz perceptível na prosa literária de Lya Luft. Trata-se da 

reiteração cumulativa ou subtrativa, em que o trecho anterior retomado ainda de forma 

parafrásica dá ensejo a uma nova escrita, de fôlego mais delongado ou mais sintetizado, 

através da inserção ou subtração/substituição de reflexões, informações e detalhes capazes de 

assegurar a existência da escritura de um texto novo.  

Através desse processo, a escritora reafirma seus ditos anteriores, mas os 

reescreve, à medida que produz acréscimos cumulativos ou subtrai certas informações, 

substituindo-as por outras considerações, num exercício de constante releitura e reescritura de 

sua própria obra. É o que podemos perceber na retomada do seguinte trecho do memorial de 

infância Mar de dentro: 
 
 
 
Estamos ao redor da mesa. A família natural, o de sempre. O olhar do pai, distraído, 
a mãe solícita, não sei se já havia o irmãozinho. Avô e avó talvez, uns tios. 
 Então eu tenho esse distanciamento, essa segunda visão que nunca mais me deixaria 
inteiramente: nós, a família, o grupo de criaturas humanas parecendo grandes sacos 
de carne revestidos de pele e pano, tufo de pêlos no alto, furinhos de olhos e nariz, e 
no meio da cara aquele buraquinho abrindo e fechando e abrindo e fechando e 
emitindo sons... e com eles giravam, revestidos de palavras, os nossos pensamentos. 
Paro de comer, vejo como por uma lente ou um caleidoscópio. É muito divertido, e 
um pouco assustador também: então nós somos assim? 
E ainda emitindo sons, os embutidos humanos enfiavam naqueles mesmos orifícios 
garfadas de comida, engoliam, voltavam a falar, sacudindo as cabeças, meneando as 
mãos para reforçar o esvoaçar continuado das palavras. 
Abrir e fechar a boca, barulhinho, som, pensamentos voando de um para outro como 
borboletas sobre a mesa. 
Era divertido, era misterioso, era tão instigante que tentei dividi-lo com outros à 
mesa, mas me olhavam sacudindo a cabeça: 
- Que idéia maluca! 
Seria peculiar, só meu, a um tempo dom e castigo, esse modo de sentir, o simples 
sendo complicado, o estranho íntimo, o natural extraordinário, o raro tão natural? 
Quem sabe os outros apenas não confessavam perceber o singular e o estranho por 
medo de parecerem esquisitos? (MD, p. 42-43) 
 

 

quando reescrito de forma sintética numa das crônicas de Pensar é transgredir: 

 
Quando eu era menina, certo dia num almoço fiquei observando a família à mesa, e 
aquelas pessoas tão conhecidas me pareceram umas enormes salsichas com tufos de 
pêlos no alto, bolinhas se mexendo (chamadas olhos – ansiosos, tranqüilos, 
amorosos ou hostis) e aquele furo no centro que se abria e fechava emitindo sons. A 
boca do beijo, do silêncio, do insulto.  
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As outras salsichas também olhavam com seus botõezinhos de vidro brilhante, 
viravam-se para os lados, agitavam mãos ou abriam e fechavam seus furinhos-boca 
respondendo. 
Palavras esvoaçavam sobre a mesa como bilhetes, sinais de fumaça ou borboletas 
perdidas. Um falava, outro compreendia e devolvia sinais sonoros. Mas de repente 
alguém não ouviu direito: os olhinhos ficaram duros, os sons da boca estridentes, ou 
baixos mas furiosos. 
Agitação na sala de jantar. Briga em família. 
Então nem sempre que alguém diz “flor” o outro pensava “flor”? E podia entender 
“pedra”? Em lugar de enviar sobre a mesa palavras-borboleta, jogavam palavras-
pedra? Nada era simples. O mundo se desarrumava um pouco por causa desses mal-
entendidos (PET, 14). 

 

 

Nessa transposição, observamos que as considerações iniciais da escritora em Mar 

de dentro se referem a um de seus devaneios infantis através do qual contemplava o mundo a 

partir de uma ótica diferenciada da visão dos adultos. Encantada com a faculdade humana da 

verbalização, a menina vivencia um distanciamento e passa a encarar os membros da família 

como embutidos humanos falantes, o que concomitantemente a diverte e a assusta. Ao tentar 

compartilhar essa tão subjetivada impressão com os demais membros da família, a criança se 

vê ridicularizada e se sente uma estranha aos olhos dos outros. Já no registro do mesmo 

acontecimento em Pensar é transgredir, num texto um tanto quanto mais curto, a autora 

conserva a sensação de espanto da criança diante dos embutidos humanos, mas parte desse 

acontecimento não mais para estabelecer uma relação de oposição entre o universo infantil e 

adulto, mas para pronunciar algo que é corolário dos limites da comunicação entre as pessoas, 

qual seja, a ocorrência dos mal-entendidos, das palavras mal empregadas, daquilo que se 

disse, mas não se queria dizer, ou daquilo que se disse mas sobre cuja interpretação o falante 

não tem total domínio, vez que o ouvinte, tornando-se co-autor do dito, a seu modo o rediz e 

o interpreta.   

Também exemplifica essa categoria de reiteração cumulativa ou subtrativa o caso 

XII disposto na tabela do Quadro de Reincidências Textuais, em anexo, bem como os casos 

de XXII a XXX do quadro em questão, sobre os quais discorreremos melhor, mais adiante, 

no tópico referente à auto(citação) metaliterária. 

 

 

2.2.1.3 – Reiteração assimétrica 
 
 

Um terceiro tipo de reiteração de excertos textuais se faz presente no conjunto 

formado pela prosa literária luftiana. Diferentemente dos outros dois casos descritos, a 



 281

escritora, através do que aqui denominamos reiteração assimétrica, reaproveita um trecho 

publicado anteriormente, promovendo um desvio significativo quer seja no enunciado, quer 

seja na enunciação literária. Partindo da semelhança textual entre o trecho original e sua 

atualização, Lya Luft promove diferenças, inversões de sentido que particularizam 

diferentemente os dois enunciados, como o que se observa nesse trecho do ensaio O rio do 

meio: 

 
Perguntei a meu pai como se explicava que uma pessoa abrisse a boca, fizesse 
ruídos, e outra soubesse o que aquilo significava: mesa, cadeira, nuvem? Não sei 
mais o que ele respondeu, mas por um tempo tentei obter, com as pessoas da casa, a 
explicação que nunca me satisfazia (RM, p. 130). 
 

 

Quando recontado em Mar de dentro, a interlocução da criança curiosa se 

estabelece primeiramente não com o pai, mas com a mãe e, só mediante a falta de paciência 

dessa, é que a criança recorre ao pai que, dessa vez, fornece-lhe uma explicação satisfatória. 

A partir da paterna explicação, a escritora relata também as reflexões metalingüísticas daí 

advindas e a descoberta de que, não obstante o natural exercício da interlocução humana, há 

coisas secretas, inalcançadas pelas palavras, impronunciáveis: 

 

 
- Mãe, como é que se uma pessoa abre a boca e fala a outra sabe o que isso quer 
dizer, mesa, cadeira, nuvem? 
- Sei lá, é assim e pronto. 
- Mas e se de repente a gente entendesse tudo trocado, entendesse cachorro quando 
alguém quer dizer pessoa, agulha quando o outro quer dizer sofá, e sentasse na 
agulha? 
A menina acha uma graça infinita dessa idéia. 
A mãe olha espantada, que criança é aquela sua, com aquelas idéias? 
- Mas, mãe, como é que você não sabe explicar? 
- Ah, isso eu não entendo, fala com seu pai. 
- Pai, o que é isso que dentro da minha cabeça não pára nunca? 
- Chama-se pensamento, é como uma maquininha atrás da testa fabricando as 
palavras: nuvem, cadeira, mãe. 
Então por um tempo imaginei que eram as palavras que produziam as coisas. 
Palavras tomavam a palavra e tinham voz, falavam acenando com franjas e beiradas 
de segredos para quem soubesse escutar. 
Tudo existiria primeiro dentro de cada um, antes de se montar externamente com 
objetos, paisagens, cores e cheiros. Árvore existe porque alguém disse “árvore’?  
Algo desde esse instante me pareceu mudado: as pessoas à minha volta tinham 
rodando atrás de suas testas as mesmas engrenagens de palavras-pensamentos que 
eu. E – como eu – guardavam em si idéias jamais pronunciadas. 
Foi uma das primeiras noções que tive do secreto e do sagrado de tudo que parecia 
tão simples ali próximo de mim. E do espaço de silêncio intransponível mesmo nos 
mais íntimos amores (MD, p. 29-30).   
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Essa inversão da mãe para o pai, relacionada ao gênero (gender) das personagens, 

ocorre também num trecho de Mar de dentro (2002)104, ao ser reescrito no romance O ponto 

cego (2003): 

 
O pensamento se desenrola como um tapete para trás no tempo: retorno às primeiras 
sensações, primeiros anos, primeiros contatos. Qual a mais remota lembrança? 
Vendo alguns retratos de quando eu era bebê no colo de pai ou mãe penso lembrar 
cheiros, o contato da pele, a força dos braços. Mas pode ser ilusão. Talvez a 
memória mais antiga seja aquela, aos dois anos, pouco mais. Calor, verão, só de 
calçãozinho curto. Deitada no assoalho de tábuas claras enceradas. 
Frescor de madeira contra pernas e peito. Espio embaixo de um móvel. 
Sempre aquela tentação de procurar o escondido. O desejo da surpresa e o 
desinteresse pelo evidente demais. 
Poeira e sombra. Movimento rápido, vento num rolo de poeira e fios. Vou descobrir, 
vou entender, vou tocar aquilo que se move e ali me chama. Algo cintila no escuro: 
um caco de vidro, um tesouro... um olho me espiando? Eu sei, tenho certeza de que 
não é apenas um novelo de poeira e fios: está vivo e será meu. 
Mas quando o estou quase alcançando, chegam os passos rápidos da mãe 
onipresente, e o encanto se desfaz: 
- Levanta daí, vai se sujar de novo, você acabou de tomar banho! (MD, p. 21-22). 

 

Tenho uns três anos. Estou deitado no chão de tábuas enceradas, só de calçãozinho, 
o frescor da madeira contra o peito me faz bem, está calor. Assim deitado, rosto 
encostado no assoalho, espio debaixo de um móvel. Rolinhos de poeira, sombras, 
movimentos pelas beiras. 
Pela primeira vez me toca a certeza do intimo e do secreto. Algo rebrilha numa 
fresta entre as tábuas. Uma euforia me acende, minha pele se arrepia de tanta 
sedução, essa oferenda é para mim, isso é meu, só meu. Uma criança não possui 
nada além do seu medo e da sua fantasia, mas nessa hora eu possuo aquilo, pelo 
menos a sensação daquela beleza, aquela pungência é minha. 
Mas os passos enérgicos de meu Pai trazem o cheiro dele, sua força e sua 
impaciência.  
- Menino, levanta daí, vá brincar. 
E me pegando com força pelos ombros me faz levantar, enquanto diz à minha Mãe: 
- É bem seu filho, esse aí. O que será que ele está sempre enxergando embaixo dos 
móveis? Não tem nada ali!  (PC, p. 65-66). 
 

 

Por esse processo, o que ocorre primeiramente à voz autobiográfica feminina, no 

memorial de infância, será vivenciado pela personagem masculina de O ponto cego. Além 

dessa inversão de gênero da personagem enfocada, ocorre também uma espécie de alteração 

relacionada ao gênero textual, já que o trecho do que constitui um texto de memórias migra 

para uma narrativa de ficção. Disso resulta uma importante constatação: a de que esse 

processo de repetição literária luftiana abala os alicerces de uma rígida teoria dos gêneros 

literários, vez que transforma um mesmo fato em matéria-prima tanto para uma autobiografia 

quanto para um romance. Nessa perspectiva, verificamos os exemplos de XV a XXI, 

                                                 
104 Vale ressaltar que o trecho em questão ocorre, pela primeira vez, em Histórias do tempo (2000), conforme 
pode ser entrevisto na disposição do caso XVII do Quadro de Reincidências Textuais, em anexo. 
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dispostos na tabela do Quadro de Reincidências Textuais, em anexo, como casos em que há 

uma reiteração assimétrica mais especificamente ligada à transposição do gênero textual, já 

que os trechos reaproveitados migram dos textos de reflexão para as narrativas de ficção ou 

vice-versa. 

 

 
2.2.2 – Autocitação textual: remissões metaliterárias e narrativas 

 

 

A prosa literária luftiana volta-se para si mesma, como um uróboro, não somente a 

partir da reiteração de excertos textuais de livros anteriores publicados em livros mais 

recentes, mas também através de um processo patente de (auto) remissão. Espelho que reflete 

a imagem de outro espelho, uma obra literária de Lya Luft ilumina, por via de declarações 

metaliterárias por parte da autora ou por via da atribuição de falas e fatos de uma personagem 

a outra, os procedimentos de leitura e escrita que norteiam todo o seu conjunto literário. 

Quando realizadas pela voz autobiográfica da autora, temos os casos de autocitação 

metaliterária; quando pronunciado de maneira enviesada, pela voz das personagens, as 

considerações remissivas assumem o caráter de citação.  

 

 

2.2.2.1 – Autocitação metaliterária 
 

 

Para análise das recorrências expressas em forma de autocitação metaliterária, e 

também posteriormente para o exame das autocitações narrativas em Lya Luft, tomamos de 

empréstimo a definição de autocitação oferecida por Juan Manuel López Muñoz, Sophie 

Marnette e Laurence Rosier (2006, p. 2), qual seja, “citação é por si um dito que se apresenta 

no discurso como um dito anterior”. Nessa perspectiva, várias são as passagens da prosa 

literária luftiana em que observamos a autora referindo-se a seu próprio discurso literário, a 

seu próprio fazer literário. 

Os pesquisadores franceses supracitados elencam três utilizações principais para o 

recurso da autocitação: o uso lingüístico, o uso literário e o uso social. A prática da 

autocitação metaliterária por parte de Lya Luft enquadra-se no uso literário da citação, tal 

como compreendido por Muñoz, Marnette e Rosier (2006, p.3): “Uso literário: os fenômenos 

de reescritura / remissão de um autor a suas próprias produções (um “eu disse antes / alhures” 
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subentendido)”105, processo que consiste “numa verdadeira construção literária dominada por 

um jogo complexo de chamadas e referências, onde a obra se torna seu próprio intertexto, 

enquanto reservatório de citações possíveis” (MUÑON; MARNETTE; ROSIER, 2006, p. 

3).106 

 Sendo a morte um tema tratado obsessivamente na prosa literária da autora, 

também as considerações metaliterárias a respeito desse tema se expressam de forma 

obsessiva, reincidindo em mais de uma obra. Assim, o seguinte trecho de O rio do meio, que 

apresenta trechos patentemente autocitacionais expressos pela forma (“eu escrevo”, 

equivalente a “eu digo”, “eu disse”), 

 
Se escrevo sobre a morte, é por saber que é preciso dar-lhe um tempo de escuta. 
Todos a podemos ouvir, desde que o ruído ao redor seja desligado por alguns 
momentos. Não para um encontro de pavor, mas porque temos o direito de a 
interpelar, a essa que vela seu rosto, mas está ali: “Quem é você, afinal? O que vai 
fazer comigo, para onde levou as pessoas que amei, o que acontece depois?” 
Ela não responderia, porém teríamos feito a pergunta e reavaliado a nossa trajetória.  
Essa é uma das estranhas vantagens de saber que se vai morrer: a vida se mostra em 
todo o seu esplendor, e nos faz sentir a urgência – não de devorá-la, mas de vivê-la 
melhor (RM, p. 122-123). 
 
 
 

reincide primeiramente em Secreta mirada (1997) e posteriormente em Pensar é transgredir 

(2004), conservando o caráter metaliterário e a forma lingüística indicadora da autocitação 

(“não escrevo”, “escrevo demais”, “ao escrever me envolvo com alguns objetos de minha 

fascinação”): 
 
 
Não escrevo muito sobre a morte: na verdade ela é que escreve sobre nós – desde 
que nascemos vai elaborando o roteiro de nossa vida. Ela é a grande personagem, o 
olho que nos contempla sem dormir, a voz que nos convoca e não queremos ouvir, 
mas pode nos revelar muitos segredos. 
O maior deles talvez seja: a morte torna a vida maravilhosa. Porque vamos morrer 
precisamos poder dizer hoje que amamos, fazer hoje o que desejamos tanto, abraçar 
hoje o filho ou o amigo, temos de ser decentes hoje, generosos hoje, felizes hoje 
(SM, p. 29). 
 
 
Alguém diz que escrevo demais sobre a morte. 
Certamente ao escrever me envolvo com alguns objetos de minha fascinação, talvez 
obsessão: a vida, os amores, os desvãos disso que se chama alma humana. E, 
sobrepairando a tudo com seu olho de espreita, o incompreensível e imponderável 
fim, que nos determina pois dá valor à nossa vida 
[...] 

                                                 
105 “Usage littéraire: les phénomènes de récriture/de renvois d’un auteur à ses propres productions (un ‘j’ai dit 
avant/ailleurs’ sous-entendu”.  
106 “... une véritable construction littéraire dominée par um jeu complexe de rappels et de références, où l’oeuvre 
devient son propre intertexte en tant que réservoir de citations possibles”. 
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Não foi na morte que mais pensei, naquele quarto de paredes altas, enfeitadas bem 
em cima por uma ramagem de rosas e os inevitáveis espinhos. Refleti sobre o que 
talvez tenha se tornado uma de minhas obsessões: como vivemos ou deixamos que 
se desperdice o tempo que nos é dado. 
Nem é da morte que falo quando escrevo a palavra “morte”: falo da vida, que um 
dia será declarada irreversível e irrevogável, com tudo o que fizemos e deixamos de 
fazer até a hora daquela enigmática visita: desde o nosso primeiro grito ao chamado 
último suspiro (PET, p. 121-123). 

 
 

A utilização do verbo escrever, que num primeiro momento pode dar a impressão 

de estar empregado no tempo presente do indicativo, expressa-se, na verdade, como presente 

histórico, equivalendo a “escrevi e continuo escrevendo”. Assim sendo, tal fato não 

compromete considerarmos o exemplo como um caso de autocitação, já que podemos ler o 

significado latente da afirmação como uma prática contínua de escrever sobre os temas que 

inquietam a autora, entre eles, a morte.  

Comportam-se também como exemplos de autocitação metaliterária os casos de 

XXII a XXX, dispostos no Quadro de Reincidências Textuais, disponível nos Anexos da 

presente tese. Vale ressaltar que, em passagens como as do caso XXIV, a autocitação 

metaliterária se faz também pela presença do que aqui denominamos reiteração cumulativa, 

visto que o trecho inicial de Histórias do tempo, ao migrar para dois momentos distintos de 

Pensar é transgredir (p. 33, primeiramente; p. 75-76, posteriormente), vai dando ensejo a 

novas considerações e reflexões ainda não pronunciadas. Assim, o texto luftiano se volta 

sobre si mesmo e nasce de suas próprias entranhas, num processo permanente de invenção e 

reescritura que caracteriza as obras intertextualmente inacabadas.  

 
 
 
2.2.2.2 – (Auto)citação narrativa 
 
 
 

O cotejo das obras que compõem a prosa literária de Lya Luft permite asseverar a 

existência de uma quinta modalidade de remissão textual, aqui denominada (auto)citação 

narrativa. Trata-se de referências textuais efetuadas não mais pela voz autobiográfica da 

autora, mas por personagens de livros mais recentes a falas e fatos relacionados a 

personagens de livros anteriores. É o que podemos observar nesse trecho do romance O ponto 

cego, em que a descrição que o menino-narrador faz do presente que ganha de Tio Nando 

remete-nos à figura de Bila, personagem do romance de estréia da autora, As parceiras: 
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Meu tio Nando me deu um presente muito original: uma caixa de papelão com 
bichos-da-seda dentro, sobre folhas de amoreira que eles roem, roem sem parar. Diz 
que antigamente conheceu uma menina doente que brincava com isso. Então, vendo 
que eu andava meio tristonho, descobriu onde conseguir os bichos, e me deu essa 
caixa (PC, p. 105). 
 
 
O pensamento calado. Sem podridão. Nem vermes: por algum tempo meu primo 
Otávio guardou em cima de um armário no sótão, às escondidas de tia Beata, umas 
caixas de sapatos com vermes verdes e nojentos, bichos-da-seda, que se retorciam 
todos fabricando casulos. Bila é que gostava deles, metia a mão, olhava, ria sem 
dentes (P, p. 45). 
 

 

Entre esses dois romances, podemos observar outro caso idêntico de remissão 

textual caracterizada pela autocitação narrativa. No momento em que o menino-narrador de O 

ponto cego conjectura a possibilidade de seu suicídio a partir da queda de um lugar alto, a 

sacada, faz a si mesmo uma pergunta que, expressa enfaticamente pelo registro em itálico, 

remete-nos à figura da melhor amiga da protagonista Anelise de As parceiras, Adélia, em 

torno de cuja morte paira a incerteza do acidental ou do suicídio também causado pela queda 

de um lugar alto, um despenhadeiro: 

 
 
Assim sou eu, sempre dos lados e nos cantos. Eu me infiltro, eu me insinuo, eu 
atraio aquilo que não foi terminado, o que não acabou. Eu sou o que era antes, e 
agora posso vir depois de todos. Eu sou um Menino. E assim me chamam: esse 
Menino, esse aí. 
E se eu me jogasse aqui da sacada, tantos andares acima do chão, será que morria? 
(A menina que se jogou da pedra sobre o mar, morreu?) (PC, p. 91). 
 
 
Só no dia seguinte, segurando minhas mãos com força, meu pai contou que Adélia 
caíra daquele rochedo saliente onde costumava parar me assustando. Estava muito 
ferida, tinham levado para casa, os pais cuidariam dela, o hospital era muito melhor. 
Logo depois eu soube pelas empregadas que ela despencara do rochedo para as 
espumas pardacentas, sem um grito. Tragada pelas ondas que a lamberam das pedras 
pretas de marisco, e bateram seu corpo várias vezes. Estava morta: uma alma eterna 
(P, p. 24). 
 

 

Evidentemente, tais remissões, aparentemente realizadas pela voz das 

personagens, seres de papel, são na verdade emitidas, de forma enviesada, pela própria 

autora,  extremamente cônscia da natureza auto-remissiva de sua própria obra. Tal fato, no 

entanto, não configura a imagem do escritor como o todo-poderoso que maneja personagens e 

fatos como títeres a seu bel prazer. A investida do leitor se faz de suma importância, uma vez 

que, conhecendo a obra da autora como um todo, é ele quem estabelece, quando da leitura 

das obras, as interconexões existentes entre elas.  
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Aventar as razões pelas quais determinado autor se vale de seus próprios escritos 

para continuar a gerar sua obra é, antes de tudo e no máximo, levantar hipóteses de difícil 

comprovação. Esse tipo de discussão pautado no princípio de causalidade, se não 

devidamente comprovado, apresenta-se pelas marcas da leviandade intelectual, pois como 

comprovar se esse procedimento se caracteriza por uma espécie de narcisismo literário, 

oportunismo editorial ou qualquer outra motivação que o valha?  

Mais do que procurar as causas, interessa-nos os efeitos que tal prática da 

repetição literária acarreta para a constituição da prosa literária luftiana. Nessa perspectiva, o 

que se nos apresenta mais evidente é que o constante diálogo entre as obras da autora, além 

de corroborar nossa hipótese da existência de uma arquiestrutura da prosa literária luftiana, 

assevera o caráter inquiridor, transgressor e híbrido de tal prosa. Através das constantes auto-

referências, autocitações, Lya Luft interroga sobre seu próprio fazer literário e, inserindo num 

romance trechos antes publicados num ensaio, e vice-versa, permite o engendramento de 

obras caracterizadas pelo hibridismo de gêneros, desestabilizando as rígidas estacas com que 

os estudos literários tradicionais consideraram, por muito tempo, a questão dos gêneros 

literários. 

Em favor dessa natureza compósita, cíclica, auto-remissiva, os autores abrem mão 

do princípio da originalidade como atributo de suas obras, como bem observa Edgar Nolasco 

(2001, p. 31): 
 
 
Longe de qualquer idéia de origem/originalidade, a preocupação do escritor centra-
se no reescrever; a escritura – perdido o original – nada mais é que uma escritura 
paralela, isto é, constrói-se por uma apropriação, lembrando, por um processo 
intertextual, de outras escrituras e de si mesma (NOLASCO, 2001, p. 31). 
 

 

Assim, a poética luftiana, como um uróboro, constitui-se em vida que sai da 

própria morte: morte da originalidade, vida a uma obra aberta, inacabada, reflexiva, 

inquiridora e transgressora.  
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III - BARCOS DISSÍMEIS PARA NÃO DIVERSO PORTO 
 

 
 
Rótulos me parecem cada vez mais precários. Às 

vezes mais confundem do que esclarecem. Mas 
eventualmente são indispensáveis para que as coisas 
tomem forma, destacando-se da complexa realidade e 
do nebuloso pensamento nosso. 

 (Lya Luft) 
 
 

 
3.1. Do sentido de (não) pertença a uma tripulação 
 
 

Tão antiga e, no entanto, sempre nova, a questão dos gêneros literários permanece 

fonte de inesgotável interesse no âmbito geral dos Estudos Literários, bem como no das várias 

hermenêuticas que com a Literatura se entrecruzam quando da contemplação investigadora do 

objeto de arte literário. Assim, paradigmas diferentes como a Filosofia – Aristóteles (1992), 

Hegel (1979), Staiger (1997); o Formalismo – Propp (1965), Tomachevski (1965), Jakobson 

(1963); a Antropologia – Jolles (1972), Frye (1969); a Lingüística – Hamburger (1986), 

Weinrich (1989), Adam (1992), Bronckart (1996); a Pragmática – Bakhtin (1987; 2003); a 

Semiótica – Barthes (1970), Todorov (1987), Genette (2004) (Cf. CANVAT, s.d.a) e os 

Estudos do Imaginário – Brunnel (2003), Turchi (2003a) concorrem com sua visão 

epistemológica própria e contribuem, de forma ora mais ora menos original, para a 

compreensão do fenômeno dos traços distintivos que familiarizam ou distanciam as obras 

literárias entre si e as implicações teórico-metodológicas dessa aproximação ou desse 

distanciamento. 

Os gêneros literários, bem como toda e qualquer categorização genérica, nascem 

do esforço de classificar e categorizar os elementos em espécie, atividade peculiar ao ser 

humano, cognitiva que é. O ser humano classifica, categoriza e conceitualiza107 para ordenar e 

ordena para melhor conhecer. Sem a construção de conceitos a agrupar elementos por via de 

propriedades comuns, cada objeto teria que ser tomado em sua existência única, o que 

inviabilizaria a otimização do pensamento e do saber. 

                                                 
107 Torna-se curioso observar que a classificação genérica remonta à própria mitologia, em que cada uma das 
nove musas filhas de Zeus e Mnemósine se encarregavam de presidir específicas funções relacionadas à arte e a 
determinado campo de conhecimento. Assim: “Calíope, preside à poesia épica; Clio, à história; Érato, à lírica 
coral; Euterpe, à música; Melpômene, à tragédia; Polímnia, à retórica; Talia, à comédia; Terpsícore, à dança; 
Urânia, à astronomia (BRANDÃO, 1991, p. 151). 
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Tecer considerações sobre os gêneros literários não é tarefa das mais fáceis, pois 

suscita outras questões ontológicas arraigadas ao tema. Assim, falar de gênero literário 

implica se considere também a questão do estatuto da literariedade da obra de arte em toda a 

sua complexidade. Ao contrário da música, da pintura e da escultura, sistemas semióticos e 

artísticos que empregam um material facilmente identificável e específico, a literatura não 

apresenta tal especificidade, já que o suporte que lhe garante existência, a língua, é utilizado 

também em práticas discursivas não artísticas, na conversação diária ou nas diversas formas 

de expressão escrita.  Isso consiste num fator a instigar, mais na literatura do que em outras 

artes, essa ânsia de classificação dos textos em gêneros literários. 

A busca pelo estabelecimento de critérios distintivos da arte literária se faz 

trajetória percorrida por estudiosos vários ao longo dos tempos. Essa busca se traduz em 

questões como: o que é literatura? – que Genette (2004, p. 91) classifica como uma tola 

questão – desdobrando-se, por sua vez, em outras questões: existe de fato algo a que se possa 

chamar literatura? E, em existindo, qual a peculiaridade da arte literária? 

Todorov (1987) questiona a legitimidade da noção de literatura de maneira 

patentemente incisiva, afirmando que a existência da palavra, bem como seu uso nas 

instituições universitárias e na vida social, não basta para assegurar existência à literatura. 

Assevera a incompletude dos estudos sobre a palavra “literatura” e seus equivalentes em 

diversas línguas e diferentes épocas, apresentando, como exemplo muito interessante, o caso 

da África, que não conhece termo genérico para designar todas as produções literárias.   

Em seguida, propõe dois critérios pelos quais poderíamos nos aproximar de uma 

noção de literatura, o critério funcional, a assegurar existência incontestável à literatura, na 

medida em que a praticamos socialmente (seja na escola, na Universidade, no acesso a obras 

literárias em livrarias, na prática de conversação cotidiana, na qual citamos autores) e o 

critério estrutural, de contornos mais imprecisos, dada a dificuldade de se estabelecer a 

natureza comum a partir da qual poderíamos identificar todos os textos que exercem essa 

função intersubjetiva e social como textos de literatura.  

Na perspectiva do critério estrutural, Todorov parte de um pressuposto, de uma 

propriedade atribuída à literatura desde Aristóteles: a arte enquanto mimésis, imitação, ficção, 

mas, em seguida, faz-nos perceber o quão insatisfatória se mostra tal propriedade, pois nada 

nos impediria de perceber como literária uma história que relata um acontecimento real. Além 

disso, Todorov assinala como o emprego do conceito de ficção, que se aplica facilmente a um 

romance, a uma novela ou a uma peça de teatro, torna-se problemático para caracterizar 
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aquele tipo de poesia que, autotelicamente, basta-se a si mesma, sem evocar uma realidade 

exterior a ser imitada.  

O segundo pressuposto rumo a uma definição estrutural da literatura apóia-se no 

conceito de Belo, que se traduz exatamente na natureza autotélica, intransitiva e não 

instrumental da obra de arte, e encontra, quer no Formalismo Russo quer no New Criticism, a 

função poética como palavra de ordem para se caracterizar a obra de arte literária. Como 

propriedade textual resultante do processo de concentração da mensagem em si mesma, a 

formulação jakobsoniana da função poética determina como literário o texto em que as 

disposições lingüísticas afluam rumo a um trabalho de elaboração estética a caracterizar a arte 

da palavra. Todavia, constatada a presença da expressividade poética também em outro tipo 

de manifestação discursiva, como a publicidade, por exemplo, o critério estrutural da função 

poética se apresenta inoperante para conceituar a literatura. 

Outro pressuposto atrelado a uma definição estrutural da noção de literatura se 

baseia na propriedade sistêmica da arte literária. Mas, como bem lembra Todorov, a 

sistematicidade não é prerrogativa da linguagem literária, podendo ser também sistemáticos 

os discursos jurídicos, políticos e publicitários. 

Terry Eagleton também se pronuncia no artigo “O que é literatura” (2001), 

asseverando a dificuldade de uma conceituação precisa e resoluta do termo, no sentido de 

caracterizar as especificidades da arte literária. Para Eagleton, o critério pautado na mimésis 

aristotélica cai por terra no momento em que também as histórias em quadrinhos, por 

exemplo, podem imitar uma dada realidade. 

Em Ficção e dicção (2004), Genette discorre sobre duas vertentes dos estudos 

sobre literatura, os essencialistas para quem “certos textos são literários por essência, ou por 

natureza, e o são eternamente, enquanto outros não”108 (GENETTE, 2004, p. 95) e os 

condicionalistas, que investigam as condições e circunstâncias nas quais uma obra pode ser 

considerada literária. Para os últimos, como bem lembra Genette, a pergunta O que é 

literatura? passa a ser substituída por Quando é literatura?, o que  nos remete a estas 

considerações de Canvat (s.d.a, p. 8), ao postular, numa  perspectiva diacrônica, o estatuto da 

literariedade das obras como fenômeno que apresenta variações de acordo com as épocas e os 

paradigmas de pensamento vigentes: 

 
 

A “literatura” é uma construção sócio-ideológica produzida pelo campo literário, 
sistema de agentes e de posições, estruturado pelas relações de força 

                                                 
108 “certains textes sont littéraires par essence, ou par nature, et pour l’éternité, et d’autres non”. 
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(solidariedade/oposição) em torno de bens específicos (os “bens literários”) e 
regido por interesses e valores que lhe são próprios (originalidade...). Nada além de 
uma série de convenções históricas e de decisões sócio-institucionais definidas pela 
“instituição literária” distingue o que é “literatura” daquilo que não o é, o que 
explica que certos textos possam, em certos momentos, ser considerados como 
“literários” e em outros, não fazerem parte da literatura (CANVAT, s.d.a, p.8). 109 
 
 
 

Outro problema ontológico que se ergue quando do estudo dos gêneros literários 

consiste no questionamento da existência dos gêneros e, se existentes, no exame das relações 

que um texto enquanto unidade pode manter com sua espécie, o gênero literário. Sobre tais 

relações, há diversas posições e questionamentos vários: os gêneros literários constituem 

categorias de existência concreta? Há uma filiação expressiva de um número considerável de 

unidades de obras a apresentarem os traços distintivos que caracterizam e, por conseguinte, 

legitimariam a existência de determinado gênero? Ou, ao contrário, cada obra de arte pode ser 

considerada em sua singularidade, especificidade e autonomia, agrupada arbitrariamente a 

outra também singular?  

Para os clássicos e os neoclássicos, a existência do gênero se expressava de forma 

inegável, sendo a obra individual concebida como unidade sempre atrelada à sua classe, 

apresentando e assumindo de forma cega e vassala as características indispensáveis que a 

filiariam a determinado gênero. Posteriormente, concebe-se o critério de gradação, de modo 

que cada texto passa a ser considerado como um exemplar mais ou menos representativo 

(prototípico) de determinado gênero (ROSCH; LLOYD apud MOLINO, 1993). Finalmente, 

conforme deixa entrever Canvat (s.d.a), há que se considerar ainda a asseveração incisiva da 

inexistência dos gêneros literários, primeiramente por um Benedeto Croce (1950), depois por 

um Bakhtin (1987; 2003)110, para quem só existiriam gêneros discursivos, dos quais os 

gêneros literários seriam apenas uma particularidade. A eles podemos ladear Maurice 

Blanchot (2005, p. 293) que, considerando as obras produzidas na Modernidade, afirma:  

                                                 

109 “La ‘littérature’ est une consctruction sócio-idéologique produite par le champ littéraire, système d’agentes et 
de positions, structuré par des rapports de force (solidarité/opposition) autour de biens spécifiques (les “biens 
littéraires”) et regi par des intérêts et des valeurs qui lui sont propres (originalité...). Rien, donc, sinon une série 
de conventions historiques et de décisions sócio-institutionnelles définies par ‘l’institution littéraire’ ne distingue 
ce qui est ‘littérature’ de ce qui ne l'est pas, ce qui explique que certains textes puissent, à certains moments, être 
considérés comme ‘littéraires’ et d'autres cesser de faire partie de la littérature”. 

110 Com as contribuições da Lingüística textual, da Semiótica e da Análise do Discurso, considerar a questão dos 
gêneros literários implica levar em conta também as noções de texto, discurso, formas discursivas, já que todo 
texto passa a ser considerado um ato discursivo, que envolve uma intencionalidade autoral revestida de 
pragmatismo quer implícito, quer explícito (distrair, emocionar, fazer rir, informar entre outros), e um feed-back 
por parte do leitor, nem sempre em harmonia mas não raras vezes em conflito com a visada do autor.  
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Só importa o livro, tal como ele é, longe dos gêneros, fora das rubricas, prosa, 
poesia, romance, testemunho, sob os quais ele recusa a abrigar-se e às quais nega o 
poder de lhe atribuir seu lugar e de determinar sua forma.  Um livro não pertence 
mais a um gênero, todo livro diz respeito somente à literatura, como se esta 
detivesse, de antemão, em sua generalidade, os segredos e as fórmulas exclusivas 
que permitem dar ao que se escreve a realidade de livro. Tudo aconteceria então 
como se, tendo-se dissipado os gêneros, a literatura se afirmasse sozinha, brilhasse 
sozinha na claridade misteriosa que propaga e que cada criação literária lhe 
devolve, multiplicando-a – como se houvesse, pois, uma “essência” da literatura. 
 
 
 

Além do estatuto da literariedade e das relações que cada obra mantém com o seu 

gênero, outro problema que se ergue quando do exame dos gêneros literários é o da 

constituição do quadro sócio-histórico-cultural considerado. Nesse sentido, a tradicional 

divisão tripartida erroneamente atribuída a Aristóteles (GENETTE, 2004, p. 21-23) entre o 

gênero lírico, o épico e o dramático só pode dizer respeito à literatura ocidental; a literatura 

chinesa, por exemplo, desconhece a epopéia (CANVAT, s.d.a, p.5). Numa perspectiva 

diacrônica, que traços comuns haveria entre práticas literárias tão diferentes e tão distanciadas 

no tempo como um romance de cavalaria e o romance de Proust, uma cantiga de amor 

trovadoresca e um poema-engenharia de João Cabral de Melo Neto?  Além disso, o estatuto 

do gênero literário de um texto sofre constantes revisões conforme o consideremos numa 

distância temporal significativa. Assim, A la recherche du temps perdu, de Marcel Proust, 

tendo oscilado por muito tempo entre o estatuto da ficção e o estatuto da autobiografia, 

poderia ser lida hoje como uma ilustração a contento da autoficção doubrovskyana111 e A 

Ilíada e A Odisséia, compreendidas na época de Homero como epopéias, são lidas hoje, de 

acordo com nosso horizonte de expectativa, como romances (CANVAT, s.d.a, p.15). 

A atividade de caracterizar, conceitualizar e classificar as obras em gêneros 

literários, para além de uma função epistemológica, apresenta como corolário o 

estabelecimento de hierarquias de valores e, por conseguinte, práticas de prescrição e 

marginalização de determinados elementos que fogem às regras constituidoras do gênero. 

Assim, fixaram-se categorias “nobres” ao longo dos tempos (a epopéia, por exemplo) e 

marginalizaram-se manifestações literárias que se distanciavam das peculiaridades dos 

gêneros “mais altos”. A marginalização dos chamados gêneros menores, como o romance de 

tese112, a autobiografia, a crônica, o ensaio, pelo que apresentam de desvio em relação ao 

                                                 
111 Considerações teóricas sobre a categoria da autoficção serão apresentadas mais adiante, na página 303. 
112  Em  Le roman à these ou l’autorité fictive. (1983), Susan Rubin Suleiman examina as conotações fortemente 
negativas atribuídas a esse gênero. 
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preceito máximo da mimésis aristotélica, tem suscitado o posicionamento proficuamente 

polêmico de vários estudiosos da Teoria e da Crítica Literária. 

A existência dos chamados sub-subgêneros (subdivisões históricas ou temáticas 

dos gêneros) contribuem ainda mais para a compreensão da natureza inconclusa dos estudos 

dos gêneros literários, pois como delimitar os traços distintivos entre, por exemplo, uma 

autobiografia fictícia de uma autoficção ou de um romance autobiográfico? O que distinguiria 

um romance policial negro de um romance de enigma criminal? (CANVAT, s.d.a, p.9). E o 

ensaio meditativo do ensaio argumentativo? 

Mas, no que pese a complexidade da questão, o vivo interesse por ela se manifesta 

pelo considerável número de publicações e pela qualidade e seriedade das reflexões nelas 

propostas. Ao longo do tempo, um considerável avanço permite verificar a suplantação de 

uma visão positivista de gênero – a partir de uma postura meramente descritiva e 

posteriormente prescritiva – por uma compreensão das categorias das obras de arte literárias 

como categorias abertas, não rigidamente delimitadas, passíveis de flexibilidade,  

entrelaçamento, hibridismo. 

Essa mudança de perspectiva epistemológica em relação aos estudos dos gêneros 

literários é impulsionada, entre outros, pelo próprio movimento de inovação que se percebe no 

âmbito mesmo da produção literária. Assim, se durante um tempo, os juízos de valores 

institucionalizados se arrogavam o poder de agir de forma imperiosa sobre os escritores, 

ditando prescrições para o ato de criação literária, num outro momento serão os próprios 

escritores113 quem, com seu inegável poder de inventividade literária114, apontarão novos 

caminhos para a compreensão de seu objeto estético.  

As intolerâncias acadêmicas e seu ideal de forma pura vão, paulatinamente, 

cedendo lugar, não de todo, à criação de novas modalidades textuais, muitas vezes híbridas, 

nas quais a inovação constitui pedra-de-toque, desafiando as estreitas fronteiras de gêneros 

estabelecidas a priori. Em decorrência, a abordagem teórico-metodológica das obras terá que 

se guiar por parâmetros mais flexíveis, o que não significa uma derrocada total dos princípios 

                                                 
113 A crítica exercida por escritores de literatura não constitui prerrogativa da Modernidade e da Pós-
Modernidade, mas nelas se intensifica, por via de uma considerável produção de peritextos nos quais os 
escritores dão a conhecer o modus operandi com que elaboraram algumas de suas obras. Significativo nesse 
sentido se mostra o texto A filosofia da composição (1997), através do qual Edgar Allan Poe evidencia o 
processo de seleção de temas e de construção formal de seu poema O corvo. Charles Baudelaire, T. S. Eliot, Jean 
Paul-Sartre e, no âmbito brasileiro, Mário de Andrade, insurgem como figuras artísticas e intelectuais em cujas 
produções se percebe um estreito parentesco entre crítica e arte.  
114 A criação de obras literárias de caráter híbrido, ditadas pelo desejo de transgressão próprio da atividade 
artística e libertas de rígidos preceitos de valor e de hierarquia, faz-se presente já, desde o Barroco, com a criação 
da tragicomédia, desenvolve-se significativamente no Romantismo, sobretudo com o Romantismo alemão, e 
conhece seu paroxismo na Modernidade e na Pós-Modernidade. 
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autoritários, dos juízos de valor e da hierarquização das modalidades antes observadas e 

vivenciadas ao extremo.  

O processo de decanonização não se inscreve na história literária como um 

processo linearmente progressivo, mas sim apresentando suas digressões, que se concretizam 

em verdadeiros momentos de recanonização, como bem ilustram Budor e Geerts (2004, p. 

19): “O momento de decanonização, tão acentuado em Cervantes e ao longo do século 

XVIIII, faz-se seguir de um movimento de recanonização, que nos permite falar, justamente, 

do modelo ‘clássico’ do romance realista no século XIX” .115  

A questão dos estudos dos gêneros literários é tão complexa que, não raras vezes, a 

própria tentativa de desconstrução das leis que regem o gênero vai desembocar numa obra 

que, ao contrário, reafirma o gênero. Isso pela razão um tanto óbvia de que só se pode 

transgredir a algo cuja lei preexiste ao ato de transgressão:  
 
 
Que a obra desobedeça a seu gênero não o torna inexistente; seríamos tentados a 
dizer: ao contrário. E isso por uma dupla razão. Primeiramente porque a 
transgressão, para existir, necessita de uma lei – que será precisamente 
transgredida.  
Poderíamos ir mais longe: a norma só se torna visível – só existe – graças às suas 
transgressões (TODOROV, 1987, p.35).116 
 
 
 

A faculdade humana de ordenar e classificar as inúmeras unidades de elementos 

em categorias amplas de gêneros torna-se, em qualquer área de elaboração do conhecimento, 

uma atividade infecunda se não se revestir de um direcionamento pragmático, de uma práxis 

que ultrapasse a esterilidade do exercício da taxinomia em si. Não basta apenas conhecer, mas 

sim conhecer para. Nesse sentido, necessário se faz, além de identificar a natureza das 

unidades de elementos, perceber os gêneros que as compreendem como constructos 

conceituais que resultam das interações entre os sujeitos conhecedores, de um lado, e os 

próprios objetos do conhecimento de outro. Ergue-se, então, uma problemática não 

meramente ontológica, epistemológica, mas também fenomenológica. 

                                                 
115 “Le moment de décanonisation, si prononcé chez Cervantes et tout au long du XVIIIe siècle, est suivi par un 
mouvement de recanonisation, qui nos permet de parler, justament, du modele “classique” du roman réaliste au 
XIXe siècle”. 
116 “Que l’oeuvre ‘désobéisse’ à son genre ne rend pas celui-ci inexistant; on est tente de dire: au contraire. Et 
ceci pour une doublé raison. D’abord parce que la transgression, pour exister, a besoin d’une loi – qui sera 
précisément transgressée. On pourrait aller plus loin: la norme ne devient visible – ne vit – que grace à ses 
transgressions”. 
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No caso específico dos estudos dos gêneros literários, essa visada pragmática 

requer se considere a interação estabelecida entre autor-obra-leitor. Os estudos reunidos sob o 

nome de Crítica da Recepção, da qual Hans Robert Jauss (1978) é o precursor, outorgam 

papel importantíssimo ao leitor, inserido na arena da hermenêutica da obra literária não mais 

em posição de ser passivo – natureza que já o deslegitima ontologicamente – mas como um 

sujeito que (re) constrói o texto do escritor, agora não mais considerado em sua autoridade 

toute-puissance. A obra literária, como bem assinala Molino (1993, p.9), só se constitui na 

reunião de três componentes a formarem uma mesma realidade global: os traços ou sentidos 

estabelecidos do texto, a atividade e as intuições do autor e a interpretação do leitor. 

Nessa perspectiva, considerar-se-á o gênero como constructo conceitual em sua 

função orientadora ao escritor e ao leitor. O primeiro produzirá sua obra de arte em função do 

sistema genérico existente, na perspectiva do que se habituou denominar “modelos de 

escritura” e o segundo lerá a obra a partir do sistema genérico do qual toma conhecimento 

através da crítica acadêmica e não-acadêmica, das instituições escolares e universitárias, na 

perspectiva do que se denomina “horizonte de expectativa” de leitura. 

Mas considerar os gêneros literários como eixos a partir dos quais se orientam 

autores e leitores não implica em comportamento submisso e dócil desses sujeitos em relação 

ao gênero. Orientação aí não implica em e não se sinonimiza a coação. O escritor não se 

constitui como sujeito obrigado a contemplar, quando da produção da obra literária, todos os 

traços canônicos do gênero:  

 
As caracterizações genéricas subdeterminam a criação porque elas só fixam um 
certo número de elementos, deixando os outros ao poder de decisão do autor. Além 
disso, nada impede um escritor de não respeitar uma das propriedades mais 
centrais; as outras asseguram a ligação com o gênero, do qual a obra em questão só 
aparece, pois, como uma modulação mais ousada (MOLINO, 1993, p.12). 117  
 

 

E o leitor, por sua vez, não se posiciona de forma sempre cordata aos preceitos 

advindos nem do gênero, nem do escritor. A experiência do leitor funda então um certo 

relativismo e o sentido de pertença de uma obra a um gênero reveste-se de uma natureza 

aberta e flexível. Na feliz e chocante expressão de Ruth Silviano Brandão (1996, p. 38): 

“entre o autor e seu texto não se estabelece uma relação de posse definitiva, pois, como os 

                                                 
117 “Les caractérisations génériques sous-déterminent la création parce qu’elles ne fixent qu’un certain nombre 
d’élements, laissant les autres à la discrétion de l’auteur. D’autre part, rien n’empêche um écrivain de ne pas 
respecter l’une des propriétés les plus centrales: les autres assurent le lien avec le genre, dont l’oeuvre em 
question n’apparaît alors que comme une modulation plus hardie”. 
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filhos, os textos são edipianos e parricidas. Acabam afastando-se de seu pai e se deixando 

proliferar em diversas leituras-escrituras”. 

 Isso não quer dizer, no entanto, que o leitor possa apresentar uma espécie de 

“libertinagem” quando do processo hermenêutico da obra. Umberto Eco, em obra de 

sugestivo título, Interpretação e superinterpretação (1993), observa como os direitos do leitor 

foram exagerados nas últimas décadas e Catherine Kerbrat-Orecchioni (apud JOUVE, 1993, 

p. 15) apresenta, a esse respeito, um raciocínio interessante: “Ler não é dar livre curso aos 

caprichos de seu próprio desejo/delírio interpretativo”, pois “se se pode ler qualquer coisa em 

qualquer texto [...] então os textos se tornam sinônimos”.118  

Todas essas questões espinhosas que se apresentam quando do estudo dos gêneros 

literários são exatamente o que fazem a sua riqueza: quanto mais relativizações e aberturas 

possíveis num determinado campo de conhecimento humano, mais esse campo terá, 

obviamente, condições empíricas de se expandir. Assim sendo, no caso específico dos estudos 

literários, que compreendem os estudos de gêneros, mudanças várias de perspectiva se 

apresentam se considerarmos o período que compreende os anos de 1960 ao momento atual, 

como bem atesta a sumarização de Budor e Geerts (2004, p.8): 
 
 
... se os anos 60 e 80 foram dominados pelo encontro entre o marxismo e o 
formalismo, se posteriormente a atenção foi transposta ao espaço do jogo 
interpessoal que abre a leitura assim como à diluição da barreira entre o literário e o 
discursivo, o início do terceiro milênio oferece o espetáculo de uma atenção 
sustentada a todas as distinções estabelecidas, consideradas na perspectiva de seu 
enfraquecimento: autor / crítico, imaginário / verdade, tecido textual / discurso 
teórico, codificações formais, etc.119  
 

 

As considerações sobre os estudos dos gêneros literários, aqui sumariadas120 en 

passant, justificam-se na medida em que podem iluminar nossas reflexões a respeito da 

multiplicidade das formas prosaicas empregadas por Lya Luft. Para tanto, é preciso percorrer, 

de forma também sumária, o quadro formado pelas contribuições teóricas de vários estudiosos 

                                                 
118 “Lire, note Catherine Kerbrat-Orecchioni, ce n’est pas donner libre cours aux caprices de son propre 
désir/délire interprétatif”, car “si on peut lire n’importe quoi sons n’importe quel texte […], alors tous les textes 
deviennent synonymes”. 
119 “... si les années 60 et 70 ont été dominées par la rencontre entre le marxisme et le formalisme, si 
ultérieurement l’attention a été portée à l’espace de jeu interpersonnel qu’ouvre la lecture ainsi qu’à la dilution 
de la barrière entre le littéraire et le discursif, le début du troisième millénaire offre le spectacle d’une attention 
soutenue à toutes les distinctions établies, considérées dans la perspective de leur affaissement: auteur/ critique, 
imaginaire/ verité, tissu textuel / discours théorique, codifications formelles, etc”. 
120 Importante contribuição teórica, no âmbito brasileiro de estudos literários, a esboçar um detalhado percurso 
dos enfoques teóricos sobre a questão dos gêneros literários ao longo da história é dada por Luís Costa Lima em 
“A questão dos gêneros” (2002). 
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sobre os diferentes gêneros em prosa: o romance, a autobiografia e o ensaio.121 A essa tarefa 

nos dedicamos mais adiante. 

Para estabelecer um quadro distintivo entre essas modalidades em Lya Luft, 

examinamos as diferenças formais entre tais modalidades, tentando responder às seguintes 

questões que, ao fim e ao cabo, poderão revelar o modus operandi de Lya Luft: 1) Qual a 

estruturação textual do romance? Qual a do ensaio? A do memorial de infância?  2) Como se 

articulam em cada uma dessas modalidades a relação autora-obra-leitor ou, dito em outras 

palavras, a partir de quais contratos de leitura a autora apresenta cada uma dessas 

modalidades? 3) Tais contratos se apresentam de forma explícita ou se deixam caracterizar 

pela marca da ambigüidade? 4) Quais as possíveis razões a motivarem esse processo de 

criação literária marcado pela multiplicidade de formas da prosa literária? 

As veredas seguidas por essas indagações nos levam a conhecer melhor a obra 

literária de Lya Luft, considerando-a a partir de um prisma outro que o da crítica apressada122 

                                                 
121 A título de recorte metodológico ditado pela necessidade de parcimônia, não examinamos com delonga 
questões próprias ao subgênero da crônica como nos propomos a realizar em relação ao ensaio, por 
considerarmos que sobre esse último recai uma suspeita de “não literariedade” maior se comparado à crônica, 
gênero, no entanto, também muitas vezes considerado menor. 
122 A questão da autoria dessa crítica apressada e preconceituosa à obra da escritora gaúcha pode constituir um 
verdadeiro problema ao pesquisador, já que se apresenta, na maioria dos casos, como pronunciamentos 
registrados em sites da internet ou outros veículos jornalísticos. Para agravar ainda mais a questão, no âmbito 
acadêmico propriamente dito, essa crítica encontra-se ainda muito velada, sendo muito reduzido o número de 
trabalhos que se dispuseram a pensar essa questão que, no entanto, alastra-se nos corredores da Universidade (e 
também fora dela) numa espécie de crítica de ouvido. Todavia, reconhecendo que essas manifestações acabam  
por determinar, para o bem ou para o mal, a natureza da recepção da obra do autor tanto pelos leitores comuns 
como pelos leitores especializados -  estes naturalmente mais munidos de estereótipos do que os primeiros – 
consideramos necessário registrar aqui algumas dessas manifestações em que podemos constatar que, por mais 
camuflada seja a autoria da crítica (pois quem registra a crítica nem sempre é quem a proclama), o julgamento 
pejorativo em relação à essa modalidade da prosa literária luftiana existe e se faz sentir. Cecilia Giannetti (2004, 
p.1), em artigo em que discorre sobre Perdas e ganhos, assevera: “Considerado auto-ajuda pela crítica, o best-
seller que superou Paulo Coelho nas listas de mais vendidos é um apanhado de reflexões da autora sobre as fases 
da vida e os relacionamentos, com resultados bem diferentes da escrita que permeia o restante de sua obra”. 
Marcelo Spalding, em texto intitulado “O inventário da dor de Lya Luft” analisa as conseqüências do fenômeno 
de vendas alcançado pela escritora: “O sucesso repentino, apesar da carreira sólida, trouxe tudo o que se sabe 
que trará um sucesso repentino: superexposição na mídia, mudança de rumo da sua obra, narizes torcidos. Seus 
pares já não achavam tão cult citar Lya, e os críticos acusavam-na de ter feito um livro de auto-ajuda, ainda que 
insistisse em chamá-lo de ficção” (SPALDING, 2008, p. 1). Textos há em que o autor sai em defesa da escritora, 
contra essa crítica negativa pronunciada de forma enviesada. Isabela Boscov, em matéria intitulada “No mundo 
da Lya”, publicada na revista Veja de 03 de março de 2004, dedica-se, em vários momentos, a separar o joio do 
trigo, categorizando a obra da autora como espécie que não pode ser confundida com o gênero da auto-ajuda: 
“Se, à primeira vista, isso parece caracterizar o trabalhos da autora gaúcha como representante do segmento de 
auto-ajuda, um exame um pouco mais atento não demora a dispersar essa impressão – que Lya, aliás, abomina. 
“A auto-ajuda pretende ensinar as pessoas a serem felizes. Eu quero provocar meus leitores e fazer com que eles 
pensem”, diz” (BOSCOV, 2004, p. 69). Em seguida, a jornalista assevera: “Guardadas as diferenças de crença, 
estilo e alcance, o que ela faz lembra aquilo que tornou o Americano Ralph Waldo Emerson (1803-1882) 
imensamente popular à sua época: não fornecer respostas para problemas (como a auto-ajuda pretende fazer), 
mas sim auxiliar homens e mulheres comuns a identificar suas indagações e indicar o caminho para que cada um 
chegue às suas soluções – um caminho que, em geral, está dentro de nós próprios” (BOSCOV, 2004, p. 71). 
Finalmente, Boscov assevera (2004, p. 71): “O outro fator que chama a atenção em Perdas e ganhos é que essas 
coisas não são ditas em tom de chamego, para agradar ao leitor. Não raro, elas tomam a forma de desabafos e 
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e muitas vezes preconceituosa a que tem sido submetida, crítica essa que coloca em questão o 

estatuto da literariedade de parte da obra luftiana, mesmo depois de Todorov (1987, p.10) 

pronunciar: “quem ousaria distinguir hoje entre aquilo que é literatura e aquilo que não é, face 

à variedade irredutível de escritos que se oferecem a nós, em perspectivas infinitamente 

diferentes?”123 

 Se ainda assim perseverar a insistência na divisão estanque a hierarquizar os 

romances em detrimento dos textos de reflexão, é preciso que a crítica que proclama tal 

distinção esclareça e fundamente o diapasão com o qual opera. É preciso que essa crítica, 

exposta, na maior parte dos casos, em sites os mais variados da internet, adentre o recinto 

acadêmico, expressando-se por meio de substanciais publicações, para que o debate possa 

fervilhar e levar a contento a um saber elaborado sobre a obra da autora. Se os textos de 

reflexão de Lya Luft apresentam os seus senões, se não pertencem à tripulação formada pelas 

obras literárias fora de qualquer suspeita, é preciso publicar a crítica e assinar embaixo! 

 

 

3.2. Aviso aos navegantes: o contrato de leitura 
 
 

La parole est moitié à celui qui parle, moitié à 
celui qui écoute. 

 (Montaigne) 

 

 

Em Fábulas de identidade (2000), Northrop Frye estabelece a distinção entre duas 

categorias de obras literárias, as ficcionais e as temáticas. Segundo o teórico canadense,  

 
Há duas divisões gerais de obras literárias, que podem se chamar ficcionais e 
temáticas. A primeira compreende as obras de literatura com personagens internos e 

                                                                                                                                                         
chacoalhões, especialmente quando a escritora fala do tópico que mais a incendeia: a obsessão pela juventude, as 
plásticas que transformam mulheres feitas em caricaturas de adolescentes e o desejo de permanecer infantil 
também no espírito”. Eduardo Jablonski (2008), por sua vez, assevera: “Nos mestrados e doutorados de literatura 
nas grandes universidades de Porto Alegre, andam comentando que Lya Luft deixou de escrever romances 
psicológicos e antologias de poemas de elevado quilate para produzir auto-ajuda. Ouvi tais declarações de 
escritores e ensaístas importantes, um dos quais ex-patrono da Feira do Livro da capital. Ora, basta ler quaisquer 
das últimas obras da referida autora para notar o engano. E o equívoco é tão gigantesco, que suspeito das 
intenções dos intelectuais. Seria inveja pelo sucesso dela e pela assinatura de contrato com a poderosa editora 
Record?” (JABLONSKI ,  2008, p.1). Como se vê, quer anunciada em textos de pretensa neutralidade, quer em 
textos em que o autor assevera claramente o caráter de auto-ajuda das últimas produções de Lya Luft, quer em 
textos em que o crítico discorda de tal classificação, ela é anunciada como algo que ronda a obra da escritora e 
sua recepção diletante e ou / crítica. 
123 “... qui oserait trancher aujourd’hui entre ce qui est littérature et ce que ne l’est pas, face à la variété 
irréductible des écrits qui s’offrent à nous, dans des perspectives infiniment différentes?”.   
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inclui romances, peças, poesia narrativa, contos populares e tudo o que conta uma 
história. Na literatura temática, o autor e o leitor são os únicos personagens 
envolvidos: essa divisão inclui a maior parte da lírica, ensaios, poesia didática e 
oratória (FRYE, 2000, p. 28). 
 

 

Tal categorização nos autoriza a considerar os romances de Lya Luft como obras 

ficcionais e os ensaios e crônicas da autora como obras temáticas. O memorial de infância 

Mar de dentro se posiciona de entremeio à ficção e o relato de experiência empírica, sendo 

aqui considerado como obra de caráter autobiográfico. 

Quer se trate de uma obra ficcional quer se trate de uma obra temática, a figura do 

leitor sempre se apresenta, ao lado do autor, como um dos eixos constituintes do processo de 

hermenêutica da obra literária. Constatada a decadência da idéia de autor como autoridade 

todo-poderosa e com os impasses dos estudos formalistas, dos quais considerar a obra em si 

mesma era um dos postulados basilares, a Estética da Recepção passa a considerar a obra 

levando em conta a perspectiva daquele que a lê. O crítico francês Vincent Jouve nos oferece 

em La lecture (1993) um esclarecedor sumário concernente às principais correntes 

constituidoras da Teoria da Recepção: os trabalhos da École de Constance, da análise 

semiótica, dos estudos semiológicos e das teorias do leitor real. 

Os trabalhos da École de Constance se subdividem em dois eixos teóricos: a 

Estética da Recepção, de Hans Robert Jauss e a teoria do leitor implícito, de W. Iser. Em 

1970, Jauss, repensando a história literária, constata que é somente através de um público que 

a obra literária se impõe e sobrevive. Para além do estudo da obra, a história literária deve se 

propor a estudar as leituras sucessivas dessa obra, considerando-a através de seu impacto 

sobre as normas sociais. Em 1976, W. Iser, diferentemente de Jauss, que partia de uma 

dimensão histórica da recepção, considera o leitor particular e o efeito que nele causa 

determinada obra. Iser propõe se observe a maneira pela qual a obra estrutura e dirige a leitura 

e a reação do indivíduo-leitor em relação ao trajeto proposto pelo texto. 

As contribuições da Semiótica se fazem sentir sobretudo através dos estudos de 

Umberto Eco, que em Lector in fabula (1985) estabelece a proposta do que denomina “leitura 

cooperante”. Na esteira dos trabalhos de Iser, trata-se de investigar o modo pelo qual o texto 

programa sua recepção e os movimentos próprios de um “leitor-modelo” para responder a 

contento as solicitações da obra. 

As análises semiológicas, sobretudo os trabalhos de Ph. Hamon e de M. Otten, este 

último tomando de empréstimo as contribuições de Iser e de Eco, propõem considerar o 
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processo de leitura através de três campos circunscritos: o texto a ler, o texto do leitor, a 

relação do leitor ao texto. 

Em seguida, passa-se a considerar a atividade de leitura a partir de uma nova 

perspectiva. Michel Picard, reprovando o fato de os primeiros pesquisadores considerarem o 

ato de ler a partir de modelos abstratos de leitor, propõe em La lecture como jeu (1986) e Lire 

le temps (1989) a necessidade de se levar em conta o “leitor real”. Picard advoga a 

necessidade de ultrapassar uma abordagem de parâmetros hipotéticos para realmente 

investigar a leitura concreta do leitor real. Esse leitor real, para ele, é aquele que “apreende o 

texto com sua inteligência, seus desejos, sua cultura, suas determinações sócio-históricas e seu 

inconsciente” (JOUVE, 1993, p.6).124  

Vicent Jouve se refere também às considerações de Jacques Leenhardt e P. Jozsa 

em Lire la lecture (1982), obra em que registram os resultados de uma pesquisa em que se 

propuseram a comparar, numa perspectiva sociológica, modos de leitura efetivados por 

leitores franceses e hungrios. Através de tal pesquisa, os autores verificam a importância da 

identificação e da emoção (do leitor) como constituintes de um modo de leitura particular. 

Num processo de comunicação ordinária de linguagem, a compreensão dos 

discursos torna-se mais facilmente viável, sobretudo na medida em que emissor e receptor se 

guiam por convenções, por acordos tácitos. No artigo Genres et pragmatique de la lecture, 

Karl Canvat (s.d.b.) resgata um trecho de David Levis citado por Th. Pavel em Univers de la 

fiction (1988) que, a partir de metáfora muito apropriada, ilustra esse acordo efetivado entre 

emissor e receptor, sobretudo numa comunicação oral: 

 
Suponhamos que você e eu remamos juntos. Se nós apresentamos o mesmo ritmo, a 
barca avançará sem conflito, caso contrário, ela irá lentamente e em zigzag... Nós 
podemos ainda decidir remar mais rápido ou mais lentamente; a rapidez de nossos 
movimentos importa pouco, desde que nós guardemos o ritmo. Por conseguinte, 
cada um de nós se esforçará de ajustar sua rapidez àquele do outro.125 
 
 

Mas a comunicação literária se difere das ocorrências ordinárias de comunicação; 

nela há muito mais dissimetria de movimentos do que uma démarche simétrica entre autor e 

leitor. Na leitura literária, não há possibilidade de feed-back e os mal-entendidos, os 

subentendidos e as eventuais incompreensões não se podem desfazer como num ato de 
                                                 
124 “appréhendé le texte avec son intelligence, ses désirs, sa culture, ses déterminations socio-historiques et son 
inconsciente”. 
125 “Supposons que vous et moi ramions ensemble. Si nous gardons le même rythme, la barque avancera sans 
heurts, sinon elle ira lentement et en zigzag... Nous pouvons toujours choisir de ramer plus vite ou plus 
lentement; la vitesse de nos mouvements nous importe peu tant que nous gardons le rythme. Par conséquent, 
chacun de nous tâchera d'ajuster sa vitesse à celle de l'autre”. 
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comunicação tête à tête. Assim sendo, se é do desejo do autor que sua obra seja recebida da 

maneira mais inequívoca possível, ele recorre às convenções estabelecidas pelos gêneros 

literários, que, em termos de situação de comunicação (literária), prestam-se ao intento do 

autor e, por outro lado, orientam as expectativas do leitor, através daquilo que Philippe 

Lejeune denomina “pacto” ou “contrato” de leitura, ao se referir aos gêneros literários como: 
 

 
... uma espécie de código implícito através do qual, e graças ao qual, as obras do 
passado e as obras novas podem ser recebidas e classificadas pelos leitores. É em 
relação a modelos, a horizontes de expectativa, a toda uma geografia variável que os 
textos literários são produzidos e em seguida recebidos, que eles satisfazem essa 
expectativa ou que eles a transgridem e a levam a se renovar (LEJEUNE, 1996, p. 
311).126  

 
  

Como deixa entrever a citação do especialista francês da autobiografia, as noções 

de “horizonte de expectativa” e de “pacto” ou “contrato” de leitura não se traduzem em total 

servilismo do escritor em relação ao gênero literário; ao contrário, o artista fiel a sua arte pode 

perfeitamente abrir mão de uma ou de várias convenções que constituem o gênero. Da mesma 

forma, o leitor também não se posiciona como um ser subserviente à vontade do autor, 

expressa de forma implícita ou explícita através do pacto estabelecido. Quando esse pacto é 

estabelecido de forma ambígua, o leitor é o sujeito que, numa perspectiva relativista, acaba 

por decidir a natureza da obra. E mesmo nos casos em que o pacto se mostra de forma 

inequívoca, o leitor pode levantar suspeitas de naturezas várias sobre o texto literário, desde 

que não perca de vista o “engajamento” efetuado através do contrato de leitura.  

Uma série de procedimentos textuais se conjuga no sentido de estabelecer pistas e 

vestígios pelos quais o leitor pode receber a contento a obra literária. Assim, os chamados 

paratextos, constituídos pelos títulos, subtítulos, prefácios, textos publicados na orelha do 

livro e categorizações disponíveis nas fichas catalográficas podem servir de guia ao leitor no 

processo de recepção da obra. Isso não quer dizer, no entanto, que mesmo através desses 

recursos, reine, para todo sempre, uma recepção tranqüila e unívoca. É necessário cautela para 

não se deixar levar nem mesmo pelo reconhecimento atribuído a determinada obra, por meio 

de premiações. A obra O rio do meio de Lya Luft, por exemplo, que aqui consideramos 

ensaio, recebeu o prêmio de melhor obra de ficção do ano, pela Associação Paulista de 

Críticos de Arte (APCA), em 1996. 
                                                 
126 “... une sorte de code implicite à travers lequel, et grâce auquel, les oeuvres du passé et les oeuvres nouvelles 
peuvent être reçues et classées par les lecteurs. C'est par rapport à des modèles, à des 'horizons d'attente', à toute 
une géographie variable, que les textes littéraires sont produits puis reçus, qu'ils satisfassent cette attente ou qu'ils 
la transgressent et la forcent à se renouveler”. 
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Num primeiro momento e num certo limite, podemos asseverar que as narrativas 

de ficção não oferecem maiores problemas no que se refere ao estabelecimento do contrato de 

leitura. Já no caso das autobiografias, dos romances autobiográficos, dos diários trazidos a 

público, gêneros que se efetivam pelo engendramento das relações entre experiência vivida e 

registro literário, a possibilidade de um contrato ambíguo é maior e muitas vezes ocorre por 

desejo mesmo do escritor. Em Est-il je? Roman autobiographique et autofiction, Philippe 

Gasparini (2004) investiga com esmero as várias estratégias de ambigüidade da qual lançam 

mão alguns escritores.  

Em Le pacte autobiographique (1975; 1ª edição), Philippe Lejeune prenuncia – de 

forma apenas teórica, visto que afirma não constar na época nenhum exemplo prático que 

pudesse ilustrar esse tipo de gênero textual – a possibilidade de existência de um romance 

que, declarado como tal, apresentasse um herói com o mesmo nome do autor, tal como o que 

figura na capa do livro.  Em 1977, Serge Doubrovsky publica Fils, romance cujo herói porta o 

mesmo nome do autor do livro, criando o que ele próprio denomina autoficção. Assim se 

expressa Doubrovsky em 1988, em texto intitulado Autobiographie / verité / psychanalyse: “A 

autoficção, é a ficção que eu decidi, enquanto escritor, de me dar a mim mesmo e por mim 

mesmo, incorporando nela, no sentido pleno do termo, a experiência da análise, não somente 

na temática, mas na produção do texto” (1988, p. 70).127  

Assim, Dubrovsky parte da “casa vazia” do esquema estabelecido por Lejeune e 

cria a terminologia autoficção, constructo teórico complexo e alvo de polêmicas várias.  E a 

conduta transgressora que não acomete somente os escritores, mas também alguma parcela da 

crítica, leva Arnaud Schmitt (2007, p. 24) a falar em autonarração, terminologia que propõe 

como nova categoria de textos no artigo La perspective de l’autonarration.  

A partir dessas elucubrações teóricas, faz-se tempo de adentrar o universo da prosa 

de Lya Luft e examinar a natureza dos contratos de leitura por ela estabelecidos nas narrativas 

de ficção, no memorial de infância e nos textos de reflexão. 

Num primeiro momento e numa leitura isolada de cada obra, os sete romances de 

ficção de Lya Luft não demandam dúvidas quanto à categorização genérica, disposta na ficha 

catalográfica de todos eles como “romance brasileiro”. No entanto, quando, numa perspectiva 

panorâmica, justapostos ao memorial de infância, uma série de questionamentos relacionados 

aos eixos ficção / realidade podem se suceder, como se verá adiante. 
                                                 
127 “L’autofiction, c’est la fiction que j’ai decide, em tant qu’écrivain, de me donner à moi-même et par moi-
même, en y incorporant, au sens plein du terme, l’expérience de l’analyse, non point seulement dans la 
thématique, mais dans la production du texte”. 
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O contrato de leitura efetuado no memorial de infância Mar de dentro não se 

efetiva de maneira patente como nos sete romances. Em um depoimento publicado na orelha 

do livro128, na primeira edição, a escritora revela o processo de gênese de sua obra, revelando, 

a partir disso, o caráter autobiográfico do texto. O pacto autobiográfico é mantido até a 

terceira edição do livro, em cuja orelha são dadas informações por uma voz supostamente 

extraliterária, constituindo o texto um paratexto de divulgação rápida da obra, como o é toda 

orelha de livro. O pequeno trecho aspeado é, porém, de autoria inversa, a da própria escritora, 

resgatado da primeira edição do livro, para ensejar o trecho de orelha da edição ulterior: 

 
“Este não é um livro para crianças, mas a respeito de uma”. Uma criança de 
imaginação inquieta e fértil, que décadas mais tarde seria reconhecida como uma das 
maiores escritoras brasileiras. Lya Luft – romancista, poeta, tradutora e autora de 
sucessos como o livro Perdas & ganhos – seguiu os conselhos de seu filhos, que via 
nas histórias de infância contadas pela mãe um mundo mágico, e sugeriu que ela 
escrevesse um livro, apostando que o resultado fosse bem acolhido pelos leitores, já 
acostumados com o refinamento de seu texto e a força de suas palavras.  
Assim surgiu Mar de dentro, livro delicado mas intenso. Como ela mesma diz, 
desde pequena, ainda sem saber ler, já gostava de inventar histórias. E é essa criança 
que ela tenta remontar ao reunir as diversas memórias de uma infância protegida 
mas plena de fantasia, indagações e encantamento. 

 
 
 

No entanto, a identidade autora-narradora-personagem, formulada por Lejeune 

como condição do pacto autobiográfico, é logo posta em dúvida pela própria autora, na 

epígrafe que marca o início do livro:129 

 
Aqui não se fazem memórias: aqui se trama a arte. 
Esta não é apenas a minha voz, mas a de muitas águas.  
Aqui não se organiza simplesmente um livro: 
Aqui se fala de encantamentos. 
Quem não os aprecia não deve me ler (MD, p. 7).   

 
 

A autora se revela preocupada em dar uma feição ficcional às suas memórias da 

infância e, em diversas passagens do livro, neutraliza a necessidade de distinção cartesiana 

entre o real e o vivido. Apreciar encantamentos é requisito, senha de entrada para percorrer o 

universo reconfigurado em seu memorial. Para caminhar no compasso da autora, é preciso 

abrir mão do conforto advindo de um pensamento lógico e racional: “Visões, vislumbres 

como os que aqui relato podem parecer impossíveis quando se esqueceu a própria infância. 

                                                 
128 Rever esse trecho publicado na orelha de Mar de dentro, transcrito na página 71 da presente tese. 
129 Vale ressaltar que as análises aqui efetuadas dizem respeito a trechos extraídos da primeira edição.  
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Mas quem recorda como pensava o mundo antes de o convencerem de que dois mais dois são 

sempre quatro – este pode vir comigo” (MD, p.14).   

Esse mecanismo pode resultar em diversos modos de recepção da obra. 

Primeiramente, pode o leitor optar por ler todo o livro como uma verdadeira autobiografia, 

posicionando-se sempre à caça de vestígios de referencialidade empírica da existência 

concreta da autora. Nesse caso, o leitor aceitou o pacto autobiográfico proposto pela autora, 

ainda que de modo oblíquo, e é como autobiografia que ele passa a ler Mar de dentro.  

Um outro tipo de movimento pode ser efetuado: contrapondo as informações 

dispostas na orelha do livro com o trecho que constitui a epígrafe, o leitor pode reconhecer 

que a delimitação entre o que realmente foi vivido e o que foi inventado não é de fácil 

equação. Essa dificuldade de demarcar os territórios próprios do real e do imaginado explica-

se na medida em que o fato extraliterário e empírico, ao ser selecionado como objeto de 

narração e transformado em produto dela, apresenta-se com os contornos próprios da voz que 

não só o subsume como também o interpreta, ação humana sempre subjetiva. Esse mesmo 

fato, se narrado por outra voz pessoal, oferecer-se-á ao leitor não como relato adulterado, mas 

como discurso tão legítimo, do ponto de vista fenomenológico, quanto o primeiro. Essas 

considerações, por mais óbvias se apresentem, devem ser trazidas à baila, para compreender a 

proposta da autora que, em diversos momentos do texto, deixa entrever sua concepção de arte 

pautada não no objeto artístico, mas no ser que o cria e no ser que o recepciona:  
 

 
A distinção entre verdade e invenção não importa muito. Mais do que o gesto, 
interessa como ele foi recebido. Mais do que a palavra, nos influencia como ela foi 
ouvida. Mais do que o fato, vale onde, como e quanto ele nos tocou. 
E se nada existe a não ser filtrado pela nossa sensibilidade, não é preciso saber o 
que, neste relato meu, aconteceu ou foi imaginado. Concretude e fantasia me 
formaram, indo e vindo como as marés que trazem, recolhem e devolvem nossos 
momentos – ou os guardam lá onde só entra a fulgurante intuição, e o cálculo exato 
tem de ficar de fora (MD, p.120).   

 
 

 Mas o leitor que conhece a contento a biografia de Lya Luft vai, mesmo nesse 

jogo propositado entre real e ficção tão proclamado pela autora, deparar-se, de maneira até 

mesmo involuntária, realizando associações entre a figura da narradora-personagem, ser de 

papel, e a da escritora, ser de existência concreta. 

No primeiro capítulo foi demonstrado como vários fatos narrados no memorial de 

infância Mar de dentro foram contemplados anteriormente no romance A asa esquerda do 

anjo. Essa transposição não constitui uma “trapaça” da autora, vez que ela mesma faz questão 

de frisar sua conduta de escrita, admitindo esse procedimento quando, no memorial de 
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infância, afirma como algumas pessoas com quem convivera na vida real foram revestidas na 

pele de personagens em seus romances: “Seu Max – que no futuro seria personagem de um 

livro meu” (MD, p.102). 

A partir dessa (re) apropriação de sua própria obra por parte de Lya Luft e 

munidos de alguns dados biográficos concernentes a ela, alguns leitores podem ler os 

romances não somente como romances de ficção, conforme eles se deixam entrever 

tranquilamente nas informações peritextuais da ficha catalográfica, mas cogitarão a hipótese 

da existência de elementos autobiográficos nos romances da escritora. A dissertação de 

mestrado de Tânia Lamenha Moreira Canuto, intitulada As autobiografias fictícias de Lya 

Luft: símbolo, mito e tragédia (1993), segue essa trilha de investigação, asseverando várias 

associações entre as personagens femininas dos romances luftianos e a identidade da própria 

escritora. 

Diferentemente dos romances de ficção, em que o pacto romanesco é estabelecido 

nas fichas catalográficas e de maneira também diversa do memorial de infância, em que o 

movimento pendular sugerido pela autora oscila entre o romanesco e o autobiográfico, o 

contrato de leitura estabelecido nos textos de reflexão se transmuta para a forma de um 

“convite” ao leitor, sendo realizado de forma cortês, através da qual Lya efetiva o que ela 

mesma chama de “conversa ao pé do ouvido do leitor”.  

Assim, no livro de crônicas Pensar é transgredir, o texto que antecede as crônicas 

se intitula justamente “Convite”. A autora questiona a precariedade dos rótulos que, às vezes, 

levam mais à confusão do que ao esclarecimento, mas que eventualmente são indispensáveis. 

Em seguida, fornece uma pista inequívoca para a compreensão dos textos que seguem, ao 

considerá-los crônicas: “A maior parte dos textos deste livro podem-se chamar crônicas. 

Muitos foram publicados em jornal, outros são avulsos que saíram não lembro bem quando 

nem onde, ou apenas salvei no computador. Vários escrevi especialmente para este livro” 

(PET, p. 11). 

No final dessa espécie de prólogo, a escritora tece o convite ao leitor, de forma 

explícita, utilizando um imperativo expresso num tom mais de solicitação do que de ordem, 

sugerindo uma total proximidade entre ela e o público: “Não inventei ao dizer que meu leitor 

é cada vez mais a síntese dos amigos imaginários que me fizeram companhia na infância das 

minhas perplexidades. Então, venha comigo” (PET, p. 12). 

É preciso considerar que a preocupação / o desejo de Lya Luft em não se desnudar 

enquanto pessoa concreta por meio de seus livros, expressa(o) no contrato de leitura de Mar 

de dentro, encontra eco também nos textos de reflexão. Mesmo propondo essa conversa mais 
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direta com o leitor, Lya Luft é cautelosa no sentido de advertir que nem tudo que ela escreve 

constitui um texto de caráter confessional, revelando questões de sua vida particular. Da 

mesma forma, afirma que a objetividade nem sempre está presente quando se expressa a partir 

de uma perspectiva mais distanciada: 
 

 
Nem sempre quando eu falar em primeira pessoa estarei relatando coisas minhas; 
não estarei sendo objetiva todas as vezes em que usar da terceira pessoa. Esse é um 
jogo propositado, que me dá prazer. Não me interessa delimitar o vivido ou o 
inventado. A realidade objetiva – se existe – importa menos: o mundo chega até 
mim filtrado por minha visão pessoal (RM, p.16). 
 

 

Ao relativizar a presença da subjetividade no subjetivo e da objetividade no 

objetivo, a escritora deixa entrever uma concepção de arte em que se encontram 

extremamente arraigados os fios do real e os fios da invenção, de modo que é inútil procurar 

uma verdade, já que essa é da ordem do particular e se caracteriza pelo parcial e pelo 

provisório. No entanto, é preciso considerar que, ainda que a autora queira neutralizar as 

barreiras entre o vivido e o inventado, muitas vezes um servindo de máscara ao outro, é 

notório o caráter autobiográfico130 de determinadas passagens desse ensaio luftiano, 

corroborado inclusive pelo constante processo da metalinguagem: “o escritor é e não é seus 

personagens” (RM.  p. 45); “Não digam que em meus livros os homens são uns fracos” (RM, 

p. 97, grifo nosso). Poderíamos até dizer que há no ensaio não só um intenso processo 

metaliterário de amplo alcance – referindo-se a autora à arte literária e aos escritores num 

sentido geral – mas também a presença de uma espécie de auto-meta-literatura, engendrada 

pela harmonia entre a matéria ensaística de caráter metaliterário e o teor autobiográfico do 

texto. Ademais, como poeticamente observa Georges Picard (2008, p. 18), “Inclinado sobre 

sua página, todo escritor é narcísico. A escrita é o mais ambíguo e o mais sedutor dos 

espelhos”.  

A recepção da obra pelo leitor – no engajamento de responder à instância expressa 

por esse tipo de contrato de leitura, proposto de forma oblíqua, a partir de mais negativas do 

que afirmativas – pode-se dar em três diferentes direções: 1) uma recepção em que ele vai ao 

encontro do que a autora propôs, qual seja, o da relativização do caráter subjetivo e objetivo 

do enunciado e a inutilidade e impossibilidade de delimitar o vivido e o inventado; 2) se for 

                                                 
130 A seguinte afirmação de Arturo Casas em Breve propedêutica para el análisis del ensayo (s.d., p.1) nos leva a 
considerar um estreito parentesco entre autobiografia e ensaio: “Na enunciação ensaística se daria assim uma 
fusão sincrética entre os sujeitos da enunciação e do enunciado e o autor real”. No original: “En la enunciación 
ensayística se daría así uma fusión sincrética entre los sujetos de la enunciación y del enunciado y el autor real”.  
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um leitor desconfiado, poderá efetivar uma recepção que vai de encontro ao que a autora 

propôs, considerando que ela, através dessa justificativa antecipada, está, na verdade, usando 

de um ardiloso disfarce e, para impedir a devassa total de sua individualidade, dribla o leitor 

num jogo em que nem sempre o eu corresponde à autora e o ele se distingue dela.  

Trapaça? Joguete? Má fé? Para alguns sim, mas em nossa avaliação, trata-se, na 

verdade, de uma concepção de arte em que se encontram extremamente arraigados os fios do 

real e os fios da invenção, de modo que é inútil procurar uma verdade, posto que já 

substituímos há algum tempo a vaga idéia de uma única verdade pela contraposição de / entre 

múltiplas verdades. Philippe Forest (apud CLUZEL, 2001) radicaliza a questão, chegando a 

afirmar incisivamente a impossibilidade de acesso à verdade: 
 
 
O que é a verdade? A filosofia responde: o acordo da linguagem ao real. Mas do que 
advém o real em si mesmo se, como o afirma Lacan depois Bataile, é da ordem do 
impossível? Procurar a verdade significa então: buscar o impossível, o insustentável, 
o limite, o momento em que o sentido desfalece (CLUZEL, 2001). 
 

 

E Philippe Lejeune, por sua vez, o mesmo Lejeune dos postulados rígidos com que 

definira a autobiografia, sobretudo nos seus trabalhos iniciais, afirma-nos, também 

incisivamente: “A verdade é uma questão de crença”.131
 

Essas considerações aqui presentes sobre os modos pelos quais o leitor pode 

receber a obra luftiana são, não se pode esquecer, conjecturas, hipóteses aventadas e não 

resultado de uma pesquisa concreta, efetuada in loco junto a um grupo de leitores reais, tal 

como os concebe Michel Picard. E para se posicionar na esteira de Picard, é preciso também 

considerar que a expressão o leitor é por demais abstrata, pois que há o leitor especializado 

em crítica literária, o leitor interessado em sorver a obra como mera fruição, o que une o 

lúdico ao cognitivo e há as histórias de vida peculiares a cada um deles, que influenciarão a 

maneira pela qual poderão ler a obra. 

O que vale ressaltar é que Lya Luft maneja deliberadamente os fios do real 

entrelaçando-os aos da ficção, reflete sobre essa natureza compósita de seu fazer literário e 

desafia o leitor a sair de sua mera posição de receptor para ser alçado à condição de co-autor. 

Esse soerguimento da importância do leitor como ser ativo no processo hermenêutico da obra 

literária é efetivado, em Lya Luft, por meio de desafios que a autora lança aos leitores, sem 

                                                 
131 “La vérité c’est une question de croyance”. Trecho de entrevista a nós fornecido em 08 de Janeiro de 2007 em 
Paris-Fr. (Informação verbal). 
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determinar rigidamente os caminhos da recepção e, pelo contrário, driblando-o, instigando-o, 

provocando-o a assumir uma ou mais possibilidades de leitura.   

No que se refere à leitura realizada pelo leitor especializado, o crítico acadêmico, o 

projeto literário de Lya Luft a conter tanto romances quanto sua autobiografia é mais 

facilmente perceptível, na medida em que possibilita o cotejamento das obras. Como bem 

lembra Dante Moreira Leite (1979, p. 28): 
 
 

Para o crítico, existem situações privilegiadas, quando o romancista também escreve 
sua autobiografia e, assim, nos dá uma perspectiva para cotejar a fantasia com a 
experiência vivida. Quando isso ocorre, temos uma possibilidade de estudar, 
documentadamente, o processo criador na literatura.  
 

 

Quando tomadas isoladamente, verificamos que cada obra luftiana estabelece um 

tipo de contrato de leitura, ora tendendo ao romanesco, ora ao autobiográfico, ora ao pacto 

referencial transfigurado pela imaginação. Na perspectiva desse cotejar a que se refere Dante 

Moreira Leite, no entanto, ao considerar os livros da autora como  um único bloco coeso, 

verificamos a existência de um verdadeiro pacto fantasmático, tal como concebe Philippe 

Lejeune ao avaliar o espaço autobiográfico no qual podem ser lidas as obras de Gide e 

Mauriac: 

 
Nesse ponto de vista, a obra de Gide e a de Mauriac são típicas: todos os dois 
organizaram, por razões diferentes, na verdade, um revés espetacular de sua 
autobiografia, compelindo seus leitores a lerem no registro autobiográfico todo o 
restante de sua produção narrativa (LEJEUNE, 1996, p. 42-43).132 
 

 
 

Da mesma forma procede Lya Luft, pois, numa perspectiva panorâmica, é possível 

ler a autobiografia nos romances e esses no registro autobiográfico, bem como nos textos de 

reflexão. Tudo se corresponde. Nada é rigidamente isolado, isso porque o real e a ficção não 

se bifurcam definitivamente e de maneira clara ao próprio escritor, quando do processo de 

criação literária. A literatura prima pela ambigüidade e não pelo furor diairético, tal como 

deixa entrever essa confissão do escritor peruano Mario Vargas Llosa (2004, p. 19):  

 
Para quase todos os escritores, a memória é o ponto de partida da fantasia, o 
trampolim que impulsiona a imaginação em seu vôo imprevisível até a ficção. 
Recordações e invenções se misturam na literatura de criação, de maneira 

                                                 
132 “A ce point de vue, l’oeuvre de Gide et celle de Mauriac sont typiques: tous deux ont organisé, ils est vrai 
pour des raisons différentes, um échec spectaculaire de leur autobiographie, contraignant ainsi leurs lecteurs à 
lire dans le registre autobiographique tou le reste de leur production narrative”. 
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frequentemente inextrincável para o próprio autor, que sabe, mesmo que pretenda o 
contrário, que a recuperação do tempo perdido que a literatura pode realizar é 
sempre um simulacro, uma ficção em que o recordado se dissolve no sonhado, e 
vice-versa. 
Por isso a literatura é, por excelência, o reino da ambigüidade.  
 
 

 
A escritora Marina Colasanti também nos fornece ferramentas para 

pensamentearmos com tranqüilidade a mescla entre o real e a ficção, na medida em que 

compara magistralmente a identidade movediça do escritor com a do deus marinho Proteu: 
 
 

Escrever, já foi dito infinitas vezes, é assumir todas as formas, é ser homem e ser 
mulher, é ser animal e pedra. O escritor, como o deus marinho Proteu, é criatura 
cambiante. Mas Proteu mudava apenas de aparência, para iludir os outros e 
esconder-se, enquanto o escritor busca na metamorfose a essência, para entregar-se 
(COLASANTI, 1997, p. 42).  

 
 
 

A partir dessas poéticas e catárticas palavras colasantianas, o leitor pode se livrar 

da escravizante necessidade de separar o romanesco e o autobiográfico na obra de Lya Luft, 

ao considerar que a escritora, tal como o cambiante deus Proteu, transmuta-se em personagem 

e volta a transmutar-se em si mesma, num jogo propositado de névoas e sombras, onde não há 

muito espaço para a luz das certezas diairéticas.  
 
 
 

 

3.3.  Âncora flutuante 

 
Nada entendo de signos: 
se digo flor é flor, se digo água  
é água. (Mas pode ser disfarce de um segredo).  
Se não podem sentir, não torçam  
a árvore-de-coral do meu silêncio:  
deixem que eu represente meu papel.  
Não me queiram prender como a um inseto  
no alfinete da interpretação:  
se não me podem amar, me esqueçam.  
Sou uma mulher sozinha num palco,  
e já me pesa demais todo esse ofício.  
Basta que a torturada vida das palavras  
deite seu fogo ou mel na folha quieta,  
num texto qualquer com o meu nome embaixo. 

 (Lya Luft) 
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... se o desejo da literatura fica entre os 
especialistas, ela não cumpre sua função na cultura.  

 
(Wendel Santos) 

 
 

 

Em Perdas e ganhos (2003) – livro que mais reconhecimento de público lhe trouxe 

–, Lya Luft já havia confessado, no primeiro capítulo, intitulado “Convite”, seu desejo de 

“conversar” com o leitor, atividade que muito lhe apraz. No entanto, antes de tecer o convite, 

a escritora estabelece uma problemática no contrato de leitura, propondo-o de forma oblíqua, 

definindo primeiramente aquilo que o livro não é, desafiando o leitor a lhe dar o nome que 

quiser para, só depois, revelar o seu propósito de estabelecer, enquanto autora, um diálogo 

com aquele que lê: 
 
 
Que livro é este? 
Não o chamarei “ensaio”, pois o tom solene e o fundamento teórico sugeridos por 
este termo não correspondem a ele. Não é, com certeza, nem um romance nem uma 
obra de ficção. Também não se encontram aqui ensinamentos, não tenho nenhum a 
dar. 
Como em muitos outros domínios de atividade, novas maneiras de trabalhar ou de 
criar aparecem e exigem novas denominações. Cada um dê a esse texto o nome que 
quiser. Para mim, é aquela mesma maneira de que eu gosto, de falar ao pé do 
ouvido do leitor, e que eu pratico nos romances ou poemas, um convite a vir pensar 
comigo. (PG, p.15). 
 

 
 

Os leitores leigos ou críticos que avaliam negativamente essa obra luftiana, 

atribuindo-lhe a pecha de livro de auto-ajuda, modalidade de textos que em inglês se conhece 

por help-self e em francês por récit de développement personnel, podem encontrar, sobretudo 

no trecho “Cada um dê a esse texto o nome que quiser” (PG, p. 15), elementos de sustentação 

a suas considerações. Para respaldo de suas rotulações, poderiam até mesmo argumentar que a 

própria escritora não classifica o livro nem como ensaio nem como romance ou obra de 

ficção. 

Para tecer quaisquer considerações sobre Perdas e ganhos, de Lya Luft, é preciso 

estar consciente de que se vai percorrer um caminho movediço entre a execração da crítica e o 

sucesso de público. Jean-Yves Tadié (1990), em Le roman au XX siècle, demonstra como, no 

século em questão, para além da biografia do autor, torna-se espetáculo a biografia da própria 

obra. Segundo ele, mais do que seus predecessores, os romancistas contemporâneos relataram 

a gênese de suas obras e “multiplicaram as confidências aos jornalistas, que por sua vez 
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publicam a compilação de entrevistas [...] de vários autores ou as entrevistas de um mesmo 

autor” (TADIÉ, 1990, p. 31).133  

Instada pela crítica e pela mídia a se pronunciar sobre o sucesso de vendas de seu 

livro, Lya Luft oferece depoimentos sobre sua obra, justificativas e advertências, como se 

estivesse num banco dos réus. À pergunta “Perdas e ganhos é um livro de auto-ajuda?”, Lya 

começa respondendo que não, que ele não é um livro bonzinho, não fornece respostas nem 

receitas prontas, que instiga ao questionamento, à formulação de perguntas sobre a existência 

humana, muito mais do que respostas (BOSCOV, 2004, p. 69-75). Num segundo momento, 

Lya Luft considera burra e insultuosa a classificação de livro como exemplar dos manuais de 

auto-ajuda. Posteriormente, de forma branda e serena, ela tece considerações sobre o livro 

sem levar em conta o rótulo em questão, tal como podemos observar nesse depoimento que a 

autora dá num dos eventos do projeto nacional Sempre um papo, em que autores são 

convidados a proferirem uma espécie de palestra ou conferência sobre suas obras para um 

público real e virtual. No evento de 26 de outubro de 2004134, em Brasília, Lya afirma: 
 

 
Foi um encontro muito especial meu com meus leitores, o Perdas e ganhos, porque 
eu consegui, nesse livro de ensaios, partilhar talvez de uma maneira mais clara 
aquilo que eu já vinha dizendo e fazendo desde o meu primeiro romance As 
parceiras em 1980, que é partilhar as minhas dúvidas e as minhas inquietações 
enquanto ser humano.  

     [...] 
Tudo aquilo que eu tratava e trato e vou tratar nos romances (eu tô no momento 
escrevendo um romance novo) eu disse numa maneira diferente no Perdas e 
ganhos.  
 

 

 Como se pode verificar nesse depoimento, para a própria autora, a natureza de sua 

obra não se apresenta de forma clara e para todo sempre resolvida. Denominando o livro 

como ensaio, ela afirma ter tratado, na obra em questão, “de uma maneira mais clara” ou 

“numa maneira diferente”, os temas que já havia contemplado nos romances. Essa maneira 

mais clara ou diferente se expressa, entre outros elementos que serão analisados mais adiante, 

pelo contrato de leitura que se concretiza de modo distinto, se compararmos os romances, o 

memorial, e os textos de reflexão (ensaios e as crônicas). 

Uma possível conjectura por parte do leitor crítico seria afirmar que essas 

respostas da escritora não revelam verdadeiramente traços próprios de seu projeto literário. 

Poderiam até mesmo conjecturar que, na verdade, tais respostas se reduzem a justificativas, 
                                                 
133 “Les écrivains on également multiplié les confidences aux journalistes, qui à leur tour publient des recueils 
d’interviews [...] de plusieurs auteurs ou d’entretiens avec um seul”.  
134 Disponível para download em http://www.sempreumpapo.com.br/audiovideo/resultado.php?letra=l 
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por parte da autora, à medida que ela percebe a necessidade de se pronunciar de forma 

defensiva diante do parecer crítico negativo muitas vezes determinado pela deturpação que o 

sucesso de vendas causa aos olhos do público leitor. No entanto, vale ressaltar que a autora já 

apresentava, vinte anos atrás, essa mesma concepção de arte literária, isentando o escritor da 

obrigação de transmitir mensagens e prescrever/proscrever condutas de comportamento:  

 
Acho que o autor não tem mensagem, não tem que dar mensagem. Gerald Thomas, 
quando esteve aqui, fez uma ironia muito grande. Alguém perguntou para ele qual 
era a mensagem do teatro. Ele disse: “eu não tenho que dar mensagem, eu não sou 
um fax”. Eu não diria tanto, mas acho que o principal num escritor não é dar 
mensagem. Nós não somos evangelistas. As mensagens estão na Bíblia, enfim, em 
outro tipo de livro. Não na minha literatura. O que eu proponho é exatamente uma 
inquietação. Escrevo sobre isso (LUFT, 1992, p. 103). 
 
 
 

Essas palavras luftianas, presentes numa obra de mais de vinte anos, encontram 

eco nas páginas de Histórias do tempo, em que a autora se apresenta cônscia em relação aos 

riscos de instilar certos temas em uma obra literária:  
 
 
Tenho medo de escrever sobre certos temas e parecer didática. Sinto angústia de 
abrir determinadas questões e parecer moralizante. 
Sobretudo, aflige-me a possibilidade de parecer arrogante ou de ter passado 
incólume por tantos anos de minha lida. 
Falar é sempre fácil: viver tem momentos de glória, mas de modo geral é vagar por 
um corredor cheio de portas como indagações e difíceis escolhas, e altos preços a 
pagar. 
Escrevendo corro todos os riscos e assino também as minhas falhas. Como inserir 
num livro em que predomina a interrogação da fantasia, alguns assuntos nus e crus 
– e concretos como um corpo machucado ou doente? 
Mas meu leitor há de me acompanhar. 
Enquanto Altéria sai nas suas revoadas – de onde há de voltar para nos contar 
misteriosas histórias –, a gente se debruça sobre a realidade de onde a dor soprou 
quase toda a pátina da beleza (HT, p. 143-144). 
 

 

Ademais, se ainda assim se considerar que em seus textos de reflexão a autora 

realiza sim uma espécie de aconselhamento dirigido ao leitor, comprometendo a qualidade 

literária de sua obra, teríamos que incluir no mesmo rol as odes de Ricardo Reis. Nessas odes 

de intensidade poética extrema, o eu-lírico do heterônimo pessoano se expressa por uma 

forma verbal no imperativo, instando o leitor a determinadas formas de conceber a vida e a 

condutas satisfatórias em sua travessia humana: 
 
 
Para ser grande, sê inteiro: nada 
 Teu exagera ou exclui. 
Sê todo em cada coisa. Põe quanto és 
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 No mínimo que fazes. 
Assim em cada lago a lua toda 
 Brilha, porque alta vive (PESSOA, 2003, p. 289). 
 

  

A categorização de Perdas e ganhos como livro de auto-ajuda é por demais 

polêmica para que se chegue a uma conclusão apressada que, aliás, não constitui objetivo 

desta pesquisa. Como deixamos entrever na introdução deste trabalho, só é realmente possível 

aventar algumas hipóteses para fomentar o debate, momento em que teses e anti-teses devem 

contracenar. Nesse sentido, importante contribuição é oferecida na Dissertação de Mestrado 

de Leani Budde, intitulada A espessura da existência humana: perdas e ganhos na obra de Lya 

Luft (2007). Examinando as possíveis razões pelas quais o ensaio luftiano é considerado 

negativamente como obra de auto-ajuda, Budde considera o processo de inserção da autora 

em sua própria obra como um dos motivos pelos quais a crítica intelectualizada inadmite o 

valor da obra em questão: 

 
A realidade do cotidiano, das relações humanas, da convivência entre as pessoas, 
tal como ela as percebe, é o material da sua criação literária. É a sua experiência 
como mãe, mulher, profissional, de viver a vida. Talvez essa audácia, de se expor 
tal amplamente, seja o que causa atração e repulsa. O público deseja (re) conhecer a 
escritora em seus livros, já para parte dos intelectuais isso é inadmissível. Barthes, 
por exemplo, decretou a morte do autor, e de [sic] que o autor deve desaparecer 
atrás do texto. Mas os livros de Lya mostram, conforme entende a psicanálise, que 
estamos sempre falando de nós mesmos, inclusive a escritora Lya Luft, que nas 
obras recentes não se intimida em fazê-lo (BUDDE, 2007, p. 109). 
 

 

Perdas e ganhos é um livro cujo tema central constitui um convite para se encarar 

a maturidade por um prisma outro que o da deterioração do corpo e da alma, um convite a 

perceber que envelhecer não leva somente a perdas, que são possíveis os ganhos. De fato, o 

tom excessivamente prosaico, a gênese da obra confessadamente associada a grupos de 

palestras e discussões fomentados por psicanalistas, para os quais a autora fora convidada a 

dialogar com um grupo de mulheres “da vida real”, as interpelações explícitas ao leitor, o tom 

de proximidade favorecido pela utilização do pronome “nós” não só como sujeito do 

enunciado, mas também sujeito de enunciação dão ao livro um tom diferente do que 

comumente a academia entende por literatura.  

Em um artigo intitulado “Travessia do gênero ficção em Perdas & ganhos de Lya 

Luft” (2004), Socorro de Fátima Pacífico Vilar confere a essa obra luftiana o perfil de uma 

obra de auto-ajuda. Partindo da matéria No mundo da Lya, publicada na Revista Veja em 03 

de março de 2004, respaldando-se teoricamente, entre outros, na obra Literatura de auto-
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ajuda e individualismo, de Francisco Rudiger e remontando ao dulci et utile horaciano e a 

obras como Saber envelhecer, de Cícero e Como tirar proveito dos inimigos – cuja autoria ela 

atribui a Sêneca mas é, na verdade, de Plutarco – Vilar vai, num tom um tanto quanto 

desordenado, tecendo considerações para afiançar suas hipóteses. 

A autora se refere, no início de seu artigo, à literatura de auto-ajuda como 

“categoria tão criticada, mas da qual se sabe tão pouco. Não existe nem mesmo um consenso 

sobre o que caracterizaria este gênero” (2004, p.3). No entanto, mesmo que não haja o 

referido consenso, Vilar não hesita em categorizar Perdas e ganhos como livro representante 

do gênero mal definido:  
 
 
Uma leitura do livro revela que, não só os leitores são diferentes, mas o conteúdo e 
a forma como a autora fala aos seus ouvidos, em Perdas e ganhos, também está 
longe daquela dos romances e poesias. Ao contrário, nesse livro encontram-se todos 
os ingredientes que caracterizariam os bons livros de auto-ajuda. O primeiro deles 
diz respeito ao tom que ela encontrou para entabular a conversa que tem com o 
leitor. Ao falar da sua experiência pessoal, a autora, utilizando os mesmos recursos 
retóricos das biografias anteriormente citadas sobre pessoas que venceram, utiliza a 
primeira pessoa. Nessa ocasião, narra ou reflete sobre sua experiência e seus 
acertos, e demonstra como põe em prática o escreve (sic) (VILAR, 2004, p. 6).   
 
 

Partindo também da experiência de qualificação de Nilsamira Oliveira, em sua 

pesquisa de doutorado intitulada Leitores e leitoras da literatura de auto-ajuda (2004), Vilar 

tece o perfil do tipo de leitora (somente no feminino) que compreende como público da obra 

luftiana em questão: “A linguagem é de uma simplicidade que chega a ser prosaica: ou seja, 

está destinada à leitora comum, que quer ler coisas que falem dela e sobre ela” (2004, p. 7). 

Mais uma vez desconsiderando possíveis leitores masculinos da obra luftiana, a autora afirma:  

 
Arriscaria afirmar que essa leitora – construída a partir de rodas de conversas com 
mulheres cujas idades eram superiores a 40 anos e de vários segmentos sociais sim, 
pois há vários episódios destinados a elas – está longe de ser leitores de romances e 
poesias (VILAR, 2004, p.7).  
 
 

Triste concepção aristocrática e elitista do sujeito leitor, esquadrinhado em 

escaninhos estanques, como se se pudesse demarcar, com estacas precisas, os leitores de 

romances e poesias de um lado e os leitores de auto-ajuda de outro! Concepção também 

purista e nada dinâmica do ato de leitura, como se um leitor X só se dedicasse a ler, para todo 

o sempre, livros Y e não livros Z. 
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Dois méritos, no entanto, devem ser atribuídos ao artigo de Vilar. O primeiro deles 

reside no fato de reconhecer que não há, em Perdas e ganhos, respostas aos problemas 

humanos, aquele tipo de resposta que se assemelha a ampolas medicamentosas, panacéia de 

eficácia testada e estatisticamente comprovada, freqüente em boa parte dos manuais de auto-

ajuda: “Sobre fornecer respostas para problemas tem razão quem não as identifica no livro” 

(VILAR, 2004, p. 8). O outro mérito a ser atribuído à autora do artigo diz respeito ao fato de 

ter tornado públicas as suas considerações rotuladoras sobre a obra de Lya Luft, ainda que o 

tenha feito num artigo em que inclusive denomina o livro da escritora gaúcha de Perdas e 

danos, deslize oportuno para freudianos vislumbrarem aí um desejo inconsciente de afirmar 

tal obra como uma total e irrevogável danação! 

Uma leitura em conjunta da obra luftiana permite estabelecer satisfatórios contra-

argumentos às considerações de Vilar. Em vários de seus livros, a própria Lya Luft questiona 

e critica o arsenal de respostas e receitas que nos é oferecido no nosso mundo contemporâneo, 

com nossa dificuldade de aceitação frente aos conflitos da vida e a necessidade obcecada de 

“ser feliz” continuamente: 

 
O que sabemos é que é preciso ‘ser feliz’. Banalizamos a felicidade como ausência 
de problemas, um estado de idiotia e irresponsabilidade, uma incessante animação 
obtida por recursos mágicos. 
Ter felicidade (como se tem um bom carro e emprego garantido) tornou-se um 
pesado encargo. Usamos e malbaratamos palavras como ‘espaço’, ‘direito’, ‘curtir’. 
Ninguém mais pode se deprimir, em cada esquina ou página de jornal e revista 
vendem-nos receitas para uma euforia permanente e artificial. Estarmos um dia 
mais recolhidas parece suspeito. “Como ser feliz (ou rico ou bem-sucedido ou 
magro ou musculoso) em doze lições a preço módico” é o grande chamamento 
(RM, p. 63).  
 
 
 

Em Histórias do tempo, a autora observa de forma incisiva o quanto somos 

intoxicados por essa avalanche de conselhos que nos destituem da naturalidade de viver: 

 
Mas por toda parte nos oferecem tantas receitas de viver, de educar, de amar, de ser 
pai e mãe e amante e profissional, que facilmente se perde a naturalidade e se 
desaprende o bom senso. Fica difícil orientar-se, teorias e caminhos em demasia 
nos confundem (HT, p. 149).  

 

Em Dissertação de Mestrado intitulada Marina Colasanti: mulher em prosa e 

verso (2003), realizamos uma leitura de diversos contos da autora, principalmente dos seus 

contos de fadas. Durante o processo da pesquisa, deparamo-nos com obras da autora que 

acabaram não constituindo nosso corpus de análise: Uma nova mulher (1980) e Mulher daqui 
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pra frente (1981), textos em que Marina Colasanti disserta sobre questões várias relacionadas 

à problemática do gênero (gender) feminino, à condição feminina. Sua obra Intimidade 

pública (1990) constitui-se, toda ela, de cartas de leitores da Revista Nova sobre questões de 

caráter patentemente pessoal, conflitos amorosos, opção sexual, as novas esferas de profissão 

ocupadas pelas mulheres etc. No livro, Marina Colasanti registra sua resposta a esses leitores, 

praticamente no mesmo tom de diálogo com que Lya se dirige a seus leitores em Perdas e 

ganhos. Na crônica intitulada “Eu sei mas não devia”, publicada em livro homônimo, Marina 

Colasanti (1999) escreve: 

 
A gente se acostuma a acordar de manhã, sobressaltado porque está na hora. A 
tomar café correndo porque está atrasado. A ler jornal no ônibus porque não pode 
perder o tempo da viagem. A comer sanduíches porque já é noite. A cochilar no 
ônibus porque está cansado. A deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia 
(COLASANTI, 1999, p.9). 
 
 

Em Perdas e ganhos, Lya Luft assevera: 

 
Palavras gastam-se como pedras de rio: mudam de forma e significado, de lugar, 
algumas desaparecem, vão ser lama de leito das águas. Podem até reaparecer 
renovadas mais adiante. 
Felicidade é uma delas. 
Banalizou-se porque vivemos numa época de vulgarização de grandes emoções e 
desejos, tudo fast-food, prêt-à-porter, pronto para o microondas, fácil e rápido... e 
tantas vezes anêmico (PG, p. 91).  
 

 

Clarice Lispector, numa crônica publicada em A descoberta do mundo (1999, p. 

69), escreve: 

 
De repente os olhos bem abertos. E a escuridão toda escura. (...) Acendo a luz da 
cabeceira e para o meu desespero são duas horas da noite. (...) Ainda arranjarei 
alguém igual a quem eu possa telefonar às duas da noite e que não me maldiga. (...) 
E as horas não passam. Saio da cama, tomo café. E ainda por cima com um desses 
horríveis substitutos do açúcar porque Dr. José Carlos Cabral de Almeida, dietista, 
acha que preciso perder os quatro quilos que aumentei com a superalimentação 
depois do incêndio. (...) Sente-se uma coisa que só tem um nome: solidão. Ler? 
Jamais. Escrever? Jamais. Passa-se um tempo, olha-se o relógio, quem sabe se são 
cinco horas. Nem quatro chegaram (...) 

 

 

Trivialidade das trivialidades, por que em meio ao sanduíche deglutido à noite 

chez Marina Colasanti e o adoçante dietético em Clarice Lispector, o fast-food de Lya Luft 

deve ser considerado produto de auto-ajuda? Por que razões o “a gente” da primeira e o “eu” 
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da segunda não sofrem acusação de tom prosaico e demasiado próximo do leitor como o 

“nós” da terceira? Por que são literárias as crônicas de Marina Colasanti e de Clarice 

Lispector? Quais os critérios de distinção e valoração?  

Clarice Lispector e Marina Colasanti não produziram e nem publicaram as 

crônicas aqui mencionadas num contexto histórico-cultural tão marcado pela presença 

incisiva de livros-receita para emagrecer, para encontrar o(a) companheiro(a) ideal, galgar os 

degraus a levarem ao topo da carreira etc. Se a publicação de algumas obras dessas autoras se 

desse em período coetâneo a Perdas e ganhos, se tivessem alcançado índices “alarmantes” de 

venda e se estivessem disponíveis não só nas estantes de renomadas livrarias, mas também 

nas prateleiras cotidianas de supermercados e padarias, como é o caso do livro de Luft, quem 

garante que não seriam, como esta última é considerada em suas obras mais recentes, porta-

voz do banal, do trivial, do imperfeito? Wendel Santos aborda com clareza essa relação entre 

o sucesso de vendas e a recepção crítica negativa de determinado livro:  
 

Os livros que atraem, hoje, as pessoas e que são vítimas de uma intensa procura, 
são rotulados, negativamente, de os best-sellers. A intensa procura tem sido critério 
para desmerecimento do livro. Há um raciocínio assim: o bom livro fica na estante 
das livrarias, aguardando o beneplácito do tempo, sendo, enquanto isso, adquirido 
apenas pelas pessoas de capacidade crítica; os livros que atraem a “massa”, são os 
livros inferiores, constituem a literatura popular e sua escolha não se faz mediante 
critérios pertinentes (SANTOS, 1983, p. 31). 

 

Levantar esses questionamentos não se traduz em proselitismo, em tecer uma 

apologia cega à obra de Lya Luft. De fato, em alguns momentos a autora resvala para o mais 

lamentável dos clichês, para o rés do lugar-comum, como nesse trecho de Perdas e ganhos: 

“Acredito que viver é elaborar e criar: são inevitáveis as fatalidades, doença e morte. O resto 

– que é todo o vasto interior e exterior – eu mesma construo. Sou dona do meu destino” (PG, 

p. 107, grifo nosso).  

No entanto, perceber algumas incongruências em parte dos textos de reflexão de 

Lya Luft não pode ofuscar a sensibilidade do pesquisador a ponto de ele não reconhecer em 

Perdas e ganhos uma faceta outra, resultante de um projeto estético que já se expressa pela 

poeticidade dos títulos de alguns capítulos, tais como “Desenhar ao fundo do espelho”, “A 

marca sobre o flanco”, “Domesticar para não ser devorado”. Ademais, não costumam figurar, 

na maioria dos manuais de auto-ajuda, fulgurações inegavelmente poéticas como as que se 

seguem:  
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O meu diminuto jardim me ensina diariamente que há plantas que nascem fortes, 
outras malformadas; algumas são atingidas por doença ou fatalidade em plena 
juventude; outras na velhice retorcida ainda conseguem dar flor. Essa mesma 
condição é a nossa, com uma diferença dramática: a gente pode pensar. Pode 
exercer uma relativa liberdade. Dentro de certos limites, podemos intervir (PG, p. 
27). 

 

Não acho que todos devêssemos ser filósofos, eremitas ou fanáticos de nenhuma 
religião. Não acredito em poses e posturas. Não acredito nem mesmo em muita 
teorização sobre a vida, a morte, a dor. Mas acredito em afetos e tenho consciência 
de que somos parte de um misterioso ciclo vital que nos confere significação. E que 
dentro dele, sendo insignificantes, temos importância (PG, p. 141). 

 

Um outro aspecto que talvez possa explicar o incômodo causado pelos textos de 

reflexão de Lya Luft, é que neles – o que não ocorre de forma intensa nos romances – a 

autora, qual mater dolorosa, sai em defesa da vertente masculina da espécie. Com seu 

complacente olhar sobre os homens, ela pode passar, aos olhos de alguns leitores – 

acadêmicos ou não – de escritora que escrevia para mulheres para defensora de um machismo 

digno de nota.  Em Perdas e ganhos, ela afirma:  

 
Escrevendo sobre o amor não posso falar apenas de mulheres submissas. Conheço 
maridos tão controlados pela parceira que não sobra espaço para novas amizades, 
nem para simples troca de idéias e estímulos – ainda mais se for com outra mulher 
(PG, p. 85). 

 

 

Em Perdas e ganhos, bem como em muitas de suas crônicas, Lya Luft estabelece 

uma perfeita comunhão entre literatura e filosofia. Ao convidar o leitor para com ela pensar, 

ao querer despertá-lo do torvelinho das mecânicas atividades cotidianas, ao propor romper 

com o que ela chama de “espírito de manada” e alcançar uma contemplação da existência 

humana, Luft resgata um pouco daquela perdida propriedade de intercambiar experiências, 

própria dos primitivos narradores orais, à qual se refere Walter Benjamin (1994, p. 198): “A 

experiência que passa de pessoa a pessoa é a fonte a que recorreram todos os narradores. E, 

entre as narrativas escritas, as melhores são as que menos se distinguem das histórias orais 

contadas pelos inúmeros narradores anônimos”. 

É como se a obra de Lya Luft fosse uma via pela qual o ser humano pode se 

lembrar de si mesmo, ao invés de se esquecer, como bem atestam estas palavras de 

Kierkegaard n’O desespero humano: 
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 A contemplar as multidões à sua volta, a encher-se com ocupações humanas, a 
tentar compreender os rumos do mundo, este desesperado esquece-se de si mesmo, 
(...) não ousa crer em si mesmo e acha demasiado ousado sê-lo e muito mais 
simples e seguro assemelhar-se aos outros, ser uma imitação servil, um número, 
confundido no rebanho. 

(...) Esse desespero, que facilita a vida ao invés de a entravar, não é, naturalmente, 
tomado como desespero. Essa é a opinião da sociedade, como se pode ver pela 
maioria dos provérbios, que nada mais são do que regras de prudência. Dessa 
maneira, o ditado que diz a palavra é de prata, o silêncio é de ouro. (...) Como se 
calar fosse uma coisa de nada! Quando é o maior dos perigos! (KIERKEGAARD, 
2002, p. 37). 

 

Retomando os regimes do imaginário tal qual os concebe Durand (2002), é 

possível observar que, ao contemplar como temática a passagem inevitável do tempo, os 

sofrimentos desnecessários que o ser humano se impõe e o benefício do silêncio da 

contemplação, Lya Luft propõe uma espécie de conversão eufemizante própria da imaginação 

mística. A tomada de uma postura humana baseada nessa conversão eufemizaria as diurnas 

lutas heróicas e histéricas pela manutenção da beleza e da juventude de um corpo vigoroso, 

pela busca desenfreada por dinheiro e pelo sucesso, na aceitação do doce e silencioso 

debruçar-se sobre si mesmo, tão próprio do regime noturno místico. Além disso, por meio 

desse recolhimento ao íntimo das coisas e de si mesmo, atitude da imaginação mística, o ser 

humano pode escutar sem medo, no compasso das imagens próprias do regime noturno 

sintético, o progressivo escoar do tempo que não leva somente às perdas, mas propõe se 

encare o envelhecer como uma “propedêutica da aurora”, com lentes aptas a reconhecer, na 

velhice e na maturidade, os ganhos que só elas podem oferecer.  

Lya Luft não propõe que se olhem as perdas como algo desumano, a ser extirpado 

heróica e rapidamente. Ao contrário, como o próprio título do ensaio deixa entrever, a autora 

considera a trajetória humana na alternância dos pólos das perdas e dos ganhos, reconhece que 

o infortúnio é fruto tanto de uma postura particular quanto de fatalidades que, como tais, não 

podem ser previstas nem calculadas pelas pessoas, contingentes que são:  

 

Participamos de uma singular dança de máscaras sobrepostas, atrás das quais somos 
o objeto de nossa própria inquietação. Nem inteiramente vítimas nem totalmente 
senhores, cada momento de cada dia um desafio. Essa ambigüidade nos dilacera e 
nos alimenta. Nos faz humanos (PG, p. 22-23). 

 

Além disso, a escritora não se arroga o direito e a competência de dar mágicos 

conselhos, como o faz grande parte dos livros subsumidos na categoria da auto-ajuda: “Não 

há receitas nem escola para se ensinar a amar” (PG, p. 28), ou ainda: 
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Não tenho nenhuma receita, nenhum facilitador: tenho a esperança de que no 
desenho às vezes absurdo da existência haja tramas de afeto, pontos de luz de 
criatividade, explosões de pensamento ou glória de ações que nos justifiquem 
enquanto seres humanos (HT, p. 105). 

 

 

Ao contrário de tentar escamotear a tragicidade da existência humana, ao invés de 

fornecer macetes facilitadores diante de conflitos os mais diversos, Lya Luft vislumbra a 

reflexão como imprescindível instrumento para que possamos pensar as perdas e os ganhos e, 

por via dessa reflexão, compreender nossa condição demasiado humana. Ao contrário de 

considerar o leitor um mero receptáculo de soluções prontas, a autora convida seus 

desconhecidos interlocutores a uma participação ativamente compartilhada: “Se meu leitor e 

eu acertarmos nosso tom recíproco, este monólogo inicial será um diálogo – ainda que eu 

jamais venha a contemplar o rosto do outro que afinal se torna parte de mim” (PG, p. 17). 

Essa obra luftiana nos obriga a relativizar e a determinar o ponto de vista sobre o 

qual consideramos a questão: se partirmos de um ponto de vista extremamente formalista, se 

considerarmos que há uma estética despojada de uma ética e de uma política, avaliaremos a 

qualidade da obra na perspectiva da ausência/presença do belo, na perspectiva das belas-

letras.  

Se partirmos da perspectiva das teorias e da Crítica do Imaginário, da imaginação 

criadora, podemos considerar que a autora procede, também aqui, por vias indiretas, pela 

intermediação das imagens e dos símbolos. Assim procedendo, a autora promove, em seus 

ensaios, a transcendência do concreto que caracteriza o relato do cotidiano das pessoas rumo a 

uma estilização desse relato que alcança, também nos ensaios, o fingimento poético tão 

perceptível na ficção:  
 
 
Não convocamos de repente, segundo nosso capricho, a hora de amar, hora de ser 
decente, generoso, de refletir, de olhar para dentro de mim e dos que vivem comigo. 
Hora de me questionar. Hora de mostrar aos filhos algo do que penso, hora de ser, 
com meu amor, um companheiro e cúmplice leal. 
Não funcionamos assim.  
Nossas fases não se compartimentam em diques e represas: são fluxo, água 
corrente. Portanto a hora é sempre. Mas tem de ser natural, tem de fazer parte do 
convívio, não ser um instante inserido no cotidiano como um corpo estranho 
quando estamos inquietos ou culpados. O amor que dialoga é um hábito. Se nunca 
exercido, não produzirá inesperadamente uma fruta madura e boa (PG, p. 98). 
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Deixando-nos guiar por uma perspectiva sociológica tão bem elucidada por um 

Antonio Candido (2004), nossa sede cartesiana de delimitar onde o literário onde a ausência 

dele cai por terra, diante de uma visão bem mais ampla e menos elitista de literatura: 

 

A literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apóia e combate, fornecendo a 
possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas. Por isso é indispensável 
tanto a literatura sancionada quanto a literatura proscrita; a que os poderes sugerem 
e a que nasce dos movimentos de negação do estado de coisas predominante 
(CANDIDO, 2004a, p. 175). 

  

Na perspectiva desse experienciar mais democrático da literatura, é preciso 

considerar ainda que, se Perdas e ganhos não constitui nenhum portento no quesito da 

experiência estética, não se pode fechar os olhos para sua repercussão social, para sua 

recepção em larga escala em vários países além do Brasil, mesmo que seja preciso relativizar 

tal fato, considerando as peripécias do mercado editorial, que tudo abarca porque tudo 

converte em retorno lucrável. De qualquer maneira, porém, a obra chegou aos olhos e às mãos 

de leitores vários, o que deve ser compreendido na perspectiva sociológica que, mais uma vez, 

Antonio Candido nos oferece em artigo intitulado “Crítica e memória”: 
 
 
... um capítulo vivo da periferia da crítica seria o que registrasse com o devido 
senso de oportunidade a história da nossa experiência afetiva com as obras, 
inclusive procurando determinar de que maneira fomos levados a encontrar, 
conhecer e amar as que se tornaram prediletas, sobretudo quando nos fazem 
companhia pela vida toda, na sucessão das releituras. 
Dos livros que lemos, alguns se incorporam mais do que outros à nossa experiência, 
muitas vezes de maneira desproporcional em relação à sua qualidade. Por isso, vale 
a pena fazer a história das nossas leituras, não só a fim de avaliarmos o papel que 
tiveram em nossa formação e em nossa concepção do mundo, mas também para 
verificar que obras reconhecidamente maiores nem sempre são as que marcam mais 
fundo (CANDIDO, 2004b, p. 33). 
 
 
 

O sucesso de vendas de Perdas e ganhos não deveria passar despercebido pela 

crítica acadêmica. Através desse livro, Lya Luft cumpre, como ensaísta, uma função literária 

frente ao público leitor. É preciso então cautela antes de arrolar o livro em uma categoria 

ainda timidamente pesquisada pela academia como o é a auto-ajuda.  Pensar a complexa 

questão desse gênero, bem como a de outros gêneros de massa135 e do que neste trabalho é 

denominado “textos de reflexão”, demanda também considerar um ponto ainda polêmico nos 
                                                 
135 Nessa perspectiva, destacamos as contribuições de estudos como Os preferidos do público: os gêneros da 
literatura de massa (1987), organizado por Regina Zilberman e O sujeito imaginário no discurso de auto-ajuda 
(2002), de Arnaldo Chagas.  
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limites dos estudos literários: as funções da literatura. Nessa perspectiva, elucidativas e 

valiosas são as palavras de Ligia Chiappini Moraes Leite: 

 
... a literatura não tem uma função ou funções definidas a partir da sua natureza, 
como podem nos fazer crer os manuais que sempre começam por apresentá-la aos 
olhos do estudante através desse binômio: “natureza e função da literatura”. As 
funções da literatura e o próprio conceito de literatura são diferentes, variando 
historicamente, conforme a situação dos leitores, dos canais de divulgação, das 
instituições que a definem e utilizam (LEITE, 1988, p. 22) 

 

 

Assim sendo, se, na esteira da pesquisadora, considerarmos a noção de “função da 

literatura” como fenômeno perpassado pelas contingências históricas, ideológicas e sociais, 

torna-se fácil compreender que a escritora gaúcha cumpre, por meio de sua obra, uma função 

especificamente ligada ao mundo contemporâneo. Tal função se traduz na tentativa de 

despertar o leitor desse modo “desatento” de viver uma vida muito mais pautada pelo ter 

oferecido pela sociedade consumista, que pelo ser, ou seja, tentativa de resgatar o éthos 

perdido do ser humano.  

Mas pode perfeitamente ser que Perdas e ganhos não seja uma pérola luftiana e 

que, ao contrário, apresente vários senões. Pode ser que ao escrevê-lo a autora objetivasse 

apenas apresentar um relato advindo de uma experiência empírica. Pode ser que apareçam 

teses em que se comprove a natureza por demais terapêutica dessa obra. E pode ser também 

que sua natureza ambígua advenha do fato de que criadora como é, a atividade literária não 

segue as rédeas impostas pelo escritor e pelo público, especializado ou leigo. Há que se 

considerar também uma espécie de inversão entre a natureza produtora do criador e a natureza 

de produto da obra, inversão ilustrada nas seguintes provocações formuladas por Autran 

Dourado (2005): “Entre a obra e o autor se faz um mundo” (p. 22); “Quem é que se escolhe, o 

autor ou a obra?” (p. 23) e “A obra escreve o seu autor?” (p. 24) 

 À luz da complexidade do processo de conceituação da própria literatura e de 

determinados gêneros literários, querer enquadrar, com certeza de logos, o livro Perdas e 

ganhos nas prateleiras da auto-ajuda, é agir com o autoritarismo e o purismo de quem, à 

grandeza do Imaginário, prefere a estreiteza da razão. Maria Zaira Turchi observa (2003a, p. 

199): 

A arte é o espaço privilegiado do exercício de uma liberdade, e as formas que 
tomam corpo pertencem ao tesouro subjetivo do criador, sem negar que elas 
carregam em si algo que remete a uma região que escapa a seu controle. Toda obra 
de arte esconde uma zona de sombra que permite ver no artista um intermediário, 
intérprete e mensageiro de um mundo estranho para ele. 
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Jung demonstra como o processo de criação literária apresenta matizes que às 

vezes passam despercebidos à compreensão e ao esforço de racionalização dos próprios 

escritores:  

 
 Um autor pode estar escrevendo de acordo com um plano preestabelecido, 
trabalhando num determinado argumento ou desenvolvendo a trama de uma história 
quando, de repente, muda de rumo. Talvez lhe tenha ocorrido alguma nova idéia, 
ou uma imagem diferente ou um enredo secundário inteiramente inédito (JUNG, 
1964, p. 37). 

 

 

Assim sendo, se muitas vezes, para o próprio autor, os passos pelos quais ele 

engendra o universo da obra lhe são estranhos, com que certezas absolutas o leitor pode fazer 

inferências cartesianas sobre a produção literária de determinado escritor? 

As questões estão lançadas enquanto as respostas vivem somente em estado de 

promessa. É possível, no entanto, asseverar que paira a certeza de que os textos de reflexão de 

Lya Luft, sobretudo seu Perdas e ganhos, são âncora a flutuar entre o opróbrio das ainda 

parcas, porém bravias marés da crítica especializada e a ovação dos leitores empíricos que, 

não como maré bravia, mas como águas calmas, debruçam-se sobre essa obra luftiana e, 

pessoanamente, “na dor lida sentem bem”! 

 
 

3.4 Rastros sobre as águas: singularidades de cada embarcação 

 
Il n’y a rien qui soit d’un seul bloc en ce monde, 

tout y est mosaique. 
 (Balzac) 

 
 

Analisando o complexo processo de novas leituras de textos clássicos e a 

existência de jogos de influência entre os escritores, Jean-Claude Carrière (2003) observa um 

fenômeno interessante e do qual, muitas vezes, não nos damos conta ou do qual talvez 

esqueçamos com freqüência:  
 
 
Se a influência de Cervantes em Kafka é muitas vezes observada, a de Kafka em 
Cervantes é menos evidente, menos frequentemente admitida. No entanto, a cada 
dia é efetivada por intermédio de todo tipo de leitor. Se leio Kafka antes de ler 
Cervantes, minha leitura de Dom Quixote será, por isso, modificada, mesmo contra 
a minha vontade; não lerei, na verdade, o mesmo livro (CARRIÈRE, 2003, p. 33-
34). 
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Transpondo essa espécie de dinâmica não só progressiva, mas também digressiva, 

de influência de um texto a outro, para os limites próprios do universo literário de Lya Luft, 

observamos que o jogo de influências e ressonâncias se dá não somente na direção que vai das 

primeiras publicações, os romances, às produções ulteriores, o memorial de infância e os 

textos de reflexão. Também esses últimos textos, se lidos primeiramente, determinarão e 

modificarão a leitura das narrativas de ficção. 

Nesse sentido, quando se tenta perceber a diversidade das formas da prosa literária 

da escritora, é preciso levar em conta esse movimento dinâmico, sob pena de realizar uma 

estática e equivocada análise das obras. Assim, aquele que lê, num primeiro momento, 

somente os romances, irá supor neles peculiaridades que mais tarde se revelarão como traços 

pertencentes também ao memorial e/ou aos ensaios e crônicas. Da mesma forma, os leitores 

que se debruçarem primeiramente sobre esses últimos textos, poderão julgar que os romances 

seguem uma linha totalmente diferente quando, na verdade, justapostos, revelarão uma série 

de semelhanças, julgadas previamente de forma suposta, como dissimilitudes.  

A título de exemplificação, o leitor que encontra marcações autobiográficas 

evidentes nos textos de reflexão da autora poderá julgar que os romances luftianos sejam 

isentos de uma relação mais aproximada e subjetiva entre a experiência vivida e a narrativa 

inventada, imaginada. No entanto, justapondo as duas modalidades de texto, o que parecia 

diferente se revelará análogo, o que se pressupunha numa relação de divergência se dará numa 

relação de parecença e o diverso poderá se revelar um igual. 

Desta feita, necessário se faz acautelar-se quando do intento de perceber as 

peculiaridades próprias de cada uma das modalidades de prosa contempladas pela pluma 

luftiana. Uma visão de conjunto se mostra, nesse sentido, preferível a uma visão de cada obra 

vislumbrada de forma atomizada. Além disso, como modalidades do gênero narrativo que são, 

nem sempre é possível diferenciá-las a partir de critérios de exclusão de traços genéricos, mas 

de uma perspectiva que mostre não a exclusividade, mas a predominância de um traço em 

detrimento dos outros. 

Além do contrato de leitura, alguns outros critérios podem se revelar eficazes 

quando da tentativa de operacionalizar a distinção das diferentes formas da prosa literária em 

Lya Luft, quais sejam: a relação estabelecida entre os quatro eixos do processo de constituição 

da atividade literária (autor, narrador, personagem e leitor), a presença e a natureza do conflito 

apresentado, o tipo de démarche verificável, a presença ou a ausência da identidade 

onomástica entre autor/narrador/personagem, a dinâmica da enunciação, a relação sermo 

mythicus / imagem, a presença e a natureza do processo de metadiscursividade e, por fim, a 
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natureza prevalecente da obra. Um esboço mais preciso, nascido da necessidade de apresentar 

de forma bem visual e tornar mais concreta a leitura das diferenças entre as modalidades da 

prosa da autora, encontra-se delineado num quadro anexo à presente tese.  

A essas questões é que nos dedicamos agora, na tentativa de analisar a “trama tão 

vária” em Lya Luft. Essa tarefa se torna ainda mais complexa se se levar em conta que, no 

universo luftiano, a memória se imiscui como processo presente também nas narrativas de 

ficção, a diegese narrativa se transporta ocasionalmente para os textos de reflexão e a 

perspectiva filosófica e reflexiva se encontra presente nos romances de ficção, sendo tudo 

amalgamado numa mesma trama, numa mesma urdidura. 

  

 

3.4.1 Narrativas de ficção: barco titânico? 

 
 
 

Os homens escrevem ficções porque estão 
encarnados, porque são imperfeitos. Um Deus não 
escreve romances. 

 (Ernesto Sabato) 
 

 

 

A história do romance enquanto gênero se apresenta como um capítulo 

interessante, vasto e complexo no âmbito dos estudos literários. Inserido num continuum em 

que se alternam opróbrio e ovação, o romance é, primeiramente, execrado para, séculos mais 

tarde, ser considerado a grande epopéia dos tempos modernos, nascido com a burguesia e para 

a burguesia. 

Quando de sua aparição, o romance foi amaldiçoado pelo fato de não apresentar a 

unidade estilística das formas puras, a epopéia, a tragédia e as formas líricas da poesia. Afora 

os romances ou novelas de cavalaria, de origem medieval, que surgem por volta do século 

XV, considera-se como marco cronológico da aparição do romance o século XVII, sendo 

Dom Quixote (1614) o primeiro “verdadeiro” romance. A obra de Cervantes apresenta já 

aquilo que constitui o cerne do romance enquanto gênero, ou seja, a contradição interna entre 

continuidade e fragmentação, pois como lembram Budor e Geerts (2004, p. 18) “Uma das 

grandes novidades do Quichote é constituída pelos diálogos intercalados entre as aventuras, e 
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frequentemente inseridos no interior mesmo do desenvolvimento delas”.136 Além disso, o 

fragmentário e o “impuro” da obra cervantesca reside no fato de imiscuir, no âmago dos fatos 

narrados, reflexões de caráter filosófico para o qual a ação narrada se constitui muitas vezes 

como pretexto.   

Assim, o romance se instaura primeiramente como gênero menor, apto a entreter 

mademoiselles e a perigosamente deteriorar-lhes o caráter, instigando-as ao vício, 

modificando os costumes, aniquilando as virtudes da conduta humana. O romance levará não 

somente Alonso Quijada ao reino da demência como Ema Bovary ao império da perversão 

conjugal. 

Em seguida, observa-se um verdadeiro processo de legitimação do romance e a 

fragmentação, outrora sua grande imperfeição, passará a ser vista em sua relação direta com o 

caráter híbrido e proteiforme do gênero que tudo aglomera, tudo amalgama. O romance 

passará a ser encarado como gênero propício a abarcar as formas próprias da poesia, do jornal, 

do diálogo dramático e do ensaio. 

  Não se conclua, no entanto, que a história do romance possa ser representada por 

uma linha reta que parta da rejeição rumo à aclamação. Publicando em 1936 o artigo “O 

narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov”, Walter Benjamin (1994) ressente-se 

do fato de não encontrar no romance, produto do indivíduo isolado, o intercambiar de 

experiências próprias tão notadamente presentes nas narrativas orais de caráter coletivo. Em 

torno de 1950, na Europa, escritores vários denunciam a crise do romance, chegando mesmo a 

se considerar a “morte” do gênero, pelo menos em termos do romance naturalista e realista do 

século XIX. 

Execrado ou louvado, o romance se impõe, a partir da Era Moderna, como gênero 

assiduamente praticado, apresentando subformas as mais variadas. Romance de cavalaria, 

gótico, histórico, urbano, psicológico, policial, picaresco, nouveau roman, de ficção científica, 

de formação, de tese, o romance nunca cessou de figurar como estrutura a constituir as 

páginas que compõem a literatura ocidental até a atualidade. 

Os sete romances de Lya Luft compõem a parte de sua produção em prosa mais 

contemplada e melhor valorizada pela crítica. Girando em torno de personagens densas, 

apresentadas à luz do que se passa no mais recôndito de sua subjetividade, os romances 

luftianos constituem uma visada satisfatória da existência humana e se apresentam como 

estrutura mais ampla para realmente se conhecer o universo humano do que uma obra de 

                                                 
136 “L’une des grandes nouveautés du Quichotte est constituée par les dialogues intercales entre les aventures, et 
souvent inserés au milieu même du déroulement de celles-ci”. 
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caráter científico pautada na realidade objetiva dos fatos. Como bem lembra Ernesto Sabato 

(2003, p. 112), “A ciência aspira à objetividade, pois a verdade que busca é a do objeto. Para 

o romance, a realidade é ao mesmo tempo objetiva e subjetiva, está dentro e fora do sujeito e, 

desse modo, é uma realidade mais integral do que a científica”. 

Esta perspectiva mais ampla e mais venturosa do romance para se compreender as 

pulsões e as paixões do ser humano, não é, de modo algum, prerrogativa da ficção luftiana. 

José Paulo Paes assevera essa peculiaridade de toda boa narrativa que, por via da 

exemplaridade das personagens e das “situações dramáticas em que se envolvem, oferecem-

nos um leque de experiências humanas possíveis cuja amplitude é incomparavelmente maior 

que a daquelas que nos seja dado viver na realidade” (PAES, 1999, p. 25). No entanto, em 

narrativas como as de Lya Luft, essa mirada mais incisiva sobre o ser humano se agudiza, 

intensifica-se porque estruturada de forma a conferir patente primazia à personagem de ficção 

em relação aos fatos narrados.  Na obra da escritora gaúcha, as personagens são muito mais 

importantes do que os fatos narrados, elas não são mero suporte de ações circunscritas ao 

universo restrito de uma casa, microcosmo elevado a macrocosmo. Nos romances luftianos, as 

personagens são o verdadeiro vetor pelo qual a progressão dos fatos se desenrola. Os fatos 

narrados importam menos do que a repercussão psicológica que desencadeiam nas 

personagens. Nas narrativas de ficção de Lya Luft, o personagem está no front, é o elemento 

de maior notoriedade na narrativa e arriscaríamos a dizer que a maestria da autora estaria 

inclusive na capacidade de propor para a trama narrativa outros fatos e em substituir 

paradigmática e indiscriminadamente as peripécias, alcançando a mesma profundidade de 

impacto na personagem e também no leitor. O essencial e intransferível estariam na 

elaboração do perfil das personagens que, atormentadas, lançam um olhar peculiarmente 

atordoado às vicissitudes que as acometem. 

A grande maioria dos romances luftianos é apresentada por um ponto de vista 

autodiegético. Se pensarmos nos sujeitos efetivadores do ato literário, autor, narrador, 

personagem e leitor, poderíamos equacioná-los da seguinte maneira: autor ≠ narrador = 

personagem (+ leitor). Entre esses elementos, o leitor se caracteriza não pela oposição ou 

semelhança em relação aos demais pilares da obra literária, mas sim numa relação de adição 

aos mesmos. Dos sete romances, um deles apresenta, no entanto, focalização heterodiegética. 

Nesse romance, os elementos se conjugam, pois, da seguinte forma: autor ≠ narrador ≠ 

personagem (+ leitor).  

A preponderância de narrações autodiegéticas se coaduna com a natureza 

essencialmente subjetiva das personagens luftianas. Para apresentar a repercussão dos fatos 
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narrados, a maneira pela qual as personagens “lêem” as vicissitudes que a vida lhes prepara, 

nada melhor do que o foco narrativo em primeira pessoa e a visão subjetivada que ele implica, 

embora, por muito tempo, tenham muitos pesquisadores e críticos salientado o déficit da 

focalização autodiegética, se comparado ao grau de maior verossimilhança outorgado ao 

narrador de terceira pessoa. Relativizada a importância do fenômeno da verossimilhança, 

romances há em que o autor procede por combinações, por entrecruzamentos de vozes, 

quando, por exemplo, utiliza-se de um narrador heterodiegético que se agrega à pele de 

determinada personagem, narrando tudo como se fosse visto a partir dessa personagem. É o 

caso do romance luftiano O quarto fechado em que, no que pese a presença de uma voz em 

terceira pessoa, os fatos narrados se dão a conhecer pela perspectiva da personagem Renata 

que, ao interpretá-los, avaliá-los e vivenciá-los, oferece-nos sua pessoalíssima visão sobre 

tudo. 

Diferentemente dos textos de reflexão, como se verá mais adiante, o conflito 

presente nas narrativas luftianas é um conflito sedimentado, vivenciado pelas personagens de 

forma tão empírica quanto o vivenciado pelas pessoas de carne e osso na realidade 

extraliterária. Há um conflito delimitado e há personagens que o vivenciam, há seres 

denominados por seus nomes próprios, apresentando cada qual a sua história de vida. Anelise, 

Renata, Nora, Guísela/Gisela são algumas das corporificações concretas de seres que vivem 

uma trama num tempo e num espaço – embora esses elementos sejam apresentados de forma 

tênue, quando não inexistentes, nos romances da autora. Ao não reduzir a noção de espaço à 

noção de lugar – por meio da especificação de um bairro, cidade ou país – e a noção de tempo 

à noção de períodos e intervalos cronológicos, a autora confere às suas narrativas um tempo e 

um espaço de configurações míticas. Como já dito em outro momento desta tese, raramente 

há uma demarcação espacial e, quando ela ocorre, é de uma maneira muito ampla e 

generalizada como no caso de As parceiras, em que o leitor, para além do fato evidente de o 

romance ser publicado em língua portuguesa, toma conhecimento de que a trama se passa no 

Brasil, isso somente na página 93. Também a referencialidade temporal é apresentada de uma 

forma vaporosa. Não há índices de delimitação cronológica precisos, mas sim apresentados 

sem rigor e pela abrangência de períodos cíclicos como semana, mês, ano. O tempo segue, 

sem dúvida, os ditames das personagens, é um tempo interior e não delas dissociado, tempo 

marcado pela ipseidade dos seres apresentados no todo da narrativa. 

A narração segue uma démarche nem sempre contínua porque o presente vivido 

pela personagem é frequentemente perpassado por lembranças, sendo a memória um elemento 

de notável recorrência nos romances da autora. Anelise vai ao Chalé para relembrar a própria 
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vida em As parceiras; Guísela/Gisela de A asa esquerda do anjo, já adulta, por via da 

memória, tenta compreender o processo de sua própria carência identitária – que se expressa 

já pela indeterminação do seu nome, e encontra raízes assentadas na estrutura familiar 

matriarcal opressora na qual foi gerada. Nora, em processo constante de rememoração dos 

fatos, entrelaça, n’A sentinela, os fios do passado e do presente na tentativa de construir o seu 

futuro. A memória se faz sentir enquanto processo incrustado no desenrolar dos fatos também 

em O quarto fechado e Exílio. Mas, ainda que descontínua, a marcha progressiva dos fatos 

narrados encaminha as personagens rumo à conclusão do conflito vivenciado, ainda que essa 

conclusão seja marcada por uma verdadeira inconclusão. Há um fim, mesmo que esse não 

signifique a resolução do conflito narrado, mesmo que não se recupere algum equilíbrio no 

desenlace dos fatos. 

Voltando à questão do engajamento de leitura estabelecido pela autora, 

verificamos que, num primeiro momento em que não se justapõem as narrativas de ficção 

nem aos textos de reflexão nem ao memorial de infância, o contrato de leitura dos romances é 

travado de forma precisa e se caracteriza como pacto romanesco. É como ficção que essas 

narrativas se oferecem aos leitores.  

Investigando a questão dos gêneros literários em A lógica da criação literária 

(1986), Kate Hamburger praticamente reduz a tríade formada pelo épico, o lírico e o 

dramático, falsamente atribuída a Aristóteles, a uma díade que compreende o ficcional e o 

não-ficcional. Na tentativa de estabelecer aquilo que, em termos de propriedade lingüística e 

discursiva, caracteriza a ficção, a autora conclui que o pretérito épico, sobretudo o imperfeito, 

é a marcação lingüística caracterizadora, por excelência, da ficção.  

Introduzindo sua abordagem de maneira a asseverar a importância de se levar em 

conta a natureza do sujeito-de-enunciação da obra literária – se teórico, histórico ou 

pragmático – Hamburger procura afiançar a tese de que tanto o romance de primeira pessoa 

quanto os poemas líricos são formas literárias não-ficcionais. Apresentando um sujeito-de-

enunciação histórico, ou seja, aquele “cuja individualidade é de importância essencial” 

(HAMBURGER, 1986, p. 220), tanto o romance autodiegético quanto os poemas líricos não 

são considerados obras ficcionais, já que seu sujeito-de-enunciação, histórico que é, refere-se 

ao que ela denomina um eu-origo real, logo, não fictício. 

Kate Hamburger (1986) parece querer aplicar à criação literária as mesmas regras 

das convenções gramaticais e tomar o discurso literário como manifestação discursiva 

idêntica a outra qualquer, sem considerar que uma das peculiaridades desse discurso literário 

reside no antológico fingimento pessoano, apanágio não da ficção em terceira pessoa, mas da 
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literatura como um todo. Assim sendo, seus pressupostos não nos iluminam no intento de 

discernir a ficção luftiana da memória e dos ensaios e crônicas. Não tomamos, pois, o tempo 

verbal predominante nas modalidades da prosa como critério de discernimento das mesmas.  

Um outro critério distintivo viável consiste em considerar a relação estabelecida 

entre discurso e profundidade simbólica e imagética dos textos. A grandeza das narrativas 

luftianas reside no fato de oferecerem fulgurações simbólicas de uma patente riqueza poética 

e imaginária. As imagens são, no sermo mythicus que configura as narrativas, alçadas à 

condição de verdadeiros símbolos intransitivos e opacos, que chamam a atenção sobre si 

mesmos e não se deixam traduzir de forma facilitada e restrita. As imagens, palavras e objetos 

são, nessas narrativas, impregnados daquilo que Umberto Eco (2003) denomina valência 

simbólica, porque apontam sempre para um adiante, para um mais além, não se deixando 

esquadrinhar nos limites de uma interpretação rígida e unívoca. Algumas imagens, palavras e 

fatos nos romances luftianos são dispostos num modo simbólico que, para Eco (2003, p. 149), 

“estará lá onde finalmente tivermos perdido a vontade de decifrar a qualquer custo”.  

Nessa perspectiva do modo simbólico, torna-se interessante questionar os 

possíveis modos de receber/interpretar, por exemplo, em A sentinela, a imagem da cabeça 

decepada do pai da protagonista, no episódio com que o romance se inicia: 

 
Com a precisão e a rapidez de um bisturi bem manejado, a lâmina maior encontrou 
os lugares certos, penetrou nos interstícios marcados e decepou a cabeça de meu 
pai. 
Ela saltou além da porta, rolou indecisa, caiu pelos três degraus de pedra gasta em 
direção ao jardim e, bamboleando, sumiu na noite escura, enquanto na casa tudo 
ainda desabava, com fragor de estrelas e trovões. 
O corpo, na soleira, estrebuchava como uma das galinhas degoladas no pátio, que 
Lilith tanto gostava de olhar. Gritos, correria, horror (S, p. 11). 
 
 
 

Essa cabeça decepada com a qual, de forma incisiva e simbólica, Lya Luft inicia 

seu romance, vai se depositar numa gruta, sofrerá um processo de lenta decomposição em 

contato com a natureza e figurará como verdadeiro mitema expresso sobretudo nos pesadelos 

da protagonista Nora, abundantes no decorrer da narrativa: 

 
Em meus pensamentos descia até ela, cada vez mais oculta porque minha mãe se 
desinteressara de tudo, especialmente do jardim. E eu via: via a cabeça de meu pai, 
cabelos ainda crescendo, agora brancos como os musgos em que se enredavam; 
bocas e ouvidos cheios de terra e folhas, insetos entrando e saindo pelo nariz, e 
vermes. Mas ele parecia não se importar: agora, Mateus, era a natureza (S, p. 37-
38). 
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Como já demonstrado, em A asa esquerda do anjo, a personagem Guísela/Gisela 

pare, no final da narrativa, um estranho verme que a habitava e ao qual ela alimentava com 

leite: “Não tive um filho de Leo, não abri minhas pernas, mas pari essa criatura que, 

enrodilhada, bebe o leite” (AEA, p. 140). Também nesse romance, os cabelos dos mortos 

enterrados no cemitério onde se localiza o jazigo da família de Guísela/Gisela crescem 

desmesuradamente, rompendo a tampa do caixão, percorrendo o chão do cemitério. 

O que significam essa cabeça, esse verme parido num processo semelhante ao da 

partenogênese, esses cabelos que crescem? Não significam, simbolizam. Não há para eles a 

relação convencionalizada entre significante e significado, mas sim uma relação simbólica em 

que o sentido está sempre mais além do que podemos alcançar, reveste-se do recôndito, do 

misterioso, e não se deixa afivelar nos limites estreitos de uma precisa e certeira interpretação. 

Eles são e não são o que podemos imaginar, sugestionados pela força simbólica do texto, 

porque são muito mais, porque são sempre mais! São palavras e objetos que desafiam a nossa 

leitura e fazem do texto luftiano um texto rico em elementos misteriosos, que simbolizam algo 

que não se revela ou, quando revelado, ainda conservam algo de secreto. A força provocadora 

do símbolo insere as narrativas de Lya Luft no universo formado pelos textos capazes de se 

perdurarem em interesse e valor: “Se após várias leituras o texto ainda conserva mistério, 

palavras e expressões insólitas, é preciso reconhecer que possuem a força de comunicar mais 

do que as palavras comuns porque possuem alto poder sugestivo: são palavras mágicas” 

(TURCHI, 2003a, p. 204). 

E Lya Luft não só recria simbolicamente a realidade em sua prosa literária como 

também disserta, metaliterariamente, sobre a natureza intransitiva do modo simbólico de 

(re)criação literária: 

 
E tudo faz sentido quando se deixa de tentar enfiar o mundo dentro de gavetas e 
escaninhos, e simplesmente se abre pensamento e desejo, para voar. 
O significado está sempre atrás do vão, atrás da porta, além da minha capacidade de 
entender. No que não tem explicação nem pode ter. 
Ali é que se move Altéria – o meu ser alado. 
Ela sabe que a resposta nem sempre é o mais importante. 
Ela conhece a escuta interior. 
E para ela o tempo nem existe. 
Nem a morte. 
Nem a vida que eu vejo (HT, p.127). 
 

 

O processo de metadiscursividade, voltando-se o texto sobre o próprio texto, a 

literatura sobre a própria literatura, é perceptível de forma tênue nos romances de ficção da 
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escritora gaúcha, se comparados ao memorial de infância e aos textos de reflexão, como se 

verá adiante. É praticamente O ponto cego o único romance em que a diegese narrativa abre 

espaço para um curioso, interessante e intenso questionamento do próprio processo de 

narração, que se efetiva pela voz do menino narrador e suas constantes referências ao poder 

de narrar e determinar as tramas das demais personagens. Vimos de perto, no primeiro 

capítulo, esse interessante jogo especular entre o texto e a feitura do texto, analisando, entre 

outras coisas, o poder que o menino narrador arroga a si mesmo, mas que, no decorrer da 

trama, revela-se uma ilusão, concluindo o menino que outras mãos manejam os fios e que ele 

é, na verdade, não só narrador, mas narrado. 

Além de ser o único romance luftiano em que se faz patente a presença da 

metaliterariedade, O ponto cego é um dos romances em que mais se evidencia, tanto do ponto 

de vista temático quanto formal, um trabalho pautado em uma complexa rede de textos, um 

rico e denso processo de intertextualidade que aí se configura, mais precisamente, como 

intratextualidade. Porque os intertextos nele acionados são, além de temáticos, excertos 

pertencentes aos demais romances da autora, devem por isso ser examinados como 

intratextos. 

Em seus romances anteriores, Lya Luft utiliza-se de excertos de seus autores 

diletos para compor suas epígrafes: Rainer Maria Rilke, Miguel Torga, Lygia Fagundes Teles 

e Emily Dickinson são algumas entre as tantas vozes evocadas por Luft para iluminar os seus 

textos. Na composição de seu romance O ponto cego, Luft evoca a si própria, utilizando-se de 

excertos de seus romances anteriores – As parceiras, Reunião de família, Exílio e A sentinela 

– para criar as epígrafes de cada capítulo, além de iniciar o romance com um poema já 

publicado em Mulher no palco (1984). Dessa forma, o romance O ponto cego se apresenta 

como um verdadeiro palimpsesto, ao permitir a leitura de uma escrita luftiana anterior.  

Etimologicamente, epígrafe se forma do grego epi = em posição superior + graphé 

= escrita, significando, pois, uma escrita introdutória de outra, estabelecendo uma relação 

entre um texto anterior e um texto que o sucede. Gérard Genette (1982) categoriza as 

epígrafes no conjunto da paratextualidade, relação geralmente menos explícita e mais distante 

estabelecida entre textos. Ao recorrer à sua própria obra para constituir suas epígrafes em O 

ponto cego, Lya Luft produz paratextos intratextuais. Tais paratextos autorizam uma leitura 

dessa obra luftiana como leitura que se efetiva num processo arqueológico, em que são 

trazidos à baila imagens, símbolos e excertos verbais dos romances anteriores da autora. 

Realizando uma leitura de O ponto cego pelo viés dos outros quatro romances, patenteia-se a 
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obra luftiana como obra que sobre si mesma se volta e que se revela, dessa forma, 

extremamente coesa. 

Paulino et al (1995) lembram que a epígrafe “implica sempre um recorte de outro 

texto que é presentificado e, consequentemente, modificado em seu contato com o novo texto, 

sobre o qual lança novos sentidos”. Assim sendo, uma leitura satisfatória de O ponto cego 

implica se debruçar sobre o trecho que compõe as epígrafes não de maneira isolada, mas sim 

buscando perceber a pertinência da relação estabelecida entre cada epígrafe e o texto que ela 

ilumina. 

Para compor a epígrafe do primeiro capítulo de O ponto cego e que se intitula 

“História de Mãe e de Menino”, Lya Luft utiliza o seguinte trecho de seu romance Reunião de 

família: “Mãe! Chamaremos agoniados”. Como o próprio título deixa entrever, o capítulo 

trata da relação de dependência afetiva que o narrador-personagem estabelece com a mãe e 

nesse capítulo é traçado o perfil desta mãe como alguém extremamente subjugada ao olhar 

controlador do marido: “Embora sendo uma rainha, minha Mãe se curvava” (PC, p.19). O que 

irmana esse capítulo da narrativa com o romance Reunião de família é justamente a evocação 

da imagem da mãe. Se em O ponto cego a mãe é essa figura precária porque cegamente 

obediente aos caprichos do marido, a relação de maternidade em Reunião de família também 

se mostra de forma comprometida, vez que a mãe da personagem-narradora Alice morre 

quando ela e os irmãos eram ainda muito crianças e eles passam o resto de suas vidas sentindo 

essa ausência, asseverada ainda mais pelo caráter autoritário do pai. Recuperando, em 

Reunião de família, o trecho citado como epígrafe de O ponto cego, patenteia-se que o valor 

dado a essa mãe tão ausente é o mesmo valor dado à figura divina: “- Mãe! – chamaremos 

agoniados. Olho para Renato: ou foi Deus que ele chamou?” (RF, p.124-125) 

O segundo capítulo, intitulado “História de Pai e Mãe”, apresenta como epígrafe o 

trecho “Então a traidora não era só a morte: era a vida também”, trecho extraído do romance 

As parceiras. Nesse romance, como já demonstrado no primeiro capítulo da tese, a figura de 

Anelise se emparelha o tempo todo à figura da avó Catarina e, paralelo a esse duplo, 

justapõem-se também a figura da vida e a figura da morte. No capítulo de O ponto cego, Pai e 

Mãe são representados como um dueto em constante desarmonia: “Meu Pai é um homem que 

encara a vida de frente. Minha Mãe – que tem seus dois olhos – prefere olhar de lado para não 

ter que decidir, ainda não, ou nunca” (PC, p.59). Além desses dois parceiros que dançam de 

forma nada harmoniosa, a vida também se liga à morte nesse capítulo que narra a debilidade 

da Avó em sua busca frenética pela conservação da juventude. Essa debilidade a coloca no 
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entre-lugar das parceiras vida e morte, ambas traidoras, o que de certa forma desfaz o 

antagonismo entre a vida positiva e a negativa morte. 

No terceiro capítulo, intitulado “História de Menino sozinho”, o narrador-

personagem apresenta-se em sua intensa solidão: “Quem conhece mais a solidão do que 

alguém diferente, insuficiente, frustrante, alguém que fica de fora até no tamanho?” (PC, 

p.74). Além disso, vai narrando uma série de traquinagens que fazia com animais domésticos, 

aí atuando com requintes de crueldade. Para introduzir esse capítulo, Luft utiliza-se de um 

excerto do romance Exílio: “Ninguém sabe do que são capazes os anões”. Nesse romance, a 

figura de um Anão acompanha a trajetória da narradora-personagem, não somente durante seu 

exílio na Casa Vermelha, mas também como figura presente em seu passado. Na maioria das 

vezes, o Anão aparece a ela como uma figura inoportuna e sinistra. A narradora chega a 

afirmar “O Gnomo lê meus pensamentos, sempre desconfiei disso. (Ninguém sabe do que são 

capazes os anões)” (E, p. 22). Justamente essa sapiência e essa onipotência do anão são 

evocadas pela epígrafe que introduz o capítulo em que o menino de O ponto cego tece 

considerações sobre o seu ponto-de-vista privilegiado, tal como o do Anão da narrativa 

predecessora. 

No quarto capítulo, intitulado “História do vento do mar”, o narrador apresenta os 

desencontros amorosos de seu Tio Nando bem como os descompassos entre seu Pai e sua 

Mãe. Para formar a epígrafe que inicia tal capítulo, Lya Luft bebe das águas de seu romance A 

sentinela: “E do seu canto foi brotando o mundo: as grutas da noite e o ventre do dia; a morte 

nascia dessa música”. Como já dito anteriormente, essa criação cósmica nascida do canto da 

mulher configura-se em A sentinela como grande metáfora da criação de um novo eu de Nora, 

a protagonista da narrativa. Nesse romance, Luft assevera um processo de autonomia para o 

ser feminino, uma saída alternativa para a mulher, que não a submissão ao Outro masculino. 

Assim, ao escolher o trecho em questão para compor a epígrafe do quarto capítulo de O ponto 

cego, Lya Luft acaba por irmanar à autonomia de Nora a capacidade de se autogovernar que a 

mãe do Menino em O ponto cego apresentará no quinto capítulo, ao ir embora, negando-se a 

atuar no palco daquela farsa conjugal e familiar. 

No quinto e último capítulo, o narrador-personagem relata todo o processo de 

enamoramento entre a Mãe e um determinado Moço, evidenciando que tal acontecimento não 

estava previsto, que escapou a ele que tudo inventava, que tudo controlava com sua narração 

fundadora: “Quando o carro se aproximava botei a mão neste meu peito magrinho: o coração 

pateava. Quem era esse que estava chegando para nós? (Esse eu não queria ter inventado. 

Esse personagem transbordava da minha fabricação)” (PC, p.123). A epígrafe que inicia esse 



 335

capítulo é um trecho de As parceiras: “Se descubro o lance perverso da jogada, quem sabe eu 

consigo sobreviver”.  De forma irônica, a epígrafe anuncia a impotência do menino em evitar 

a paixão entre Mãe e Moço e a partida da Mãe, que deixa a família sem nem mesmo se 

despedir: “Algum tempo depois ela foi embora. Foi tão singelamente como se essa partida 

fosse apenas uma etapa de uma viagem há muito iniciada, mais uma estação onde se troca de 

trem” (PC, p.136). 

Assim, Lya Luft vai tecendo seu romance utilizando-se de fios manejados em suas 

outras narrativas. O ponto cego se manifesta então como texto em que as vozes de narrativas 

predecessoras ecoam, como um palimpsesto, escrita que deixa entrever outras escritas. Se 

comparado a um leitor não introduzido no cabedal das narrativas luftianas, o leitor que já 

percorreu os romances antecessores da autora se apresenta aparelhado de maior sagacidade 

para perceber esse diálogo intratextual, comportando-se como o leitor-modelo tal qual o 

concebe Umberto Eco (1994).  

Retomando a distinção estabelecida por Northrop Frye entre obras ficcionais e 

obras temáticas, todos os elementos até então analisados autorizam que consideremos as 

narrativas luftianas como obras patentemente ficcionais. No entanto, poderão e deverão elas, 

por isso, ser mais bem valorizadas, em detrimento do memorial de infância e dos textos de 

reflexão?  

 

 

3.4.2 Memorial de infância: quantas moedas de prata? 

 
 
Um homme vain trouve son compte à dire du bien 

ou du mal de soi; um homme modeste ne parle point de 
soi. 

 (La Bruyère) 
 

 

A proliferação, sobretudo no século XX – o que não implica dizer “prerrogativa” 

desse período – dos escritos pessoais, jornais e diários íntimos, memórias e autobiografias, 

instiga a produção de estudos voltados para essa esfera, estudos esses que têm se enriquecido 

e fomentado discussões fervilhantes e proposições de novos eixos epistemológicos para se 

pensar as relações entre realidade e ficção, entre experiência vivida e recriação estética.137  

                                                 
137 Veja-se, por exemplo, o já mencionado terminus techinicus da autoficção, por parte do escritor francês Serge 
Dubrovsky em 1977. 
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Se a prática de o escritor se inserir dentro de sua própria obra, incrustando nela o 

seu “eu”, é hoje considerada prática corrente no campo da literatura, é preciso não perder de 

vista que, num primeiro momento, como deixa entrever o trecho de La Bruyère, falar de si 

não era considerado manifestação de bom tom. No entanto, com o estabelecimento cada vez 

mais nítido da noção de indivíduo, processo que se acentua com a ascensão da burguesia e 

pela voz dos românticos, a literatura de caráter confessional foi encontrando terreno propício 

para sua consolidação no decorrer do século XX, o que não significa não houvesse 

manifestações de textos literários de tal natureza em períodos anteriores. Maria Luiza Ritzel 

Remédios (1997, p.10) assinala a observação de Philippe Lejeune sobre a existência de textos 

centrados no sujeito já no século XII e Arnold Hauser (1982) apresenta a importância da 

escrita confessional de Rousseau no século XVIII: 

 
Antes de Rousseau, exceto em certas formas de poesia lírica, o escritor só 
indiretamente se atrevera a falar de si próprio; mas depois dele quase mais nada o 
preocupa, e passa a fazê-lo o mais livre e desembaraçadamente que é possível. Data 
dele essa idéia de uma literatura de experiência e confissão, que dominava o 
espírito de Goethe ao declarar que todas as suas obras não eram mais que 
“fragmentos de uma grande confissão”. A idéia fixa da auto-observação e da auto-
admiração, em literatura, e o ponto de vista de que a obra do escritor é tanto mais 
verídica e tanto mais convincente, quanto mais diretamente o autor nela se revele, 
são parte da herança intelectual seguida por Rousseau (HAUSER, 1982, p. 722-
723). 

 

 Diários, jornais íntimos, memórias, autobiografias e ensaios autobiográficos 

constituem então as modalidades dessa literatura para a qual confluem, ao mesmo tempo, a 

experiência vivida e a pesquisa estética (TURCHI, 1997), fervilhando, no âmbito mesmo do 

texto literário e no cenário da crítica, discussões interessantes sobre as relações entre o real e a 

ficção138 quando da criação da obra de arte literária. 

O desejo de recontar a própria infância é o fio propulsor que impulsiona Lya Luft a 

produzir Mar de dentro. Nele, como visto, a autora se dedica a narrar e a contemplar a visão 

de mundo peculiar à criança, ser não automatizado como o adulto, porque mais inclinado à 

contemplação que à razão. Em seu memorial de infância, apesar de narrar os fatos de uma 

perspectiva já adulta, Lya Luft deixa reinar soberana a época primeira de sua existência.  

                                                 
138 Analisando a natureza fictícia dos textos ficcionais, Wolfgang Iser (2002) adverte sobre a estreiteza da 
oposição binária entre real e ficção, oposição que ele considera como “saber tácito” que já pressupõe o 
entendimento do que sejam a ficção e a realidade. Como substituição a essa oposição binária, que não oferece 
muitas contribuições justamente por constituir um “saber tácito”, a proposta de Iser se configura na inserção de 
um terceiro elemento, o imaginário, tornando a relação outrora binária, uma relação ternária entre o real, a ficção 
e o imaginário como elementos dinamizados nas obras de ficção.  
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Laure Himy-Pieri, em Histoire d’enfances, histoire de l’enfance (2003), 

analisando alguns récit d’enfance franceses do século XVI, como o de Marguerite de Valois, 

observa, nesses relatos, uma verdadeira ausência da infância, não evocada em sua 

especificidade e totalidade, mas como mero passaporte para a focalização do eu adulto. A 

infância é, em textos como o de Valois, “largement amputée et déformée” (HIMY-PIERI, 

2003, p. 108). O mesmo não se dá no memorial de infância luftiano. Nele, apesar de a 

infância ser recapitulada do ponto de vista do sujeito de enunciação em sua fase adulta, “Aqui 

onde estou – diante deste computador, nesta altura e deste ângulo” (MD, p. 13), a figura da 

escritora adulta não pretende preponderar sobre a figura da criança que ela foi. Ao contrário, 

verifica-se até mesmo uma atitude de respeito do eu adulto para com o eu da infância 

rememorada. É com essa atitude de reverência que Lya Luft abre o seu memorial: 

 
Sinto-me um pouco intrusa vasculhando minha infância. Não quero perturbar 
aquela menina no seu ofício de sonhar. Não a quero sobressaltar quando se abre 
para o mundo que tão intensamente adivinha, nem interromper sua risada quando 
acha graça de algo que ninguém mais percebeu (MD, p. 13). 
  

 

Essa menina “em seu ofício de sonhar” e todo o seu cortejo de contemplações 

mágicas acerca dos outros e do mundo remonta àquela criança cuja visão Baudelaire irmana à 

visão do poeta em Sobre a modernidade (1997). A infância, com seus encantamentos, sua 

magia, suas descobertas, mas também seus temores, seus assombros e suas dores, 

principalmente no que se refere ao sofrimento de se ver apartada do mundo dos adultos, é o 

grande evento trazido à baila pela memória da autora. Esses acontecimentos da infância são 

narrados, não de forma cronológica e certeira, mas de maneira oblíqua, com seus vai-e-vens, 

com seu passo alternado entre presente e passado e com suas lacunas de esquecimento 

preenchidas pelo poder criativo e aditivo da imaginação. 

O memorial de infância de Lya Luft difere-se das narrativas de ficção a começar 

pelo contrato de leitura estabelecido. Nele, há a identidade lejeuniana entre autora / narradora 

/ personagem, ainda que a escritora revista suas memórias, “suas águas”, de um caráter 

ficcional, empreendido pela mescla entre o real e o inventado, pelo intermédio do imaginário. 

As obsessivas ressalvas da autora no que tange à impossibilidade de delimitar onde o real, 

onde o imaginado (presentes tanto em Mar de dentro como em alguns ensaios e crônicas) vão 

ao encontro do que Philippe Forest (apud CLUZEL, 2007) considera como impossibilidade de 

alcançar o que é real. Junte-se a isso o fato de que toda narrativa, enquanto proposta de um 

olhar subjetivo que é, reveste-se já de um caráter ficcional que dilui as certezas concernentes a 
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fatos empíricos. Ademais, como assevera Ernesto Sabato (2003, p.60): “Dada a natureza do 

homem, uma autobiografia é inevitavelmente mentirosa. E somente com máscaras, no 

carnaval ou na literatura, os homens se atrevem a dizer suas (tremendas) verdades últimas”. 

Quanto à natureza dos conflitos narrados, o memorial de infância não se difere 

muito das narrativas de ficção. Nele, o conflito se apresenta também como um conflito de 

natureza empírica, sedimentada, vivenciado por uma personagem claramente delimitada, 

concreta, mas que, diferentemente dos textos de ficção, amalgama também os papéis de 

autora e narradora, condição que caracteriza o pacto autobiográfico travado em Mar de dentro 

de forma ambígua, porque perpassado, em vários momentos, pelo pacto romanesco, como já 

visto no decorrer da tese. 

A démarche com a qual a autora dá ritmo ao memorial também se caracteriza pela 

descontinuidade, mas uma descontinuidade mais tênue porque a alternância entre o tempo 

pretérito dos fatos enunciados e rememorados e o momento presente da enunciação ocorre, 

sobretudo, no início e no final da diegese, e não muito frequentemente no interior dela. O 

memorial é também descontínuo, mas de uma descontinuidade relativamente menor. Nele, 

não há uma alternância democrática entre presente da enunciação e fatos rememorados, posto 

que o foco incide preferencialmente sobre esses últimos. De certa forma, essa incisão 

comprime as referências ao momento da enunciação. Isso caracteriza uma eleição da autora 

em louvor dos fatos passados. 

Interessante observar que, diferentemente dos romances de ficção, o memorial de 

infância apresenta, de forma mais reincidente, uma alternância gramatical do sujeito de 

enunciação. Assim, o eu da autora-narradora-personagem se transmuta num ela, primeira e 

terceira pessoa gramaticais se harmonizam num mesmo trecho enunciado, ocorrendo essa 

alternância, em alguns casos, de maneira repentina, sem aviso de chegada: 

 
Às vezes sou dócil e atendo à ordem da mãe. Muitas vezes resisto, grito e esperneio, 
eu quero, eu quero! Eu quero ficar assim, quieta, quase alcançando... 
Para aquela menina, nada seria apenas sujeira embaixo de um móvel, mas um aceno, 
uma presença e uma voz (MD, p. 21). 
 
 
 

Como estamos tratando de critérios na perspectiva do predomínio e não da 

exclusividade, vale ressaltar que em romances como As parceiras e O ponto cego, faz-se 

presente, de forma bem mais tênue, essa alternância do sujeito de enunciação.  

Mar de dentro também apresenta múltiplas configurações simbólicas, sendo a 

imaginação contemplada de forma intensa, quer seja pela autora-narradora-personagem, que 



 339

vivenciara fatos passados, quer pela que agora os relata. Simbólica é, por exemplo, a 

passagem em que a menina narra a aparição de um ser estranho e amedrontador, que a ela 

surge de repente, quando atravessava uma trilha de pedra entre a sua casa e a casa de seus 

avós. O ser estranho e todo o medo que ele provocou são anunciados num trecho em que se 

cristaliza a imagem-símbolo de um “polvo no bojo das águas escuras da mente” (MD, p. 52). 

No que apresenta de misterioso, o acontecimento é avaliado pelos racionais adultos como 

fruto da fantasia, como distorção da realidade por parte daquela criança de imaginação 

fervilhante: 

  
Eu passava na trilha de pedras entre nossa casa e a de meus avós. A meio caminho, 
avistei sobre os três degraus da casa deles, entre a varanda e o pátio, um ser 
monstruoso: meio agachado, um pé num degrau acima, outro já embaixo, que me 
fitava com olhos malignos, boca torta num riso perverso. Um palhaço, um clown. 
Do tamanho de um homem, com toda a roupa, o gorro, a bocarra vermelha, os 
sapatos engraçados: um palhaço meio agachado olhando-me fixamente, horrendo e 
mau. 
Olhei bem, encarei, procurei ver nele algum traço conhecido, era alguém querendo 
me assustar? 
Nada. 
Virei-me e corri de volta para casa em pânico. Chegou meu pai, os empregados 
vieram e examinaram tudo, minha avó saiu de casa e veio, e ninguém jamais 
descobriu do que se tratava, nem encontraram a pessoa estranha, nem havia palhaço 
nenhum por ali. 
Para os de casa ficou sendo mais uma fantasia minha, mais um dos meus pesadelos.  
Mas me assombrou por muito tempo, e eu sei que, concreto ou não, era muito real 
(MD, p. 52-53). 
 
 
 

Misteriosamente intransitivos e, portanto simbólicos, são também os amigos 

imaginários que com a criança se deitavam na grama do jardim, os elementos indefinidos, que 

ela observava ao se deitar no assoalho de tábuas claras, e que se lhe configuram 

indeterminadamente como poeira e sombra, algo que cintila no escuro, um caco de vidro ou 

um olho que a espia. Simbólica é também a figura do cavalo cor-de-mel que, misterioso, vem 

buscar a autora-narradora-personagem para ser informada a respeito de algo inaudito, para ser 

iniciada em algo extraordinário, para “contemplar o invisível” e “recitar o inenarrável” (MD, 

p. 125). 

No memorial da infância, manifesta-se um processo de metadiscursividade que se 

revelará intenso, sobretudo, nos textos de reflexão. Em determinadas passagens, a autora 

realiza alguns moderados pronunciamentos de caráter metaliterário, como: “Eu quis escrever 

livros desde que me lembro de mim”; “Este não é um livro para crianças, mas a respeito de 

uma” (MD, p. 14). 



 340

A intertextualidade arquitetada na trama do memorial de infância também se 

revela predominantemente, tal como no romance O ponto cego, a partir de elementos 

intratextuais, o que só é perceptível por um leitor que já tenha se debruçado sobre os 

romances da autora. Como já assinalado, vários fatos narrados em Mar de dentro já o foram 

em outros romances como, por exemplo, A asa esquerda do anjo. Esse tipo de justaposição 

pode, considerando um nível de elaborada leitura, fazer com que os romances da autora sejam 

questionados enquanto romances, para apresentarem a faceta própria das obras 

autobiográficas, vez que o leitor pode considerá-los como romances em que é transgredido o 

pacto romanesco por via da identificação das personagens das narrativas autodiegéticas com a 

figura da autora.  

A crítica acadêmica ainda não se expressou, por meio de considerável quantidade 

de publicações, sobre esse memorial de infância luftiano. Diante desse silêncio, não é possível 

asseverar com clareza a valoração alheia atribuída à obra no que respeita à sua natureza 

literária, valoração que certos componentes da crítica acadêmica perseguem de forma 

obcecada, tentando “separar o joio do trigo”, o literário do não-literário. E, ao assinalar esse 

silêncio, é preciso que, de nossa parte, haja um pronunciamento judicativo. Assim sendo, 

consideramos o memorial de infância uma obra tão rica e complexa quanto os romances da 

autora, complexidade essa que se concretiza em procedimentos literários interessantes como, 

por exemplo, a concepção proustiana com que a autora resgata/relata sensações e lembranças, 

o intenso investimento metadiscursivo ao propor o compactuar do real e da ficção, o 

tratamento incisivo dado à infância, à perspectiva do olhar infantil, a alternância entre o 

momento da enunciação e o momento dos fatos enunciados e, por fim, a maestria simbólica 

da autora.  

 

 

 

3.4.3 Textos de reflexão: barcos-jangada? 

 

 
Dizia Donne que ninguém dorme na carreta que 

o conduz do cárcere para o patíbulo e que, no entanto, 
todos dormimos desde a matriz até a sepultura, ou não 
estamos inteiramente despertos.  

Uma das missões da grande literatura: despertar 
o homem que viaja com destino ao patíbulo. 

(Ernesto Sabato) 
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Como já pôde ser entrevisto, pesa, sobre os textos de reflexão de Lya Luft 

(crônicas, ensaios e romance ensaístico), ora o grande silêncio da crítica acadêmica, ora a 

acusação de não pertencerem à esfera da “verdadeira” literatura. Porque neles a autora realiza 

uma conversa ao pé-do-ouvido do leitor, porque trata, como ela mesma diz, “de forma mais 

clara”, os temas que a assombram desde os primeiros romances, porque se debruça sobre 

problemas aparentemente triviais, enfrentados pelas pessoas no seu cotidiano, tais textos são 

praticamente expulsos do conjunto compreendido como arte literária genuína. Soma-se a 

esses fatores a deslegitimação já conferida a gêneros considerados marginais, como o ensaio e 

a crônica, acusados de exacerbada referencialidade, desobedecendo, pois, ao preceito da 

mímeses, um dos critérios ainda utilizados para categorizar a arte literária.  

No que tange ao ensaio, pensar sua constituição enquanto dotada do estatuto de 

gênero literário não é tarefa das mais fáceis, pois que suscita se considerem outras questões a 

ela congêneres. Adentrar seu universo, mais que o de alguns outros gêneros, é caminhar por 

veredas labirínticas, nunca em via de mão única, apresentando a trajetória, ao contrário, vários 

recuos, promessas de corredores que nem sempre deságuam em saída e a retomada da marcha 

na qual conclui o viandante, à maneira de Riobaldo139, que o fascínio está na própria 

caminhada e não no desfecho da travessia. 

Contemplar teoricamente o ensaio instiga uma démarche tríplice: dele partindo, 

percorrer o caminho que vai do esforço de conceituação da arte literária – no encalço de 

critérios que caracterizam a literariedade da obra – às complexas e polêmicas considerações 

teóricas sobre os gêneros literários. Não há como tratar do ensaio sem que se transponha esse 

dedáleo percurso.  

Prosa digressiva, descontínua e fragmentária, espécie de pensamento por imagens, 

o ensaio constitui livre instrumento através do qual o escritor, hermeneuticamente, lança-se à 

tarefa desafiante de compreender a realidade. O experimental, o provisório e o relativo 

caracterizam esse gênero que, do latim exagium, apresenta a mesma raiz do vocábulo examen 

(NARVAEZ, 2000, p. 149). 

Ainda que marcadamente presente em nossa contemporaneidade, produzido, entre 

outros, por Montaigne, Bacon, Sainte-Beauve, Barthes, Virginia Woolf, Eliot, Unamuno, 

Camus e Borges, o ensaio apresenta-se como um órfão de dois pais vivos. Assim poderíamos 

definir o gênero, rejeitado por uma determinada parcela da esfera literária no que apresenta de 

                                                 
139 “O real não está na saída nem na chegada: ele se dispõe para a gente é no meio da travessia”. João Guimarães 
Rosa. Grande sertão: veredas (1986, p.52). 
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filosófico e de referencial, e aviltado pela ciência no que tem de poético, simbólico, imagético 

e metafórico.  

Em L’esprit de l’essai: de Montaigne à Borges (2005), Claire Obaldia apresenta 

com muita propriedade um quadro das acusações a que, ao longo do tempo, o ensaio tem sido 

alvo. Obaldia apresenta opiniões várias de críticos que confluem o seu olhar para o ensaio, na 

tarefa de (des) atribuir-lhe o estatuto de gênero literário. Há, por um lado, a asseveração de 

que o ensaio, apresentando variações de um país a outro e até mesmo de um ensaísta a outro, 

é por demais contingente, impedindo a categorização de seus traços distintivos. A autora 

atesta ainda o processo pelo qual se costuma reatar a palavra ensaio ao vocábulo essayer (no 

sentido de experimentação não exaustiva ou sistemática) perpassando e autorizando a 

marginalização do gênero que, visto sob essa perspectiva, não passaria de um esboço do autor 

para uma posterior produção de um texto legítimo e complexo, como o romance, por 

exemplo. Além disso, segundo a estudiosa francesa, a própria palavra ensaio atribuída ao 

texto, quer incorporada ao título, quer presente de outras formas paratextuais, desestabiliza o 

contrato de leitura entre autor e leitor, indeterminando o horizonte de expectativa pelo qual se 

pode efetuar a leitura da obra. 

No que concerne à forma, a natureza fragmentária constitutiva do ensaio, que 

procede por uma espécie de divagação de um tópico a outro, causa a impressão de hesitação, 

imprecisão, o que impediria o estudioso de coaduná-lo em uma identidade genérica 

reconhecível. Essa acusação, como visto, já foi atribuída anteriormente ao romance. No que 

tange à semântica ensaística, a imprecisão temática dos textos, abarcando uma série muito 

flexível e quase infinita de temas ou tópicos, subverte o princípio de acordo com o qual todo 

gênero deve excluir certas matérias julgadas impertinentes. 

Por se desviar do preceito da mimesis aristotélica, o ensaio desestabiliza a 

cartesiana convicção dos que consideram a literatura pelo viés da imitação da realidade. 

Compreendido dentro da “problemática que é a literatura não ficcional, literatura por dicção, 

que mais que qualquer outra, põe em questão as fronteiras internas e externas do espaço 

literário” (MACE, 2002, p.411)140, o ensaio é praticamente expulso do panteão formado pela 

“autêntica” literatura, a ficcional (com a lírica e o drama) para se abrigar no vergonhoso reino 

da literatura de idéias. 

Outro fator responsável por difamar o ensaio seria sua visada pragmática: ao se 

constituir, por via da persuasão, numa espécie de clara interlocução de idéias do autor para 

                                                 
140 “problématique qu’est la littérature non fictionnelle, littérature par diction, qui plus que toute autre pose le 
problème des frontiers internes et externs de l’espace littéraire”. 
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com o leitor – o que o irmanaria aos escritos retóricos e didáticos – o ensaio seria questionado 

em sua literariedade, “como se o espírito não pudesse ser ao mesmo tempo completamente 

convencido e seduzido” (GENETTE, 2004a, p.107).141 Essa incompatibilidade entre o estético 

e o teórico-pragmático pesa sobremaneira sobre o ensaio, se vislumbrado por alguns puristas 

da teoria e crítica literárias, para quem a literatura é uma arte autotélica (sendo forma literária 

por excelência o poema em seu total autotelismo), que não deve, portanto, transcender a 

alçada estética:  

 
A maior parte das teorias universitárias da arte se caracterizam por um santo temor 
em relação a toda idéia de eficácia ou função da literatura. Resulta portanto normal 
o constatar da permanente tentativa que elas realizaram com o objetivo de excluir o 
ensaio da “verdadeira literatura” (LEENHARDT, 1981, p. 135).142 
 
 

 
A exigência estética do escritor, empenhado em investir de qualidade e elegância o 

ensaio, asseguraria ao texto o estatuto de literariedade, e, por conseguinte, de gênero literário? 

Se pensarmos na dificuldade de definir a literatura por via da jakobsoniana função poética da 

linguagem (que pode estar presente até mesmo num anúncio publicitário ou numa notícia do 

dia), só poderemos nos orientar em direção a uma resposta negativa.  

Mas no que pesem todas essas objeções desfavoráveis ao gênero cuja paternidade 

é atribuída a Montaigne, em terras francesas e a Francis Bacon, em território britânico, o 

ensaio tem assegurado sua presença ontológica e antológica no seio da cultura ocidental. Carl 

Klaus o considera, inclusive, um quarto gênero literário, ao lado dos outros três gêneros 

canônicos, a ficção, a poesia e o drama (OBALDIA, 2005). A existência do ensaio enquanto 

gênero a portar traços que lhe são distintivos – por mais difícil que seja o estabelecimento 

desses traços – é de tal forma inquestionável se pensarmos na constituição híbrida que sofrem 

os gêneros canônicos quando o escritor explora neles o material ensaístico, permitindo-nos 

falar então de romances, peças de teatro ou de poemas ensaísticos, semelhantemente ao que 

propõe Email Staiger (1997) a respeito da categorização genérica substantiva e adjetiva de 

toda obra de arte literária. Vale ressaltar, no entanto, que ao nos utilizarmos de categorizações 

como romance ensaístico, partimos também de uma taxonomia expressa de maneira tácita, 

que muitas vezes impede uma análise aprofundada da questão.  

                                                 
141 “comme si l’esprit ne pouvait être à la fois tout à fait convaincu et tout à fait séduit”. 
142 “La mayor parte de las teorías universitarias del arte, se caracterizan por um santo temor hacia toda idea de 
eficacia o de función de la literatura. Resulta por lo tanto normal el constatar la permanente tentativa que ellas 
han realizado con el objeto de excluir al ensayo de la ‘verdadera literatura’”. 
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Como se processa, no ensaio, a relação entre o factual e o ficcional? Alguns 

ensaios se despem totalmente de uma diegese narrativa enquanto noutros o ensaísta corrobora 

suas argumentações via exemplaridade oferecida por uma matéria ficcional. Daí a 

constituição muitas vezes híbrida desses dois gêneros, o romance abarcando o procedimento 

reflexivo próprio do ensaio, esse último se modelando a partir da diegese ficcional. No 

entanto, se no romance, a ficção e todo o universo que ela encerra – personagens, conflitos, 

transposição de espaço e tempo – constituem procedimento de primeiro plano, de importância 

decisiva e cabal, no ensaio, a investidura narrativa, em pano de fundo, resulta basicamente da 

necessidade de o autor convencer / seduzir o leitor quanto à validade do seu ponto de vista 

sobre o tema contemplado.   

Percorrido o esforço de sumariar os aspectos constituintes do ensaio, diríamos que 

sua não-identidade é o que, paradoxalmente, melhor o identifica. Qualquer tentativa de captar 

a essência do ensaio evidenciará a falibilidade de posicionamentos rígidos e dogmáticos. Se 

assim o é, que sentido faz se desdobrar em pesquisas sobre o ensaio? Qual a relevância de 

publicações dedicadas ao exame dessa prosa híbrida, encarada com desconfiança e desprezo, 

considerada por muitos como forma a-genérica ou anti-genérica? Acionar o legado teórico-

bibliográfico acerca do gênero e se deixar guiar pelo percurso labiríntico em que cada leitura 

leva não a uma saída, mas à necessidade de complementação e contraposição de pontos de 

vista; fomentar o debate prazeroso acerca dessa inquietante questão teórica; tornar mais 

caudaloso o acervo bibliográfico resultante de pesquisas brasileiras a respeito143, divulgar as 

produções literárias de ensaístas brasileiros, eis alguns dos motivos que justificam e 

impulsionam a travessia. 

Quando da análise dos textos ensaísticos de Lya Luft, bem como das crônicas, 

como se verá, a conjunção do factual e do ficcional nos levou à necessidade de propor, 

didática e metodologicamente, a existência de dois modos de reflexão nos textos de Lya Luft: 

a reflexão propriamente dita e a reflexão romanceada, sendo, muitas vezes as duas, inseridas 

nos limites de uma mesma obra, como ocorre em O rio do meio. 

A reflexão propriamente dita remonta àquilo que Nortrhop Frye classifica como 

obra temática, obra em que só atuam como personagens envolvidas o autor e o leitor do texto. 

Os quatro elementos do ato literário podem ser então equacionados nesses textos de reflexão 

praticamente pura da seguinte maneira: Autor + Ø (narrador) + Ø (personagem) + leitor.  

                                                 
143 A considerável produção literária ensaística perceptível em contextos culturais como a França e alguns países 
da América Latina é, provavelmente, um dos fatores que suscita, nos estudos literários desses países, 
consideráveis pesquisas acadêmicas sobre esse gênero muito pouco estudado no Brasil.  
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O conflito apresentado pelo ensaio é, diferentemente dos textos de ficção e do 

memorial da infância, um conflito não sedimentado, não localizável na personagem enquanto 

vetor textual. É um conflito que não necessariamente foi, mas que pode ser, um conflito 

muito mais teórico do que empírico, apresentado em sua eventualidade e generalidade. A esse 

respeito, o autor de Roland Barthes par Roland Barthes se refere, nessa obra, aos ensaios 

como “um romance sem nomes próprios” (BARTHES, 2003, p. 137).  

A descontinuidade já verificada nos romances de Lya Luft de forma patente e no 

memorial de infância de forma atenuada, é maximizada nos ensaios, pela natureza própria 

desse gênero, como assinala Adorno (2003, p.180):  

 
Ele [o ensaio] pensa em solavancos e aos pedaços, assim como a realidade é 
descontínua; encontra sua unidade através de rupturas e não à medida que as 
escamoteia [...] A descontinuidade é essencial ao ensaio; seu assunto é sempre um 
conflito suspenso.  
 

 

Isso não implica dogmatismo: todo romance conta com desfecho; todo ensaio não. 

Há que se analisar a questão pelo prisma da predominância de determinado fator e não de sua 

total exclusão. O ensaio pode apresentar, em suas passagens narrativas, um conflito e sua 

resolução, mas a natureza fragmentária e hipotética do ensaio, mesclando o factual e o 

ficcional, dilui mais facilmente a atenção do leitor para “o que finalmente aconteceu”, pois 

imediatamente a um fato narrado segue uma consideração de caráter reflexivo, que, por sua 

vez, faz-se seguir pela narração de um novo conflito que ilustre a contento as considerações 

desenvolvidas e assim sucessivamente. Em O rio do meio, não raras vezes, os conflitos 

narrados deságuam não numa solução, mas, pelo contrário, numa constante indagação que se 

estende quase ad infinitum:  

 
Numa grande mesa cheia os moços falam todos ao mesmo tempo, entendendo-se de 
alguma forma nessa confusão familiar. Na falsa posição honorária de uma ponta da 
mesa, ou a um canto dela, um velho come de cabeça baixa. Porque está surdo? 
Porque está desatualizado, incapaz de acompanhar? Ou porque ninguém se lembra 
de virar-se para ele e perguntar algo além de um apressado “Quer arroz, vovô?” 
“Mais carne, vovó? “Mãe, quer dessa saladinha?” (RM, p.113). 
 

 

Jacques Leenhardt afirma que o escritor ensaísta assume uma função hermenêutica 

dentro da cultura (1981, p. 131). É também esse importante sociólogo francês que assinala a 

peculiaridade da dinâmica relação entre o ensaísta e o leitor, ao afirmar: “O destinatário do 

ensaio não é, como o é o do romance, um destinatário teórico. Para o escritor ensaísta, o leitor 
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– ou melhor dizendo os leitores do ensaio – constituem-se já como interlocutores quase reais”  

(LEENHARDT, 1981, p. 135).144 Afirmando que o ensaio tende a converter o público em 

interlocutores, Leenhardt ressalta o papel atuante tanto do ensaísta quanto do leitor, num 

constante exercício hermenêutico em que as respostas às questões levantadas quase sempre 

compõem um universo impenetrável: “o ensaio estabelece com seu leitor uma comunidade de 

interrogações, cujas respostas permanecem fora de alcance” (LEENHARDT, 1981, p. 135-

136).145 Os ensaios luftianos não se mostram sedentos de resposta, mas, ao contrário, fazem 

germinar as perguntas. 

A descontinuidade essencial, concretizada pela livre associação de fragmentos, 

permitirá incluir, no interior do ensaio, o germe daquilo a que denominamos reflexão 

romanceada. Assim, num mesmo trecho coadunam-se o factual e o ficcional, como nessa 

passagem da obra luftiana em que o relato registrado entre aspas se refere a uma 

ficcionalidade in potentia e não concretamente sedimentada por via de uma personagem e o 

excerto destituído de aspas se refere à constatação factual por parte da autora: 
 
 
“Sempre que estou triste ele me manda comprar um vestido novo ou tomar café na 
vizinha; quando quero amor, ele me traz problemas do trabalho ou fala que a conta 
no banco está no vermelho”. 
“Quando quero lhe fazer um carinho, ela está cansada; quando quero contar casos 
do escritório, ela não presta atenção; quando a convido para sair, nunca está 
disposta ou reclama de tudo”. 
Casamentos acabam assim, um número impressionante de vezes. Conseguiu-se 
talvez conforto e segurança, mas agora os interesses flutuam em direções 
diferentes, há outros objetos de sedução (RM, p.87-88). 
 

 

E porque fragmentário e descontínuo, o ensaio permite a profusão das vozes 

enunciativas, a alternância gramatical do sujeito de enunciação. Assim, a autora, que em 

determinados momentos se esconde atrás de uma pseudo neutralidade heterodiegética, como 

na seguinte passagem de Mar de dentro: 

 
Os homens se assombrariam vendo como, por outro lado, podem ser simples os 
desejos das mulheres: um pouco de lazer, talvez sozinhas, sentir preguiça sem 
culpa; andar pela casa na silenciosa madrugada e ninguém acender a luz 
perguntando: “Ouviu algum barulho?” e o que ela ouvira era apenas o rumor de 
seus próprios desejos, que de dia nunca tem tempo de escutar (MD, p. 54). 
 

                                                 
144 “El destinatario del ensayo no es, como lo es el de la novela, un destinatario teórico. Para el escritor ensayista, 
el lector – o mejor dicho los lectores del ensayo – se constituyen ya em interlocutores casi reales”. 
145 “... el ensayo establece con su lector uma comunidad de interrogantes, cuyas respuestas permanecen fuera de 
alcance”. 
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 em outras passagens, já se faz presente gramaticalmente enquanto voz enunciativa: 

 
Não sei se os homens têm, como as mulheres, o tempo interior para esse 
pensamento que parece um fruto numa árvore, que podemos nunca apanhar, mas 
está ali – chamamento de enigmas que não se entregam: sua importância reside no 
desafio de nos fazer pensar  (RM, p.92). 
 

 

Através de um eu e de um nós, a autora se insere na “tribo dos humanos” e 

apresenta um tom enunciativo através do qual se aproxima cada vez mais do leitor. No 

entanto, essa aproximação pode ser repentinamente suspensa para voltar a autora, numa 

mesma página, a narrar um fato de forma distanciada: 

 
Era tido como ríspido, quase violento; temido por família e funcionários, gostava 
de discutir, logo se irritava: um lobo solitário. Mas havia uma mulher ao lado de 
quem se deitava para arder, e também para chorar; com quem ria feito menino; a 
quem dizia todas as ternuras que não se permitia expressar com mais ninguém. 
Ela descobrira, sem saber como – apenas porque era sua destinação – a ponta do fio 
do coração desse homem, e deixava que se desenrolasse (RM, p.92-93). 
 
 
 

A alternância dos sujeitos de enunciação revela, nos ensaios luftianos, a presença 

de um contrato de leitura um tanto quanto ambíguo se se levar em conta que há momentos em 

que a autora apresenta fatos que ocorrem com outras pessoas (autora = narradora ≠ 

personagem), mas também apresenta fatos nos quais se insere, a partir de uma perspectiva 

notadamente autobiográfica (autora = narradora = personagem). Poderíamos denominar o 

pacto de leitura aí estabelecido como um pacto ambíguo que tende para o referencial, 

diferentemente do pacto estabelecido de forma precisa e romanesca nos romances de ficção e 

do pacto ambíguo autobiográfico do memorial de infância. 

É fato que nos ensaios e crônicas, principalmente nas passagens destituídas de 

diegese narrativa, as fulgurações simbólicas tão presentes nos romances e no memorial de 

infância tendem a se rarefazer, em virtude de uma apresentação de fatos a partir de uma 

mirada mais argumentativa que narrativa, mas que, no entanto, não prescinde do poético. 

Nesse sentido, nessas passagens, a relação entre a imagem e o sermo mythicus se vê soerguida 

principalmente pelo intermédio da metáfora. Os textos de reflexão apresentam, pois, uma 

espécie de simbólica rarefeita, visto que metáforas e não símbolos neles predominam, e dizer 

predomínio não implica, mais uma vez, dizer exclusão. 

A metadiscursividade presente nos ensaios e nas crônicas da autora se difere em 

quantidade e em qualidade daquela realizada no romance O ponto cego. Podemos dizer que, 
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numa escala de menor freqüência, no romance, há uma espécie de metadiscursividade 

predominantemente poética, já que nele o discurso da narrativa, além de se voltar sobre o 

próprio ato de narrar, cumpre com uma função estética, estilística, que aponta somente para o 

interior da narrativa em que o menino narrador narra e pondera sobre o próprio ato da 

narração. Já nas crônicas e ensaios da autora, como a metadiscursividade se volta não para 

uma diegese narrativa vivida por uma personagem em específico, mas para o conjunto da obra 

luftiana, no sentido de iluminar a compreensão dessa obra, podemos dizer que neles reside 

uma espécie de metadiscursividade predominantemente crítica. Nos textos de reflexão, a 

metadiscursividade é bem mais freqüente que nos romances e no memorial de infância. 

Todos esses critérios de distinção146 dos quais nos utilizamos para analisar as 

diferentes formas da prosa literária em Lya Luft revelaram a presença de alguns elementos 

que se apresentam de forma predominante e nem sempre excludente em cada uma das três 

modalidades discursivas manejadas pela autora. A distinção dessas modalidades só é possível 

enquanto constructo teórico, uma vez que as narrativas de ficção, o memorial de infância e os 

textos de reflexão da escritora gaúcha se interpenetram, amalgamam-se formando um 

verdadeiro mosaico. Em meio à tentativa de distinção, algumas semelhanças é que vêm à tona 

como, por exemplo, o fato de não haver nem nos romances (como não poderia deixar de ser), 

nem no memorial de infância e nem nos textos de reflexão, uma concreta e patente identidade 

onomástica expressa pela presença do nome Lya, Luft ou Lya Luft no interior das 

modalidades prosaicas empregadas, o que caracterizaria com clareza a presença de um pacto 

autobiográfico estabelecido com o leitor. 

Nessa perspectiva, podemos pensar se realmente o procedimento crítico através do 

qual se supervalorizam os romances em detrimento da narrativa autobiográfica e dos textos de 

reflexão pode encontrar sustentáculo teórico. Se por um lado as narrativas de ficção da autora 

são muito mais simbólicas que os demais textos, por outro, estes revelam uma dinâmica de 

enunciação literária muito mais complexa e diversificada que os primeiros. Além disso, nos 

textos de reflexão de Lya Luft, a figura do leitor vem à tona, através do diálogo com ele 

travado nas formas ensaísticas. Como assevera Obaldia (2005, p. 59), “o ensaísta exige do 

leitor uma participação ativa sob a forma de um cálculo, uma dedução e uma interpretação 

incessantemente renovadas do propósito que se lhe oferece”.147 

                                                 
146 Para uma compreensão mais clara dessas distinções, ver quadro esquematizado num dos anexos da tese. 
147 “l’essayste exige du lecteur une participation active sous la forme d’une evaluation, d’une déduction, et d’une 
interprétation sans cesse renouvelées du propos qui s’offre à lui”. 



 349

A presença do leitor nos textos de reflexão da autora é de tal forma imperativa que, 

se nos romances, as personagens estão no front, se no memorial de infância a figura da autora 

assume a “frente de batalha”, nos textos de reflexão é o leitor que no front se apresenta. Isso 

porque, como bem lembra Ruth Silviano Brandão, embora suas considerações não se 

restrinjam a categorias específicas de texto,  

 
o deslocamento da questão do sujeito, não mais dono de seu Verbo, não mais centro 
de uma consciência criadora onipotente, teve efeitos não só na produção literária, 
como na posição do leitor diante do texto. Cabe a esse leitor muito mais reescrever 
o texto, marcá-lo com seu olhar, reorganizá-lo e participar de sua autoria, do que 
procurar uma pretensa verdade nas suas profundezas, como fazia a velha 
hermenêutica (BRANDÃO, 1996, p. 28-29). 
  

 

Defender essa hipótese de maior evidência da figura do autor, da personagem ou 

do leitor não significa, ressaltemos novamente, a absurda exclusão dos demais elementos da 

atividade literária em cada uma das modalidades da prosa luftiana, mas sim a proeminência de 

algum deles. 

Assim sendo, vale considerar o romance de ficção como um barco titânico, o 

memorial de infância como uma embarcação intermediária, tal qual um navio, e os textos de 

reflexão pela pobreza e precariedade que caracterizam a jangada? Muitos poderiam dizer que 

sim e poderiam até mesmo lançar mão de nossos critérios de diferenciação aqui estabelecidos, 

tal como o pacto ambíguo que oscila entre o autobiográfico e o referencial nos textos de 

reflexão. Através dessa distinção, poderiam afirmar que os ensaios e crônicas da autora, 

porque tendem ao referencial, não são literários mas, qu'est ce que c'est même la littérature? 

Na perspectiva dessa discussão, os ensaios e crônicas luftianos podem ser lidos como obra de 

arte literária? Eles conseguem realizar o que Marisa Lajolo (1982, p. 17) assinala como 

natureza social da obra literária, qual seja, o criar um universo de interação estética entre o 

autor e o leitor?  

A tarefa do estudioso, em qualquer campo do saber, deve, sempre que possível, 

ultrapassar a mera reprodução de leituras teóricas deglutidas e, num processo de 

antropofagização oswaldiana, trazer à baila o olhar através do qual contempla a questão. É 

preciso se pronunciar, ainda que se corra o risco de descobrir, em alguma leitura ulterior do 

universo babélico formado por textos teóricos, semelhante posicionamento, o que se por um 

lado frustra qualquer pretensão de originalidade do pesquisador, irmana-o a um outro 

pesquisador e faz da voz do outro, eco de sua própria voz. Mas é preciso, no entanto, que o 

estudioso encare sua contribuição como apenas uma parcela do conhecimento relacionado ao 
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assunto, sem a ingênua pretensão de resolver algo cuja circunstancialidade e cujo relativismo 

já foram apontados pelos grandes teóricos. Isso posto, arriscamos então a dizer que o contorno 

literário dos textos de reflexão de Lya Luft provém do fato de eles 1) aspirarem ao estatuto de 

objeto concomitantemente artístico e hermenêutico (reflexivo e indagador) de determinada(s) 

problemática(s) do universo humano; 2) desobrigarem-se das verdades absolutas e da busca 

de definições categóricas e cartesianas próprias dos textos científicos e, o mais importante, 3)  

expressarem o incerto, o ainda não conhecido, o misterioso, recorrendo não à estreiteza da 

definição e do conceito, mas à abertura polissêmica do símbolo, não para apresentar a 

realidade, mas para recriá-la. Podemos dizer que os textos de reflexão de Lya Luft alçam a 

ainda nebulosa condição de literatura, se as imagens aí engendradas puderem exercer sobre 

nós o mesmo fascínio das imagens de um poema contemplado numa perspectiva 

fenomenológica, tal como observa Bachelard (2000, p. 7-8): 

 
Por essa repercussão, indo imediatamente além de toda psicologia ou psicanálise, 
sentimos um poder poético erguer-se ingenuamente em nós [...] Essa imagem que a 
leitura do poema nos oferece torna-se realmente nossa. Enraíza-se em nós mesmos. 
Nós a recebemos, mas sentimos a impressão de que teríamos podido criá-la, de que 
deveríamos tê-la criado. A imagem torna-se um ser novo da nossa linguagem, 
expressa-nos tornando-nos aquilo que ela expressa – noutras palavras, ela é ao 
mesmo tempo um devir de expressão e um devir do nosso ser. Aqui, a expressão 
cria o ser.  
 

 

Na esteira do pensamento de Bachelard, é possível enfatizar esse processo pelo 

qual os escritos de um autor ecoam fundo na alma de um leitor, a ponto de esse último pensar: 

“Eu é que queria ter escrito isso”! A prosa literária luftiana ressoa na alma de muitos leitores 

como se de sua própria voz se tratasse.  

Ao fim desse percurso caracterizado pela tentativa de estabelecer traços distintivos 

entre as várias modalidades da prosa literária de Lya Luft, percebemos que a obra da autora é 

perpassada pela multiplicidade, um dos seis valores literários cuja permanência na produção 

literária do “próximo milênio” é asseverada por Calvino (1990, p. 127). Segundo o crítico 

italiano, a grandeza dos romances do século XX se dá pela substituição da noção de obra de 

arte como enciclopédia a apresentar “a pretensão de exaurir o conhecimento do mundo 

encerrando-o num círculo” (1990, p. 131) pela noção de enciclopédia aberta a oferecer uma 

totalidade que só pode ser “potencial, conjectural, multíplice” (1990, p. 131).  

A dificuldade na tentativa de esquadrinhar as diferenças das modalidades da prosa 

literária de Lya Luft se dá exatamente pelo fato de nela estar contido esse valor de uma 

multiplicidade correspondente numa mesma unidade. E não nos sentimos intimidados ao 
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retomar, a título de caracterização dessa natureza compósita da prosa literária luftiana, as 

palavras com que Jeanne Marie Gagnebin considera a obra de Marcel Proust, ao entremear os 

gêneros literários do romance e do ensaio, da autobiografia e da ficção, “criando uma unidade 

nova e essencial para a literatura contemporânea, na qual reflexão estética, invenção 

romanesca e trabalho de lembranças confluem e se apóiam mutuamente” (GAGNEBIN, 2006, 

p. 148).  

Os romances, o memorial e os textos de reflexão luftianos são então as formas 

múltiplas intensamente auto-correspondentes, são barcos dissímeis que, no entanto, 

conduzem-nos a um mesmo porto, que é o das imagens, mitos e símbolos presentes no 

universo literário criado pela autora, universo esse que também é nosso, enquanto leitores co-

autores de uma obra que ainda não cessou de ser escrita. 

Desta feita, ancorando-nos na teoria antropológica durandiana para examinar não 

só os temas contemplados por Lya Luft, mas o seu projeto de escrita literária em si, podemos 

concluir que esse projeto pode ser simbolicamente representado pelas imagens e símbolos do 

regime noturno místico e sintético, vez que um livro se funde a outro, misturando os 

contornos dos gêneros literários e assim procedendo, cada nova obra ressurge das obras 

anteriores, num dinamismo cíclico em que o fim pode ser a ponta do começo. Extremamente 

semelhantes e apresentando, por outro lado, algumas diferenças entre si, a prosa literária 

luftiana se faz trama tão mesma e tão vária.  
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IV- MEMÓRIAS DO PÉRIPLO EM LUFTIANAS ÁGUAS 

 
 

... a  essência da  literatura  escapa  a toda 
determinação  essencial,  a  toda  afirmação que  a 
estabilize ou mesmo que a realize; ela nunca está ali 
previamente,  deve  ser  sempre  reencontrada  ou 
reinventada. 

(Maurice Blanchot) 
 

 
 

O périplo realizado sobre luftianas águas nos conduziu a narrativas de ficção, a 

memórias e a textos de reflexão que tematizam famílias esfaceladas, habitando casas em que 

sótãos e porões amedrontam, temidas mortes, desencontros amorosos, subjetividades falidas, 

medos e temores infantis que se perpetuam na fase adulta, projetos e sonhos abortados, 

escolhas desastrosas e fracassadas. Mas viajar sobre a prosa da autora gaúcha nos conduziu 

também a paragens diversas e pudemos desembarcar num universo pautado pela possibilidade 

do encontro harmonioso consigo mesmo e com o outro, pelo repensar a morte como antídoto 

contra o tédio conjugal para com a vida, por personagens que buscam sua autonomia e 

aceitam pagar o preço de sua própria construção, pelo devaneio e pelo encantamento, pela 

superação de infortúnios vários, por sótãos e porões de temores eufemizados, transformados 

em refúgios para o ser. Ao lado dessas questões tão existenciais que inquietam o ser humano, 

a prosa literária luftiana contempla também a própria arte como tema que diz respeito ao 

humano, a partir de uma série de considerações metaliterárias e procedimentos de escrita que 

evidenciam o fictício como duplo do real, o imaginário como o avesso que complementa a 

realidade.  

Caracterizada por uma multiplicidade de gêneros textuais que, no entanto, 

apresentam-se como suporte de um conjunto recorrente de imagens, símbolos e temas 

selecionados e contemplados obsessivamente, a prosa literária de Lya Luft se faz 

concomitantemente una e múltipla, paralelamente tão mesma e tão vária. O presente trabalho 

objetivou examinar essa natureza dúbia de uma obra que, aparentemente diversa, segue sendo 

a mesma. Validando a hipótese de um conjunto imagético, simbólico e temático disseminado 

numa multiplicidade de formas (gêneros e subgêneros literários), procuramos evidenciar a 

existência de um número de traços característicos da dicção literária luftiana a perpassarem as 

várias formas literárias manejadas pela autora quando da construção de seu universo literário.  

A essa dicção literária luftiana tão incisivamente presente nas narrativas de ficção, 

no memorial de infância e nos textos de reflexão, denominados arquiestrutura da prosa 
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literária luftiana. Tal arquiestrutura pode ser compreendida como um projeto literário por 

meio do qual a autora se nutre de sua própria obra para geri-la, engendrando dessa maneira 

um imbricado complexo literário em que cada livro constitui fio que se entrelaça a outro fio 

na urdidura do todo formado pelos seus textos. Esse complexo literário se evidencia pelo 

amálgama entre ficção, reflexão e memória, produzindo a autora uma prosa literária densa, 

autocitacional, compósita e circular.  

Para alcançar nossos objetivos, procedemos principalmente por duas direções: 1) 

apresentar a recorrência de imagens, símbolos e mitos que irmana os diferentes gêneros 

textuais acionados pela autora – trama tão mesma; 2) examinar, através de um conjunto 

delimitado de critérios, os meios pelos quais é possível asseverar a existência de formas 

textuais múltiplas, a se diferirem entre si – trama tão vária.  

Partindo de alguns dos excelentes trabalhos que compõem a fortuna crítica da 

autora e que, em sua maioria, dedicam-se ao exame de um número reduzido de obras 

luftianas, principalmente os romances, propusemo-nos o desafio de contemplar como corpus 

literário de análise um conjunto mais amplo e mais diversificado das obras da autora: além de 

nos propormos trabalhar com os romances, contemplamos também o memorial de infância e 

os textos de reflexão. Empreitada demasiado exaustiva, tivemos que optar pela delimitação de 

um corpus literário principal, analisando individualmente as obras que o compõem e um 

corpus literário secundário, cujas obras foram examinadas de forma menos delongada, porém 

numa relação sistemática em que cotejamos os diferentes textos da autora.  

Também, diferentemente de vários trabalhos voltados ao exame da obra luftiana, 

efetivamos nossas análises por meio da conjunção entre três instrumentais teóricos, quais 

sejam, a teoria antropológica do imaginário, os estudos sobre memória e autobiografia e os 

estudos sobre gêneros literários. 

Assim, no primeiro capítulo, examinamos imagens e símbolos do mito do duplo 

em As parceiras (1990), a representar simbolicamente a história de vida de Anelise e 

Catarina, bem como as outras parcerias travadas entre a protagonista e as demais personagens. 

Em O quarto fechado (1991), navegando sobre as águas de Tânatos, conhecemos tanto a 

morte amada, buscada, procurada, quanto a morte temida e evitada, além de conhecermos a 

história de uma subjetividade feminina seqüestrada, a de Renata, e a viscosa relação entre 

seus filhos gêmeos, Camilo e Carolina. Em A sentinela (1994) acompanhamos o ineditismo de 

uma personagem feminina luftiana a conhecer um destino afortunado, tecendo os fios com 

que construir sua própria autonomia frente aos fantasmas familiares, ao (des)amor e a si 

mesma. No memorial de infância Mar de dentro (2002), constatamos que as relações entre o 
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real, a imaginação e a memória se dão muito mais por contigüidades e interconexões do que 

por delimitadas e rígidas fronteiras. Assim, o fictício e o experienciado, o vivido e o 

inventado se interpenetram, fundem-se e se confundem numa mesma urdidura literária. 

Tematizando sobre a própria infância, os próprios temores e encantamentos, sonhos e 

frustrações, Lya Luft, num jogo de névoas e clarões estabelecidos com o leitor, através de um 

pacto ambiguamente romanesco e autobiográfico, transcende sua história de vida para tratar 

do humano em sua totalidade e complexidade, o autobiográfico se resvalando para o 

heterobiográfico. No romance O ponto cego (2003), conhecemos a trágica história de vida de 

uma personagem masculina que, pela primeira vez, ascende-se como voz narradora de um 

romance luftiano. Ao lado da diegese narrativa a contemplar como temas o esboroamento de 

uma pseudo-estrutura familiar, o desamor entre pai e filho, o desencontro conjugal 

evidenciado por patentes desejos extraconjugais, a autonomia da subjetividade feminina por 

muito tempo submersa aos ditames androcêntricos e as diferenças entre a cosmovisão infantil 

e adulta, adentramos num universo que tematiza a própria escrita ficcional, literária. Esse 

tematizar se dá através de um intenso jogo metanarrativo em que a autora, pela voz do 

menino-narrador que, na verdade, comporta-se como autor implícito, problematiza os próprios 

procedimentos de escrita literária e o constante diálogo entre o real e a ficção. Finalmente, nas 

crônicas de Pensar é transgredir, Lya Luft nos convida a silenciar o burburinho de nosso jeito 

contemporâneo de, muito mais que ser e viver, sobreviver, por meio da busca desenfreada da 

satisfação imediata e passageira, do consumismo que leva à consumação do ser, das relações 

interpessoais superficialíssimas. Para tanto, a escritora assevera a necessidade da constante 

reflexão, de um pensar crítico e autônomo que nos liberte do espírito de manada e nos faça 

transgredir a ordem erigida sobre valores desumanizantes que nos destituem de nossa 

condição primeira e nos transformam em animais, em títeres de um universalismo sem rosto, 

porém com várias máscaras. Em seus textos de reflexão propriamente ditos e na reflexão 

destilada nas narrativas de ficção e nas passagens autobiográficas de sua obra, Lya Luft 

colabora para com o projeto de inserção da filosofia em toda a parte, como o quer Edgar 

Morin, nas palavras de François L’Yvonnet: “ensinar muito cedo as crianças a problematizar, 

a exercitar-se na dúvida em relação ao que lhes é apresentado como contra ou como a favor; 

tentar sempre novos caminhos, como diz Nietzsche, preferir os sendeiros em vez das grandes 

rodovias” (L’YVONNET, 2007, p. 323).  

Dessa análise paradigmática realizada no primeiro capítulo, passamos, no segundo 

capítulo, a uma análise sintagmática da prosa literária de Lya Luft, por meio do cotejo entre as 

narrativas de ficção, o memorial de infância e os textos de reflexão. Nessa segunda parte da 
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tese, desdobramento do primeiro capítulo, analisamos a disseminação de cada um dos temas 

analisados separadamente em cada livro que compôs o corpus literário do primeiro capítulo, 

evidenciando a prosa literária luftiana como uma rede em que certas imagens, símbolos, mitos 

e temas, num jogo entre vozes e ecos, recorrências e reiterações constantes, entrelaçam todos 

os livros da autora num só complexo, numa só urdidura.    

A obra literária luftiana é de tal modo coesa e compacta que falar de um tema 

implica, muitas vezes, acenar para um ou vários núcleo(s) temático(s) correlato(s), 

entrelaçado(s). Assim, de mãos dadas andam o ser, o tempo e as fases etárias desse ser, o 

espaço que ele habita, a memória, a morte e as imagens do duplo. Considerando esse 

pressuposto da coesão temática na prosa literária da autora, examinamos, no segundo capítulo, 

feixes temáticos relacionados a três elementos que perpassam as diferentes modalidades de tal 

prosa: o ser, o tempo e o espaço que o circunscrevem. Os seres de papel evocados nos textos 

selecionados foram vislumbrados principalmente a partir do mito do duplo. As coordenadas 

de espaço foram examinadas quando representadas sobretudo pela imagem da casa, morada 

do ser. De maneira ampla, num último feixe, denominado “fluir temporal”, analisamos quatro 

subtemas relacionados às coordenadas de tempo: o tempo propriamente dito, a memória, a 

infância e a morte. 

Asssim, verificamos a casa, morada do ser, como microcosmo elevado a 

macrocosmo em todas as obras luftianas. No universo literário da autora, a representação 

simbólica da casa só pode ser compreendida se se levar em consideração o ser humano que 

nela habita: ambiente exterior e representação dos conflitos interiores vividos pelas 

personagens se conjugam intrinsecamente. Casas há que assustam e ameaçam, são palcos de 

espectros e fantasmas que atormentam, são territórios marcados pelo desafeto e 

incomunicabilidade entre os seres familiares, por relações interpessoais opressoras, são enfim 

lócus terribilis. Além da casa familiar, encontramos também referências ao internato como 

outro espaço que angustia e oprime as personagens. Mas é como lócus amoenus que, na 

maioria das vezes, as casas se configuram em Lya Luft, constituindo refúgios procurados por 

desejos de intimidade e proteção, num movimento obsessivo do doce isolar do eu que se 

redobra em si mesmo e encontra a quietude. Quartos, corredores, sótãos, porões 

compartimentalizam esse habitat que é, em si mesmo, desdobramento: do mundo para a casa, 

da casa para as partes que a compõem. Poucas são as referências a ambientes que 

circunscrevem uma casa, como ruas, bairros, cidades e países.  

Em luftianas águas, o tempo comparece muito mais como tema que como 

elemento estruturador da diegese narrativa ou da prosa literária, de modo geral. Raras são as 
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passagens em que o leitor se depara com marcações cronológicas precisas, como horas, datas, 

estações do ano ou qualquer delimitação equivalente. Ao contrário disso, temos o tempo 

tematizado por três diferentes maneiras: o tempo que devora e que, de tão temido, precisa ser 

domesticado pelas vias do regime diurno da imagem; o tempo eufemizado do regime noturno 

místico e o tempo passível de ser revivido, recriado a partir da repetição dos instantes 

temporais do regime noturno sintético, que possibilita também encarar o transcorrer temporal 

pelo seu lado progressivo, como escoar da vida que não leva somente à morte, mas ao 

renascimento. Além disso, principalmente nos textos de reflexão, a autora convida o leitor ao 

exame filosófico do emprego do tempo, da maneira como cada ser humano administra o 

tempo de suas próprias vidas.  

Outro tema que perpassa todas as modalidades constituintes dos corpora 

analisados é a infância, aí representada de forma ambivalente. Se por um lado há espaço para 

a criança em seu constante exercício de devanear, em sua fervilhante imaginação analógica e 

criadora a irmaná-la à sensibilidade dos poetas, há, por outro lado, a representação simbólica 

de uma infância eivada de sofrimento, incompreensão e opressão por parte dos adultos. 

Assim, desmascarado se encontra o mito da infância feliz. Também pelo viés de certos temas 

interditos, a opressão exercida pelos adultos em relação às crianças perpassa a obra da autora: 

Eros, pulsão da vida e Tânatos, pulsão da morte, não são dados a conhecer à criança, como 

deveriam ser para que, desde cedo, o ser humano veja com integralidade o seu estar no 

mundo. Mas na prosa literária da autora, a criança não comparece somente como anjo 

vitimado pelos adultos; também a criança sádica atua nesse universo literário, tendo a figura 

de Lilith de A sentinela o exemplar de maior destaque. Ao lado da figura da criança como 

imagem da infância, dois outros modos de perpetuação infantil se fazem sentir nas obras 

analisadas: a conservação da visão lúdica e encantatória da criança no adulto e um número de 

personagens adultas caracterizadas pela infantilidade e puerilidade em momentos em que se 

requer maturidade. Por fim, a infância é representada na obra luftiana não somente enquanto 

tema, mas também enquanto forma: brincadeiras e peraltices lingüísticas efetivadas por via da 

supressão da pontuação, de vocábulos atados entre si ou pela intensa repetição de fonemas 

prolongados sintaticamente nos limites de uma palavra.  

Um tema de considerável presença na prosa literária luftiana, ainda não muito 

focalizado pelos trabalhos críticos sobre sua obra, é a memória em seu constante consórcio 

com a imaginação e o esquecimento. Lembrar, imaginar, esquecer são processos 

freqüentemente acionados pelas personagens dos romances, do memorial de infância e pela 

voz autobiográfica dos textos de reflexão. Em Lya Luft, duas grandes configurações da 
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memória se fazem presentes: 1) a memória ficcional e 2) a memória autobiográfica, que por 

sua vez se subdivide em 2.1) memória autobiográfica narrativa e em 2.2) memória 

autobiográfica metaliterária. A memória ficcional, ambivalente como é, permite às 

personagens dos romances retornarem ora a um passado ditoso, ora um passado doloroso: 

lembrar se configura como doce lenitivo, trazendo de volta ao coração o que se amou, ou com 

o gosto amargo de experiências que não puderam ser esquecidas, tão marcadas permaneceram 

na subjetividade das personagens. Nas narrativas de ficção, as fotografias, baús, sótãos e 

porões são símbolos diletos a gravitarem em torno da imagem da memória. Além de objetos e 

aposentos, também o homem é memória do próprio homem na prosa literária de Lya Luft: a 

parecença física, os trejeitos e as personalidades de uma personagem remontam a um 

antepassado, sendo-lhes memória. Com relação à identidade dos sujeitos que recordam, tanto 

a memória individual quanto a memória coletiva se fazem presentes nos livros que compõem 

o corpus selecionado, essa última categoria expressa tanto pela voz de seres que vivenciaram 

coletivamente alguma tragédia histórica, quanto por aqueles destituídos de maiores poderes 

numa sociedade adultocêntrica, patriarcal, heterossexual e, ainda algumas vezes, xenófoba, 

tais como as mulheres, as crianças, os homossexuais e os estrangeiros.  

A memória autobiográfica narrativa se efetiva por meio de textos em que a autora-

narradora-personagem recorda fatos de sua infância, especialmente o ônus e o bônus de ter 

sido uma criança cuja contemplação e capacidade de devaneio eram vividas ao paroxismo e 

incompreendidas pelos seres que com ela conviviam. Por via da memória autobiográfica 

metaliterária, fatos pretéritos relacionados à criação literária da autora são trazidos à baila, 

sempre vinculados à sensibilidade artística das experiências vividas quando a criança. Numa 

espécie de memória coletiva de escritores, Lya Luft contempla questões várias como, por 

exemplo, as vinculações entre o fictício e o autobiográfico, o grau de parentesco entre o autor 

e as personagens por ele criadas, a relação entre o escritor e a crítica, evidenciando a natureza 

eroticamente prazerosa que ela própria estabelece com o ato de escrever.  

A teoria antropológica do imaginário muito contribuiu, como arcabouço teórico, 

para contemplarmos, em nova perspectiva crítica, a morte, um dos temas mais recorrentes na 

obra luftiana. Por essa linha de investigação, entramos em contato com mortes temidas, 

mortes que amedrontam, representadas por símbolos teriomórficos e catamórficos do regime 

diurno da imagem. Conhecemos, por outro lado, a morte procurada, a morte amada como 

única solução a cessar toda sorte de sofrimento, representada por símbolos e estruturas do 

regime noturno místico da imagem, tendo nos vários suicidas que compõem a obra da autora 

o seu modelo exemplar. Finalmente, a morte entrevista como promessa de renascimento, a 
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morte domada a partir da reunião dos opostos, da coincidentia oppositorum do regime 

noturno sintético da imagem, a morte que une infância e velhice, a morte como possibilidade 

de regresso à condição inaugural de um ser que (re)nasce também se fez presente nos corpora 

analisados. Além das mortes físicas a se apoderarem sobre o corpo humano numa perspectiva 

diurna ou noturna, assistimos também a uma série de mortes anímicas, de desejos falidos e 

frustrados, subjetividades castradas, sonhos abortados, autonomias comprometidas. Nos 

textos de reflexão, o diálogo estabelecido entre autora e leitor convida a lançar um novo olhar 

para (re) pensar a finitude humana, não mais como degradação e oposição à vida, mas como 

parte naturalmente complementar a ela, numa perspectiva notadamente noturna rumo à 

eufemização dos aspectos tenebrosos de Tânatos.  

Outro tema recorrente na prosa literária luftiana, ainda não muito contemplado 

pela fortuna crítica da autora, são as imagens que compõem o mito literário do duplo. Em sua 

obra, as imagens do espelho, dos gêmeos, da sombra, os fantasmas e espectros, o duplo 

amoroso e a figura do andrógino simbolizam questões relacionadas ao mito do duplo e que 

concernem a problemáticas existenciais do ser humano, tais como as questões da identidade e 

da alteridade, da unidade e da multiplicidade do ser, da busca amorosa e do desejo de vencer a 

morte. Duas são as formas de relacionamento entre os duplos na prosa literária da autora: ora 

se apresentam em dueto, como no caso dos gêmeos, dos andróginos e do duplo amoroso, em 

que a rara harmonia conjugal é alcançada pelos pares, ora em duelo, quando referentes a duas 

metades conflitantes da personalidade de um mesmo ser. Também a enunciação literária se 

faz palco da manifestação do mito do duplo nos corpora examinados: as constantes 

referências metaliterárias, a inserção da figura do leitor como peça chave do processo de 

construção literária e os redobramentos vocabulares são exemplos de como a linguagem 

literária, em Lya Luft, constitui espelho a refletir seu próprio brilho. 

Uma vez perscrutados os grandes temas recorrentes na prosa literária da autora, 

verificamos também um outro tipo de reincidência responsável por fazer da obra luftiana uma 

trama tão mesma: as reincidências textuais perceptíveis de um livro para outro, engendrando 

uma obra autocitacional, coesa e especular. Voltando-se sobre si mesma como um uróboro, a 

prosa literária de Lya Luft manifesta recorrências lingüísticas a partir de dois grandes 

procedimentos: 1) a transcri(a)cão textual, que por sua vez se subdivide em 1.1) reiteração 

parafrásica, 1.2) reiteração cumulativa e 1.3) reiteração assimétrica; 2) a autocitação textual, 

efetivada a partir de duas formas: 2.1) autocitação metaliterária e 2.2) (auto)citação narrativa. 

Em todos os casos, não se trata de uma repetição estéril de trechos já publicados em outros 

livros, mas de uma retomada criativa, transgressora e inquiridora, já que por meio dela a 
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escritora questiona e redimensiona sua própria obra, promovendo, muitos vezes, o hibridismo 

dos gêneros literários e enfatizando na própria forma a obsessão de temas que compõem o 

conteúdo.  

Tendo percorrido a rota que nos conduziu ao exame da reincidência temática e 

formal em Lya Luft, seguimos, em nosso périplo, por uma rota outra, a nos encaminhar à 

análise de certas singularidades das três modalidades prosaicas produzidas pela autora, as 

narrativas de ficção, o memorial de infância e os textos de reflexão. Nessa perspectiva, no 

terceiro capítulo, elencamos alguns critérios através dos quais a trama da autora, outrora 

mesma, faz-se também trama vária, sendo concomitantemente trama tão mesma e tão vária. 

Partindo primeiramente de questões teóricas que permanecem em aberto na área dos estudos 

literários, como as complexas noções de literariedade e a subdivisão das obras em gêneros e 

espécies, examinamos o contrato de leitura travado entre autora e leitor, em cada uma das 

modalidades da prosa. Além desse critério, outros instrumentos de avaliação utilizados para o 

exame das diferenças de tais modalidades foram: a relação estabelecida entre os quatro eixos 

do processo de constituição da atividade literária (autor, narrador, personagem e leitor), que 

nos permitiu perscrutar a predominância de uma voz autodiegética ou heterodiegética e as 

implicações daí decorrentes para a compreensão da obra; a natureza do conflito apresentado, 

se hipotético ou sedimentado; o tipo de démarche predominantemente descontínua nas três 

modalidades; a ausência da identidade onomástica entre autor/narrador/personagem; a 

dinâmica da enunciação, no que diz respeito à alternância ou à permanência da representação 

da pessoa gramatical do sujeito de enunciação; a relação sermo mythicus/imagem, se 

predominantemente simbólica ou metafórica; a presença e a natureza do processo de 

metadiscursividade, ora poética, ora crítica e, por fim, a natureza prevalecente da obra em 

uma das três grandes categorias: ficcional, autobiográfica ou temática (textos de reflexão).  

No entanto, os critérios de distinção utilizados para examinar as diferentes formas 

da prosa literária em Lya Luft se pautaram no princípio da predominância e não no da 

exclusividade de determinado elemento em cada uma das três modalidades analisadas. A 

distinção dessas modalidades só é possível enquanto constructo teórico, uma vez que as 

narrativas de ficção, o memorial de infância e os textos de reflexão se interpenetram, 

amalgamam-se formando um verdadeiro mosaico. No processo mesmo de inventariar as 

distinções, determinadas semelhanças é que vieram à tona como, por exemplo, o fato de não 

haver nem nos romances (como não poderia deixar de ser), nem no memorial de infância e 

nem nos textos de reflexão, uma evidente identidade onomástica expressa pela presença do 

nome Lya, Luft ou Lya Luft no interior dos textos.  
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No balanço das semelhanças e diferenças entre a as modalidades estudadas, 

erigimos duas importantes conclusões, de tal modo entrelaçadas entre si, que a descoberta da 

primeira acarreta a da segunda. A primeira conclusão diz respeito ao predomínio da 

imaginação noturna em Lya Luft, não só no âmbito temático, em que o transcorrer temporal e 

a morte são eufemizados pelas imagens e estruturas dos regimes noturno místico e sintético, 

mas também no da forma, da própria enunciação literária, em que as reincidências temáticas e 

formais permitem fundir um livro a outro, ou o prosseguimento de uma obra anterior numa 

posterior, já que o final aberto de um livro é promessa de nascimento de outro. No conjunto 

formado pela prosa literária luftiana, tudo se encontra unido, atado, não sendo possível 

proceder pelas claras distinções diairéticas do regime diurno da imagem. A protagonista de 

um romance, com seus conflitos, dramas e esperanças, faz-se prima-irmã da de outro ou da 

própria voz autobiográfica disseminada nas memórias e nos textos de reflexão. Trechos das 

narrativas de ficção reincidem no memorial de infância e / ou nas obras temáticas. As 

passagens metaliterárias, arrematando num só lance criação e reflexão literárias, atam um 

livro a outro. 

Dessa primeira conclusão advém a segunda: se a prosa literária luftiana pode ser 

concebida, como procuramos demonstrar, como um conjunto literário bastante coeso, auto-

remissivo e circular, caem por terra os juízos de valores com que parte da crítica acadêmica 

examina e compartimentaliza em dois subconjuntos estanques a obra da autora. Considerando 

que as complexas questões existenciais tematizadas nos romances de ficção perpassam tanto o 

memorial de infância quanto os textos de reflexão, que certos procedimentos literários das 

obras primeiras reincidem em obras mais recentes e que a imaginação noturna predomina 

tanto na ficção, quanto na memória e na reflexão, não há porque a crítica continuar 

procedendo por radicais cisões no todo formado pela obra literária de Lya Luft. Sem ignorar, 

no universo literário da autora, oscilações entre momentos de grande realização estética e 

outros em que tal realização se rarefaz – fato que caracteriza a obra de todo e qualquer escritor 

– a presente tese objetivou asseverar que, apesar de vária, a trama luftiana segue tão mesma, 

convidando a um (re) exame dos procedimentos críticos de (des)valorização e 

(des)legitimação de parte de sua obra. 
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ANEXO A - FORTUNA CRÍTICA DA AUTORA – BANCO DE TESES/CAPES  

 

DISSERTAÇÕES: 

 

 AUTOR (A) DISSERTAÇÃO IES DATA DE 
DEFESA 

CORPUS INSTRUMENTAL 
TEÓRICO / NATUREZA 
DO TRABALHO 

1. ADALGIZA MARIA PIRES A Ficção de Lya Luft: 
Traços de uma Leitura 
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Psicanálise, através dos 
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sobre a feminilidade 

2. ALDA MARIA ARRIVABENE 
GENTA 
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a manifestação do desamor 
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USP 01/03/2006 A gata e a fábula (Fernanda 
Botelho) e Exílio (de Lya 
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Perspectiva comparatista 

3. ANA CLAÚDIA PACHECO DE 
ANDRADE. 

Representações de morte de 
Lya Luft: interface 
Literatura/Filosofia 

UEFS 01/05/2004 As parceiras, Reunião de 
família e O quarto fechado. 

Existencialismo; 
pensamento filosófico do 
alemão Martin Heiddeger 

4. ANA LÍDIA DE CARVALHO 
SILVA 

Sob as teias da família - A 
subjetividade em 
construção nos romances de 
Lya Luft 

PUC-RJ 29/02/2000 Romances não informados. Conceitos de subjetividade, 
individualidade e 
singularidade, tal como 
compreendidos por Félix 
Guattari; conceitos 
contemporâneos de 
Maffesoli 

5. ANA LUISA DOS SANTOS 
CAMINO 
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em As Parceiras e Exílio de 
Lya Luft 
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As parceiras; Exílio. Teoria psicanalítica 
freudiana 

6. ANDREA CABRAL DE 
MIRANDA 

A representação ficcional 
do poder em A memória 

UFPE 01/03/1999 
 

A memória revoltada 
(Maximiano Campos) e O 

Perspectiva comparatista; 
exame da relação entre 
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revoltada, de Maximiano 
Campos e O quarto 
fechado, de Lya Luft. 

quarto fechado (Lya Luft). poder e sexualidade; 
loucura; estudos de gênero 

7. CARLOS MAGNO SANTOS 
GOMES 

Um palco pós-moderno na 
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12. DONIZETE APARECIDO Espaço e identidade em Lya UFPR 01/03/2007 Exílio. Estudos de gênero 
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RODRIGUES DA SILVA 
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Análise Existencial 
(Daseinsanalyse). 

14. EMILIANA FERNANDES 
BONALUMI 
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marcadores de 
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UNESP / 
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Rio Preto 
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em Baker (1993, 1995, 
1996, 2004), nas 
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pesquisas de Blakemore 
(1993, 1996) e Cuenca 
(2003) sobre marcadores de 
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lexicais. 
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UEL 01/07/2002 
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informados). 

Não informado 
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Reunião de família. Não informado 

17. FLORÍPEDES DO CARMO 
COALHO BORGES. 
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o Bildungsroman feminino 
em Lygia Fagundes Telles, 
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Telles, Helena Parente Cunha 
e Lya Luft (não informadas). 

Estudos de gênero 

18. IARA CHRISTINA SILVA 
BARROCA.  

Um olhar sobre a 
constituição do universo 
ficcional em As parceiras, 
de Lya Luft. 

PUC-MG 01/07/2005 As parceiras. Reflexões sobre o conceito 
de escrita feminina. 

19. JAMILY FEHLBERG.  Melancolia e desafeto: um 
itinerário para a obra de Lya 

UFES 01/02/2005 Não informado. Considerações sobre a 
constituição do sujeito 



382 
 

Luft.  moderno; estudos da 
subjetividade 
contemporânea na obra de 
Lya Luft. 

20. JOSÉ CARLOS DUSSARRAT 
RITER.  

Pelos desvios familiares: 
realidade e ficção em Lya 
Luft  

UFRGS 01/05/1997 Embora a pesquisa se dedique, 
de forma mais aprofundada, 
aos romances As parceiras 
(1980) e A sentinela de 1994, 
não se restringe a eles. A 
análise abarca uma visão geral 
da obra romanesca da autora, 
estabelecendo relações entre 
os dois romances citados e os 
demais. 

Problematização das 
fronteiras entre real e ficção, 
centrando-se a análise nas 
relações familiares. 

21. LAURO JOAO DICK.  O Conteúdo léxico de 
floresta no Exílio de Lya 
Luft.  

UFRGS 01/07/1990 Exílio. O trabalho busca apoio no 
conceito lingüístico do 
isomorfismo, tal como o 
pratica, por um lado, a 
lexemática de E. Coseriu e, 
por consciente, maternidade 
e verticalidade. 

22. LEANI BUDDE.  A espessura da existência 
humana: perdas e ganhos na 
obra de Lya Luft 

UFSC  01/10/2007 Perdas e ganhos, as crônicas 
publicadas em revista semanal 
e as comunidades de fãs do 
sítio de relacionamento da 
internet – Orkut. 

Autores contemporâneos 
das áreas de literatura e 
ciências humanas que 
ajudam a entender como o 
sucesso dos temas 
recorrentes e dos livros da 
escritora são parte do modus 
vivendi no atual estágio da 
sociedade capitalista 

23. LERIDA ROMAGNOLI.  A relação entre a mulher 
contemporânea e a mulher 
personagem na obra de Lya 
Luft.  

PUC-RS 01/12/1990 Não informado.  
 
 
Estudos de gênero 

24. MARIA APARECIDA CARDOSO 
COSTA.  

A (des) ocultação de 
elementos antagônicos em 

UFCE 01/12/1997 Uma aprendizagem ou O livro 
dos prazeres (Clarice 

Estudo realizado à luz de 
uma compreensão psico-



383 
 

Uma aprendizagem ou o 
livro dos prazeres e 
Reunião de família.  

Lispector) e Reunião de 
família (Lya Luft). 

existencial. 

25. MARIA DE LOURDES AMARAL 
HENRIQUES LOPES.  

Logos e Mythos: uma 
reflexão crítica sobre o 
feminino e a condição 
humana no universo 
imaginário de Lya Luft.  

PUC-MG 01/02/2000 As parceiras, A asa esquerda 
do anjo, Reunião de família. 

Abordagem interdisciplinar, 
com maior ênfase na 
Psicanálise e na Mitologia 

26. MARIA JOSE RAMOS VARGAS.  Os sentidos do silêncio: A 
linguagem do amor entre 
mulheres na literatura 
brasileira contemporânea.  

UFF 01/09/1995 O conto O corpo (Clarice 
Lispector, 1974) e os 
romances Exílio, (Lya Luft, 
1988) e A quem interessar 
possa (1993, Bebeti do 
Amaral). 

Estudos de gênero; 
homoerotismo. 

27. MARLENE RODRIGUES 
BRANDOLT.  

O eu em O rio do meio de 
Lya Luft num discurso 
representativo da condição 
feminina.  

FURGS 01/08/2005 O rio do meio. Críticas feministas; leitura 
hermenêutica. 

28. MÔNICA DE CASTRO 
WAGNER.  

"Jogo de espelhos: vida e 
morte em Reunião de 
família de Lya Luft.  

PUC-MG 01/02/1997 Reunião de família. Não informado 

29. MONIQUE GOMES OLIVEIRA.  O homem no banco dos 
réus: leitura da construção 
das personagens masculinas 
na obra de Lya Luft.  

UFRJ 01/02/1997 Não informado. Estudos de gênero 

30. PATRÍCIA ROCHAEL.  Tempo de correspondências 
- da obra de Lya Luft a um 
pensamento clínico: nexos e 
desmontes.  

PUC-SP 01/12/2006 Não informado.  
 
Psicologia Clínica 

31. RISOLETE MARIA RELLMANN. O rio do meio da memória 
luftiniana - uma cartografia 
poético-labiríntica.  

UFRN 01/07/1999 O rio do meio. Não informado 

32. RITA APARECIDA COÊLHO 
SANTOS.  

Coração de pássaro que a 
música inflama: amor e 
morte na poesia de Lya 
Luft.  

UEFS 01/04/2002 Poemas luftianos (não 
informados). 

Semântica textual 
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33. ROSANE DA COSTA 
SCHNADELBACH.  

Entre o sonho e o real: um 
percurso pelo universo dual 
construído por Lya Luft.  

UFSC 01/04/2003 As parceiras, O ponto cego. Não informado 

34. SELMA FONSECA DE FREITAS. Percurso do Exílio na 
condição feminina: morte e 
renascimento em “As 
parceiras” e “Exílio” de Lya 
Luft.  

UFPB 01/08/2007 As parceiras e Exílio. Teorias freudianas sobre 
luto e melancolia 

35. SIMONE SAMPAIO SILVA.  Gênero e literatura: dois 
romances de Lya Luft em 
perspectiva crítica. 

UnB 01/08/2001 Não informado. Crítica literária feminista; 
Estudos de gênero 

36 TANIA LAMENHA MOREIRA 
CANUTO.  

As autobiografias fictícias 
de Lya Luft: símbolo, mito e 
tragédia  

UFAL 01/10/1993 As parceiras, A asa esquerda 
do anjo, Reunião de família, O 
quarto fechado e Exílio. 

Estudo da feição 
autobiográfica, do trágico, 
do mítico e do simbólico 
nos romances luftianos 

37. VANESSA MORO KUKUL.  O quarto fechado, de Lya 
Luft: Uma ilha que emerge 
na noite. 

UNESP / 
Assis 

01/05/2005 O quarto fechado Não informado 

 

 

TESES: 

 

 AUTOR TESE IES DATA DE 
DEFESA 

CORPUS INSTRUMENTAL 
TEÓRICO 

1. CLAUDIA SILVA 
CASTANHEIRA.  

Dinamizando as marcas 
da diferença: a mulher e o 
discurso ficcional no fim 
do século XX.  

UFRJ 01/07/2003 
 

Textos de Lya Luft, Heloisa 
Maranhão e Patrícia Melo 
(Não informados) 

Estudos de gênero 

2. ELIANE FERREIRA DE 
CERQUEIRA LIMA.  

O encontro com o 
arquétipo materno: 
imaginário e simbologia 
em Lya Luft.  

UFRJ 01/06/2006 As parceiras, A asa esquerda 
do anjo, Reunião de família, 
O quarto fechado, A 
sentinela, O ponto cego e 

Teoria psicanalítica 
junguiana, em especial os 
seus conceitos de arquétipo 
e insconsciente coletivo.  
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Exílio. 
3. GRACIA REGINA GONÇALVES.  A clausura do corpo: 

representação e gênero na 
ficção de Lya Luft e de 
Margaret Laurence.  

UFMG 01/02/2001 Ficção de Lya Luft e da 
escritora canadense Margaret 
Laurence (obras não 
informadas) 

Estudos de gênero; 
propostas feministas não-
essencialistas, baseadas na 
crítica histórica da diferença;  

4. IÊDO DE OLIVEIRA PAES.  Na chispa de olhares, a 
explosão do discurso 
repressor - a ficção de 
Lya Luft.  

UFAL 01/01/2007 Reunião de família, O ponto 
cego e A Sentinela. 

Análise do discurso 
masculino como motor do 
discurso feminino; 
contribuições teóricas de 
Homi Bhabha. 

5. IRENE MARIA DIETSCHI.  Em busca do passado: o 
papel da memória em “As 
parceiras”, “Oktoberlicht” 
e “Cat’s eye”. 

UFAL  01/01/2006 As parceiras de Lya Luft 
(1980), Oktoberlicht de 
Indeborg Drewitz 1969) e 
Cat’s eye de Margaret 
Atwood (1989). 

Análise do papel da 
memória em três romances 
da segunda metade do 
século XX, com apoio 
teórico de Homi K. Bhabha 
(1998), Jacques Le Goff 
(2003), e Walter Benjamin 
(1986), 

6. JERZUÍ MENDES TORRES 
TOMAZ.  

Marcadores afetivos e 
inscrições corporais no 
universo feminino de Lya 
Luft.  

UFAL 30/03/2007 As parceiras, Exílio e A 
sentinela.  

Psicanálise (conceito de real 
formulado por Jacques 
Lacan) em um diálogo com 
a mitologia e a crítica 
literária feminista.  

7. MARIA ELVIRA BRITO CAMPOS. Virei com os outros e 
Reunião de Família, em 
contos e desencontros 

USP 01/12/2003 Reunião de família (Lya Luft) 
e Viver com os outros (Isabel 
da Nóbrega) 

Estudo que adentra o mundo 
ficcional pela ótica da 
representação cênica. 

8. MARIA GORETTI RIBEIRO.  A via crucis da alma: 
leitura mítico-psicológica 
da trajetória da heroína em 
As Parceiras, de Lya Luft.  

UFAL 01/11/2003 As parceiras Análise da trajetória mítico-
psicológica da heroína no 
romance luftiano 
selecionado, apoiada nos 
esquemas míticos da busca 
do herói e da heroína 
propostos, respectivamente, 
por Joseph Campbell e 
Annis Pratt; e no referencial 
teórico sobre os arquétipos 
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do inconsciente coletivo, 
mapeados por Carl Gustav 
Jung e aplicado por Erich 
Neumann 

9. MARIA OSANA DE MEDEIROS 
COSTA.  

A mulher, o lúdico e o 
grotesco em Lya Luft.  

UFRJ 01/07/1993 Não informado no resumo 
disponível no Banco de Teses 
– Capes. No entanto, 
conforme versão publicada 
em formato de livro (1996), 
depreende-se o seguinte 
corpus de análise: os 
romances As parceiras , A asa 
esquerda do anjo , Reunião 
de família, O quarto fechado 
e Exílio e o livro de poemas 
Mulher no palco. 

Estudos de gênero; 
Psicanálise 

10. MARITA DEEKE SASSE.  Mulheres no espelho – 
Aspectos da narrativa de 
autoria feminina.  

UFRJ 01/06/1993 A legião estrangeira, Laços 
de família e A paixão segundo 
GH (Clarice Lispector), 
Mulher no espelho (Helena 
Parente Cunha), Exílio e 
Reunião de família (Lya 
Luft); O penhoar chinês 
(Rachel Jardim) e Jogo de 
fiar, Antes que o amor acabe 
e Pele nua do espelho 
(Patricia Bins) 

Estudos de gênero; ficção de 
autoria feminina 
contemporânea. 
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ANEXO B - CANÇÃO DAS MULHERES 
 
 

Que o outro saiba quando estou com medo, e me tome nos braços sem fazer perguntas 
demais. 

Que o outro note quando preciso de silêncio e não vá embora batendo a porta, mas 
entenda que não o amarei menos porque estou quieta. 

Que o outro aceite que me preocupo com ele e não se irrite com minha solicitude, e se 
ela for excessiva saiba me dizer isso com delicadeza ou bom humor. 

Que o outro perceba minha fragilidade e não ria de mim, nem se aproveite disso. 
Que se eu faço uma bobagem o outro goste um pouco mais de mim, porque também 

preciso poder fazer tolices tantas vezes. 
Que se estou apenas cansada o outro não pense logo que estou nervosa, ou doente, ou 

agressiva, nem diga que reclamo demais. 
Que o outro sinta quanto me dói a idéia da perda, e ouse ficar comigo um pouco – em 

lugar de voltar logo à sua vida, não porque lá está a sua verdade mas talvez seu medo ou sua 
culpa. 

Que se começo a chorar sem motivo depois de um dia daqueles, o outro não desconfie 
logo que é culpa dele, ou que não o amo mais. 

Que se estou numa fase ruim o outro seja meu cúmplice, mas sem fazer alarde nem 
dizendo “Olha que estou tendo muita paciência com você!” 

Que se me entusiasmo por alguma coisa o outro não a diminua, nem me chame de 
ingênua, nem queira fechar essa porta necessária que se abre para mim, por mais tola que 
lhe pareça.  

Que quando sem querer eu digo uma coisa bem inadequada diante de mais pessoas, o 
outro não me exponha nem me ridicularize. 

Que quando levanto de madrugada e ando pela casa, o outro não venha logo atrás de 
mim reclamando: “Mas que chateação essa sua mania, volta pra cama!” 

Que se eu peço um segundo drinque no restaurante o outro não comente logo: “Pôxa, 
mais um?”  

Que se eu eventualmente perco a paciência, perco a graça e perco a compostura, o 
outro ainda assim me ache linda e me admire. 

Que o outro – filho, amigo, amante, marido – não me considere sempre disponível, 
sempre necessariamente compreensiva, mas me aceite quando não estou podendo ser nada 
disso. 

Que, finalmente, o outro entenda que mesmo se às vezes me esforço, não sou, nem 
devo ser, a mulher-maravilha, mas apenas uma pessoa: vulnerável e forte, incapaz e 
gloriosa, assustada e audaciosa – uma mulher  
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ANEXO C - CANÇÃO DOS HOMENS 
 
 
 

Que quando chego do trabalho ela largue por um instante o que estiver fazendo – filho, 
panela ou computador – que venha me dar um beijo como os de antigamente.  

Que quando nos sentamos à mesa para jantar ela não desfie a ladainha dos seus 
dissabores domésticos. E se for uma profissional, que divida comigo o tempo de 
comentarmos nosso dia. 

Que se estou cansado demais para fazer amor, ela não ironize nem diga que “até que 
durou muito” o meu desejo ou potência. 

Que quando quero fazer amor ela não se recuse demasiadas vezes, nem fique 
impaciente ou rígida, mas cálida como foi anos atrás. 

Que não tire nosso bebê dos meus braços dizendo que homem não tem jeito pra isso, ou 
que não sei segurar a cabecinha dele, mas me ensine docemente se eu não souber. 

Que ela nunca se interponha entre mim e as crianças, mas sirva de ponte entre nós 
quando me distancio ou distraio demais.  

Que ela não me humilhe porque estou ficando calvo ou barrigudo, nem comente nossa 
intimidade com as amigas, como tantas mulheres fazem. 

Que quando conto uma piada para ela ou na frente de outros, ela não faça um gesto de 
enfado dizendo “Essa você já contou umas mil vezes!” 

Que ela consiga perceber quando estou preocupado com trabalho, e seja calmamente 
carinhosa, sem me pressionar para relatar tudo, nem suspeitar de que já não gosto dela. 

Que quando preciso ficar um pouco quieto ela não insista o tempo todo para que eu fale 
ou a escute, como se silêncio fosse sinal de falta de amor. 

Que quando estou com pouco dinheiro ela não me acuse de ter desperdiçado com 
bobagens em lugar de prover minha família. 

Que quando eu saio para o trabalho de manhã, ela se despeça com alegria, sabendo que 
mesmo longe eu continuo pensando nela. 

Que quando estou trabalhando ela não telefone a toda hora para cobrar alguma coisa 
que esqueci de fazer ou não tive tempo. 

Que não se insinue com minha secretária ou colega para descobrir se tenho uma 
amante. 

Que jamais se permita nenhuma alusão, mesmo de brincadeira, seja positiva ou 
negativa, sobre meu desempenho sexual. 

Que com ela eu também possa ter momentos de fraqueza e de ternura, me desarmar, me 
desnudar de alma, sem medo de ser criticado ou censurado: que ela seja minha parceira, não 
minha dependente nem meu juiz. 

Que cuide um pouco de mim como minha mulher, mas não como se eu fosse uma 
criança tola e ela a mãe onipotente, que não me transforme em filho. 

Que mesmo com o tempo, os trabalhos, os sofrimentos e o peso do cotidiano, ela não 
perca o jeito terno e divertido que tanto me encantou quando a vi pela primeira vez. 

Que eu não sinta que me tornei desinteressante ou banal para ela, como se só os filhos e 
as vizinhas merecessem sua atenção e sua alegria.  

E que se erro, falho, esqueço, me distancio, me fecho demais, ou a machuco consciente 
ou inconscientemente, ela saiba me chamar de volta com aquela ternura que só nela eu 
descobri, e desejei que não se perdesse nunca, mas me contagiasse e me tornasse mais feliz, 
menos solitário, e muito mais humano. (PET, p.119). 



389 
 

 
ANEXO D –  QUADRO DE REINCIDÊNCIAS TEXTUAIS 

 

 

- Reiteração parafrásica: transgressão mínima 

 

 
 TRECHOS REINCIDENTES 
I) ... Adélia não tinha medos: era só alegria, desejo de viver, de amar. 

Quando morreu, assumi a solidão como castigo por algo que eu devia ter feito mas não lembrava (P, 
p. 29). 

 Então resisto, sei que estou sendo devorada por castigo, mereço algum castigo por um erro que não 
lembro, mas não quero ir, não quero (RF, p. 18). 

  
II) Nunca mais como aquele foi o cheiro dos lençóis limpos, nem o aroma das comidas, nem o crepitar 

das lareiras, nunca mais a mesma sensação de abrigo e acolhimento, nunca mais pertencer a nada 
com tamanha certeza. 
E passar a noite insone cheia de infundados medos, mas antes do amanhecer, bem antes, passarem na 
rua os primeiros passos, a carrocinha do leite, do pão... nem tudo era fantasmagoria e medo: ali a vida 
voltava a se mover, com suas coisas asseguradas. 
E então eu fechava os olhos para enfim dormir, como se dorme num colo, num abraço, num amor 
(HT, p. 52). 

 Nunca mais foi como aquele o cheiro de lençóis limpos nem o aroma das comidas, a música das 
vozes amadas e o crepitar das lareiras, nunca mais a mesma sensação de acolhimento, nunca mais 
pertencer a nada com tamanha certeza. 
Delícia de tatear os objetos conhecidos e os espaços entre eles com olhos, lábios, dedos, com a alma: 
tudo entreaberto, quase meu, quase revelado em mim. O que faltava decifrar abria-se como um par 
de asas, e eu voava. 
Adormecer ancorada na ordem da vida confirmada pelos cuidados da mãe, os passos do pai e os 
contornos do quarto onde o familiar apaziguava tudo (MD, p. 19). 

  
III) Hoje se, às quatro da tarde, exausta de trabalhar neste computador, me deito no sofá da sala de pernas 

para cima para ver um filme na televisão, confesso que uma vez por outra ainda percebo pelo canto 
do olho, plantada na soleira, uma de minhas avós ou até minha mãe, mãos na cintura, dizendo: 
- O quêêê!!!??? A esta hora do dia deitada aí sem fazer nada? (HT, p. 86-87).  

 Sem que ninguém nos chame com voz grossa e fatigada, ô, mãããe. Sem o fantasma de tias ou avós, 
mão na cintura na soleira da porta da nossa culpa ancestral, criticando: “Mas como! A essa hora, aí 
atirada sem fazer nada?” (PET, p. 100) 

  
IV) A palavra saboreada a sós: nem com a pessoa mais amada conseguirá partilhar inteiramente essa 

sensualidade da alma, essa beleza que a invade ao mastigar no secreto de sua boca a palavra 
“açucena”, numa história que alguém lia em voz alta para ela. 
Correu para a mãe e disse: 
- Mãe, eu queria tanto me chamar Açucena! 
Os adultos puseram-se a rir, mas dessa vez ela nem se importou; continuou pelo tempo afora nesse 
amoroso jogo com palavras, frases, poemas inteiros, com imagens e invenções (MD, p. 24). 

 A palavra saboreada a sós: nem com a pessoa mais amada conseguirá partilhar inteiramente essa 
sensualidade da alma, essa beleza que habitava nela ao mastigar no secreto de sua boca a palavra 
‘açucena’, encontrada no livro da escola de manhã. 
Correu para a mãe e disse: 
- Mãe, eu queria tanto me chamar Açucena! 
Os adultos puseram-se a rir, mas ela continuou nesse amoroso jogo com palavras, frases, poemas 
inteiros, com imagens e invenções. Tinha aprendido: havia felicidades que era impossível dividir 
(RM, p. 22).  
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V) Eu não sabia o que na madureza aprenderia: que todas as coisas quando acabam são substituídas por 

outras; que a vida não se reduz, mas cresce, e é em tudo um milagre (MD, p. 28). 
 Não sabia o que na madureza aprenderia: que todas as coisas quando acabam são substituídas por 

outras; que a vida não se reduz, mas cresce, e é em tudo um milagre (RM, p. 22).  
  
VI) “Deus. 

Mágica força que governa o mundo, 
representas um céu negro e profundo 
que envolve em crepe toda a humanidade”. 
Esqueci o resto. Não guardei nenhum dos muitos escritos e diários da infância e adolescência. Quem 
escrevera aqueles versos em seu quarto claro e sossegado era uma meninona nada soturna, que 
gostava de rir, de cantar, de ler, de divagar, e queria ter amigas e amores – mas também gostava 
daquele vasculhar a sombra às vezes tão bela (MD, p. 145).  

 Falo de uma menina, esta menina. Aos 12 anos fiz meu primeiro poema, “Deus”: 
 
Mágica força que governa o mundo, 
representas um céu negro e profundo 
que envolve em crepe toda a humanidade. 
 
Esqueci o resto. Não guardei nenhum dos muitos escritos da infância e adolescência. Esse, recordo. O 
gosto é ruim e a visão demasiado sombria. Quem escrevia assim, em seu quarto claro e sossegado? 
Uma adolescente que explodia em riso sem motivo aparente; que amava sua casa e sua família, 
sonhava entre seus livros ou deitada na grama adivinhava o desenho das nuvens; que embalada na 
rede cantava invenções suas, e queria ser absurdamente feliz (RM., p. 30). 

  
VII) Amadurecer foi retirar os rostos e as peles e começar a ver no espelho o verdadeiro eu – onde se lê 

uma severa contabilidade dos gastos e lucros, saldos nem sempre tranqüilizadores. Quanto de 
amargura, quanto de bom humor sobrou, quanta capacidade de se renovar? (RM, p. 37). 

 Amadurecer passou a ser retirar as máscaras e ver no espelho o verdadeiro eu – onde se lia uma 
severa contabilidade de gastos e lucros, saldos nem sempre tranqüilizadores, pouca ousadia. Quanto 
de amargura, quanto de bom humor tinha sobrado, quanta capacidade e fervor para se renovar antes 
que a resignação encobrisse tudo? (PET, p. 108). 

  
VIII) Percebeu que não importava tanto o que havia lhe acontecido naqueles quarenta anos, mas o que ela 

estava fazendo com o que eventualmente acontecera. Era uma oportunidade assustadora e 
maravilhosa: amadurecer não significava estagnar, mas reafirmar – ou reinventar – cada dia aquilo 
que mesmo inconscientemente ela se propunha como o sentido, o rumo e o tom de sua vida (PET, p. 
108) 

 Na maturidade percebe-se que não importa tanto o que fizeram conosco, mas o que fizemos com o 
que eventualmente nos aconteceu. É uma indagação dramática, que na juventude parece algo a 
resolver num futuro muito remoto. Mas “de repente, tinham-se passado vinte anos”. E nós, e nós? 
Precisamos descobrir que amadurecer não significa desistir nem estagnar (RM, p. 38). 

  
IX) A realidade não existe a não ser através do nosso olhar que a define (MD, p.151). 
 O mundo em si não tem sentido sem o nosso olhar que lhe atribui identidade, sem o nosso 

pensamento que lhe confere alguma ordem (PET, p. 23). 
  
X) Eu passava na trilha de pedras entre nossa casa e a de meus avós. A meio caminho, avistei sobre os 

três degraus da casa deles, entre a varanda e o pátio, um ser monstruoso: meio agachado, um pé num 
degrau acima, outro já embaixo, que me fitava com olhos malignos, boca torta num riso perverso. 
Um palhaço, um clow. Do tamanho de um homem, com toda a roupa, o gorro, a bocarra vermelha, os 
sapatos engraçados: um palhaço meio agachado olhando-me fixamente, horrendo e mau. 
Olhei bem, encarei, procurei ver nele algum traço conhecido, era alguém querendo me assustar? 
Nada. 
Virei-me e corri de volta para casa em pânico. Chegou meu pai, os empregados vieram e examinaram 
tudo, minha avó saiu de casa e veio, e ninguém jamais descobriu do que se tratava, nem encontraram 
a pessoa estranha, nem havia palhaço nenhum por ali. 
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Para os de casa ficou sendo mais uma fantasia minha, mais um dos meus pesadelos.  
Mas me assombrou por muito tempo, e eu sei que, concreto ou não, era muito real (MD, p. 52-53). 

 Uma vez, ainda pequena, uma vez na vida, tive uma visão desse mal sem forma e sem nome que 
tanto me aterrorizava nas longas e insones noites. 
Eu passava na trilha de pedras entre a nossa casa e a de minha outra avó, uma casa pequena, além do 
nosso jardim. A meio caminho, avistei sobre os três degraus entre a varanda e o pátio um ser 
monstruoso, meio agachado, um pé um degrau acima, outro já embaixo, que me fitava com olhos 
malignos, boca torta num riso perverso. 
Um palhaço, um clown. Do tamanho de um homem, com toda a roupa, o gorro, a bocarra vermelha, 
os sapatos engraçados, um palhaço meio agachado olhando-me e esperando por mim, horrendo e 
mau.  
Olhei bem, encarei, procurei ver nele algum traço conhecido, era alguém querendo me assustar? 
Nada.  
Virei-me e corri de volta para casa, gritando desesperada. Chegou meu pai, os empregados vieram e 
examinaram tudo, minha avó saiu de casa e veio, e ninguém jamais descobriu do que se tratava, nem 
encontraram a pessoa estranha, nem havia palhaço nenhum por ali. 
Mas ele me assombrou por muito tempo, e eu sei que, verdadeiro ou não, era muito real (HT, p. 45-
46)/ 

  
XI) Por não ser boazinha, explicaram, pela rebeldia contra tudo que achavam bom para ela, no fim da 

infância foi mandada para um internato onde trocou o quarto de criança mimada por um dormitório 
que lhe parecia imenso, dividido em celas por biombos de pano branco, baú de roupas debaixo da 
cama – tudo impessoal. A certeza do abandono vinha devorar sua alma à noite, e não a deixava de dia, 
quando estudava, comia, vivia no meio de dezenas de outras meninas (RM, p. 25). 

 Altéria esteve ao redor de fogueiras nos desertos nas matas mexendo os caldeirões rolando estrelas 
acendendo bolas de cristal. 
Medésima, quando tinha onze anos de idade, foi metida no internato, de castigo por ser desobediente. 
Lá, num dormitório imenso, meninas assustadas dormiam em celas, biombos de pano a meia altura, 
por cima o teto como um céu sem esperança (HT, p. 28) 

 Foi pior ainda quando vi o edifico onde trocaria o quarto de criança mimada por um dormitório 
dividido em celas por biombos de pano branco, baú de roupas debaixo da cama – tudo impessoal. A 
certeza do abandono viria devorar minha alma à noite e não a deixava de dia, quando eu assistia às 
aulas como se fossem em idioma estrangeiro, e nas horas livres ficava parada sozinha no pátio até 
que alguém se compadecesse e viesse me procurar (MD, p. 139). 
 

 
 
 
- Reiteração cumulativa ou subtrativa:  

 
 
 
 TRECHOS REINCIDENTES 
XII) Estamos ao redor da mesa. A família natural, o de sempre. O olhar do pai, distraído, a mãe solícita, 

não sei se já havia o irmãozinho. Avô e avó talvez, uns tios. 
 Então eu tenho esse distanciamento, essa segunda visão que nunca mais me deixaria inteiramente: 
nós, a família, o grupo de criaturas humanas parecendo grandes sacos de carne revestidos de pele e 
pano, tufo de pêlos no alto, furinhos de olhos e nariz, e no meio da cara aquele buraquinho abrindo e 
fechando e abrindo e fechando e emitindo sons... e com eles giravam, revestidos de palavras, os 
nossos pensamentos. 
Paro de comer, vejo como por uma lente ou um caleidoscópio. É muito divertido, e um pouco 
assustador também: então nós somos assim? 
E ainda emitindo sons, os embutidos humanos enfiavam naqueles mesmos orifícios garfadas de 
comida, engoliam, voltavam a falar, sacudindo as cabeças, meneando as mãos para reforçar o 
esvoaçar continuado das palavras. 
Abrir e fechar a boca, barulhinho, som, pensamentos voando de um para outro como borboletas sobre 
a mesa. 
Era divertido, era misterioso, era tão instigante que tentei dividi-lo com outros à mesa, mas me 
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olhavam sacudindo a cabeça: 
- Que idéia maluca! 
Seria peculiar, só meu, a um tempo dom e castigo, esse modo de sentir, o simples sendo complicado, 
o estranho íntimo, o natural extraordinário, o raro tão natural? Quem sabe os outros apenas não 
confessavam perceber o singular e o estranho por medo de parecerem esquisitos? (MD, p. 42-43).  

 Quando eu era menina, certo dia num almoço fiquei observando a família à mesa, e aquelas pessoas 
tão conhecidas me pareceram umas enormes salsichas com tufos de pêlos no alto, bolinhas se 
mexendo (chamadas olhos – ansiosos, tranqüilos, amorosos ou hostis) e aquele furo no centro que se 
abria e fechava emitindo sons. A boca do beijo, do silêncio, do insulto.  
As outras salsichas também olhavam com seus botõezinhos de vidro brilhante, viravam-se para os 
lados, agitavam mãos ou abriam e fechavam seus furinhos-boca respondendo. 
Palavras esvoaçavam sobre a mesa como bilhetes, sinais de fumaça ou borboletas perdidas. Um 
falava, outro compreendia e devolvia sinais sonoros. Mas de repente alguém não ouviu direito: os 
olhinhos ficaram duros, os sons da boca estridentes, ou baixos mas furiosos. 
Agitação na sala de jantar. Briga em família 
Então nem sempre que alguém diz “flor” o outro pensava “flor”? E podia entender “pedra”? Em lugar 
de enviar sobre a mesa palavras-borboleta, jogavam palavras-pedra? Nada era simples. O mundo se 
desarrumava um pouco por causa desses mal-entendidos (PET, 14) 

  
XIII) Viver – a não ser sob escravidão, que ainda se pratica de muitas formas – é optar, assinar embaixo, e 

pagar todos os preços – alguns, bastante altos (RM, p. 64) 
 Fazer suas escolhas, assinar embaixo, pagar os preços... e não se lamentar demais. Porque 

programamos o próprio destino a cada vez que, num tímido murmúrio ou num grande grito, a gente 
diz para si mesmo: “Sim!” (PET, p. 185).  

 
 
 

- reiteração parodística - o mesmo assimetricamente: diferenças de gênero 
(gender) das personagens; diferenças de gênero textual (romance/ensaio). 

 
 
 
 TRECHOS REINCIDENTES 
XIV) Perguntei a meu pai como se explicava que uma pessoa abrisse a boca, fizesse ruídos, e outra 

soubesse o que aquilo significava: mesa, cadeira, nuvem? Não sei mais o que ele respondeu, mas por 
um tempo tentei obter, com as pessoas da casa, a explicação que nunca me satisfazia (RM, p. 130).  

 - Mãe, como é que se uma pessoa abre a boca e fala a outra sabe o que isso quer dizer, mesa, cadeira, 
nuvem? 
- Sei lá, é assim e pronto. 
- Mas e se de repente a gente entendesse tudo trocado, entendesse cachorro quando alguém quer dizer 
pessoa, agulha quando o outro quer dizer sofá, e sentasse na agulha? 
A menina acha uma graça infinita dessa idéia. 
A mãe olha espantada, que criança é aquela sua, com aquelas idéias? 
- Mas, mãe, como é que você não sabe explicar? 
- Ah, isso eu não entendo, fala com seu pai. 
- Pai, o que é isso que dentro da minha cabeça não pára nunca? 
- Chama-se pensamento, é como uma maquininha atrás da testa fabricando as palavras: nuvem, 
cadeira, mãe. 
Então por um tempo imaginei que eram as palavras que produziam as coisas. Palavras tomavam a 
palavra e tinham voz, falavam acenando com franjas e beiradas de segredos para quem soubesse 
escutar. 
Tudo existiria primeiro dentro de cada um, antes de se montar externamente com objetos, paisagens, 
cores e cheiros. Árvore existe porque alguém disse “árvore’?  
Algo desde esse instante me pareceu mudado: as pessoas à minha volta tinham rodando atrás de suas 
testas as mesmas engrenagens de palavras-pensamentos que eu. E – como eu – guardavam em si 
idéias jamais pronunciadas. 
Foi uma das primeiras noções que tive do secreto e do sagrado de tudo que parecia tão simples ali 
próximo de mim. E do espaço de silêncio intransponível mesmo nos mais íntimos amores (MD, p. 
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29-30).   
  
XV) Quando menina, um de meus lugares prediletos era a biblioteca: embaixo da escrivaninha de meu pai, 

com o tampo de vidro verde-escuro. Amei esse grande aposento, hoje quase vazio, que preciso 
controlar diariamente para ver se o mantêm limpo como deve ser. 
Eu cabia no vão, onde brincava de casinha, às vezes com a única boneca que não estraguei, rosto de 
porcelana e tranças louras, como Anemarie, que pela cor dos cabelos chamavam Goldfischchen, o 
peixinho dourado, e a quem todos amavam (AEA, p. 39). 

 Refugiada no escritório de Mateus, que hoje é meu, dou uns telefonemas; no porão, junto com a 
cadeira de balanço de Ana, encontrei a escrivaninha de meu pai; o tampo de vidro grosso, verde-
escuro, está rachado no meio, mas ainda serve. Gosto de abrir caminho para as memórias desenhando 
com o dedo nessa superfície: como um líquido verde, espesso, onde dormem peixes e medusas (S, p. 
66). 

 Um lugar, porém, naquela nossa casa, era para mim o centro do universo, eram todas as viagens: a 
biblioteca de meu pai. 
Ali, entre aroma de cigarro, cheiro do couro das poltronas e dos livros que cobriam todos os 
centímetros da parede, eu entrava como num navio. Muitas horas passei abrigada no vão sob a 
escrivaninha imaginando que aquele era o meu castelo. Quando a revi, poucos anos atrás, era menor do 
que esta em que agora escrevo (HT, p. 51). 

 
XVI) Meu boletim era sempre ruim. Meus cadernos traziam à margem, em tinta vermelha: “letra horrível”, e 

Mateus me fazia praticar caligrafia na escrivaninha de tampo verde-escuro, de vidro, em seu escritório. 
Disso eu gostara, porque depois, talvez com pena, ele me deixava ficar numa de suas poltronas, 
folheando o meu tesouro: volumes pesados de alguma enciclopédia ou livros de arte. Dava-me 
explicações, animava-se, falava de viagens que pretendia fazer, não exatamente as que Elsa apreciava, 
mas para realmente ver coisas diferentes. Seus olhos brilhavam. Éramos cúmplices, nesses momentos; 
éramos amigos (S, p. 19). 

 (Minha mãe conservou um ou dois cadernos meus: na margem aqui e ali, escrito num vermelho e 
acusador: Letras horrível!) (HT., p. 53). 

 Minha mãe conservou um ou dois cadernos meus de colégio: na margem, aqui e ali, escrito pelas 
professoras num vermelho acusador: “Letra horrível!” (MD, p. 130). 

  
XVII) O pensamento estende-se e se desenrola, vai abrindo caminho mais para trás: qual a primeira 

impressão? Olhando alguns retratos, ainda bebê no colo de pai ou mãe, penso lembrar um perfume, o 
contato da pele, a força dos braços. Mas pode ser ilusão. 
Talvez a lembrança mais antiga seja aquela, dois anos, pouco mais, calor, verão, só de calçãozinho 
curto. Deitada no assoalho de tábulas claras enceradas. 
Frescor de madeira contra pernas e peito. Espio embaixo de um móvel. 
Sempre aquela tentação de procurar o escondido. Poeira e sombra. Movimento rápido, vento nos 
rolos de poeira e fios. 
No meio do sonho, passos enérgicos da mãe, a voz apreensiva: 
- Levanta daí, menina, não vê que o chão é sujo? (HT, p. 39). 

 O pensamento se desenrola como um tapete para trás no tempo: retorno às primeiras sensações, 
primeiros anos, primeiros contatos. Qual a mais remota lembrança? 
Vendo alguns retratos de quando eu era bebê no colo de pai ou mãe penso lembrar cheiros, o contato 
da pele, a força dos braços. Mas pode ser ilusão. Talvez a memória mais antiga seja aquela, aos dois 
anos, pouco mais. Calor, verão, só de calçãozinho curto. Deitada no assoalho de tábuas claras 
enceradas. 
Frescor de madeira contra pernas e peito. Espio embaixo de um móvel. 
Sempre aquela tentação de procurar o escondido. O desejo da surpresa e o desinteresse pelo evidente 
demais. 
Poeira e sombra. Movimento rápido, vento num rolo de poeira e fios. Vou descobrir, vou entender, 
vou tocar aquilo que se move e ali me chama. Algo cintila no escuro: um caco de vidro, um tesouro... 
um olho me espiando? Eu sei, tenho certeza de que não é apenas um novelo de poeira e fios: está 
vivo e será meu. 
Mas quando o estou quase alcançando, chegam os passos rápidos da mãe onipresente, e o encanto se 
desfaz: 
- Levanta daí, vai se sujar de novo, você acabou de tomar banho! (MD, p. 21-22). 

 Tenho uns três anos. Estou deitado no chão de tábuas enceradas, só de calçãozinho, o frescor da 
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madeira contra o peito me faz bem, está calor. Assim deitado, rosto encostado no assoalho, espio 
debaixo de um móvel. Rolinhos de poeira, sombras, movimentos pelas beiras. 
Pela primeira vez me toca a certeza do intimo e do secreto. Algo rebrilha numa fresta entre as tábuas. 
Uma euforia me acende, minha pele se arrepia de tanta sedução, essa oferenda é para mim, isso é meu, 
só meu. Uma criança não possui nada além do seu medo e da sua fantasia, mas nessa hora eu possuo 
aquilo, pelo menos a sensação daquela beleza, aquela pungência é minha. 
Mas os passos enérgicos de meu Pai trazem o cheiro dele, sua força e sua impaciência.  
- Menino, levanta daí, vá brincar. 
E me pegando com força pelos ombros me faz levantar, enquanto diz à minha Mãe: 
- É bem seu filho, esse aí. O que será que ele está sempre enxergando embaixo dos móveis? Não tem 
nada ali!  (PC, p. 65-66). 

 
XVIII) Em meus pensamentos descia até ela, cada vez mais oculta porque minha mãe se desinteressara de 

tudo, especialmente do jardim. E eu via: via a cabeça de meu pai, cabelos ainda crescendo, agora 
brancos como os musgos em que se enredavam; bocas e ouvidos cheios de terra e folhas, insetos 
entrando e saindo pelo nariz, e vermes. Mas ele parecia não se importar: agora, Mateus, era a natureza 
(S, p. 37-38). 

 Tinham-me dito que os cabelos dos mortos continuam vivos. Eu escutava – era o vento no capim, era 
um inseto na hera? – as cabeleiras crescendo mansamente, negras, brancas, douradas cabeleiras como 
das afogadas de minha fantasia, madeixas saindo pelas frestas dos caixões, enchendo os 
compartimentos. E quem sabe começariam a emergir das gavetas de mármore daquela casa das almas 
(MD, p. 55) 

 Anemarie: cabelo de ouro, vestido de veludo azul, cor da pedra do seu único anel. 
Se é verdade que os cabelos dos mortos continuam a crescer, os dela devem ter forrado o caixão, 
desabrochando por alguma fresta na madeira, rebentando a pedra, misturando-se à relva aos pés desse 
guardião que finge, com ar sereno, ignorar isso que vigia: a morte, a podridão (AEA, p. 24).  

  
XIX) Mexer com esses bichos me dá prazer: rasgo em duas metades, enfiando no anzol enquanto ainda 

estão vivas e se contorcem e soltam aquele suco. No fundo isso também me dá um medo que não sei 
explicar, como se um dia eu fosse pagar por aquela maldade toda (PC, p. 95).  

 E por que eu afinal puxava as minhocas até as rebentar fazendo iscas nas pescarias, por que cortava 
as cabeças daqueles pobres peixes ignorando suas guelras aflitas – eu, dona do bem e do mal e de 
minhas escolhas? (MD, p. 113). 

  
XX) Meninas de corpo ainda indefinido, minhas colegas e eu nos reuníamos na casa de uma delas para 

fazermos juntas nossas lições. Depois conversávamos, sempre sobre o assustador mundo adulto. 
Eu sou a menor, a mais tímida, as outras divertem-se à minha custa: 
- Guísela, sabe como nascem os bebês? 
- Claro que sei – respondo com menos convicção do que aparento. 
- Como é? 
 - Da barriga da mãe. 
- E como entram lá? 
Começo a gaguejar. A questão me preocupa vagamente. A sabichona ri de mim: ora, o bebê passa por 
uma borrachinha que o pai coloca na ‘coisa’ da mãe. Passa uma criancinha em miniatura, depois 
cresce na barriga da mãe. 
Uma novata mais esperta contesta: 
- Que borrachinha, que nada! O pai bota a ‘coisa’ dele direto na da mãe, e o nenê pequenininho passa 
por ali! 
Gritinhos de espanto, mãos inocentes tapando bocas, não pode ser, não pode ser! 
Volto para casa doente. Não quero acreditar, mas as outras são mais velhas do que eu, sabem mais. 
Então meus pais... não podia ser! Pensei em meu irmãozinho morto. E eu! Então, por duas vezes... 
Impossível! (AEA, p. 65-66). 

 Acreditar que bebê era trazido pela cegonha, e um dia alguém na escola falar qualquer coisa de pai e 
mãe... havia um complicador de caninho de borracha, que aliás nunca entendi. Seja como for, depois 
do choque fiquei um pouco aliviada: os meus pais, pelo menos, só tinham feito aquele horror duas 
vezes. 
Ah, três vezes: um irmãozinho tinha morrido antes de eu nascer (PET, p. 85-86). 

  
XXI) Quando Lino chegou, fui embora. Ele sempre me dava arrepios. Dirigindo para casa, lembrei uma 
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frase que minha irmã gostava de dizer: “Nora, viver é subir uma escada rolante... pelo lado que desce. 
A gente passa a vida toda fazendo uma força danada para chegar mais alto, para onde nos impelem 
esperança, desafios, sonhos. Mas lá de baixo nos chamam o cansaço, a solidão, a doença, a loucura... 
a morte. Esta, no fim, vai vencer” (S., p. 156-157). 

 “Viver é subir uma escada rolante pelo lado que desce”. 
Ouvindo essa frase imaginei qualquer pessoa nessa acrobacia que crianças fazem ou tentam fazer: 
escalar aqueles degraus que nos puxam inexoravelmente para baixo. Perigo, loucura, inocência, ou 
boa metáfora do que fazemos diariamente? 
Poucas vezes me deram um símbolo tão adequado para a vida, sobretudo naqueles períodos difíceis 
em que até pensar em sair da cama dá vontade de desistir. Tudo o que a gente queria era cobrir a 
cabeça e dormir, sem pensar em nada, fingindo que não estamos nem aí... 
[...] 
A escada rolante nos chama para o fundo: não dou mais um passo, não luto, não me sacrifico mais. 
Pra que mudar, se a maior parte das pessoas nem pensa nisso e vive do mesmo jeito, e do mesmo 
jeito vai morrer? 
[...] 
Mesmo que pareça quase uma condenação, a idéia de que viver é subir uma escada rolante pelo lado 
que desce é que nos permite sentir que afinal não somos assim tão insignificantes e tão incapazes. 
Colheremos quem sabe ainda uma vez – ou finalmente – a fruta mais dura de mastigar e mais doce de 
sentir: um amor bom. 
Então, vamos à escada rolante: aqui e ali até conseguimos saltar degraus de dois em dois, como 
quando éramos crianças e muito mais livres, mais ousados e mais interessantes. 
E por que não? Na pior das hipóteses caímos, quebramos a cara e o coração, e podemos ainda uma 
vez... recomeçar (PET, p. 141-142). 

 
 
 

- (auto)citação metaliterária: 

 

 
 
 TRECHOS REINCIDENTES 
XXII) Seremos como a menininha que brinca no tapete ao meu lado enquanto escrevo. Na sua dimensão de 

magia ela fala com bonecos, constrói castelos ou se perde na contemplação do que ninguém mais 
enxerga – porém real como esta casa e este computador. 
Há pouco veio me contar com olhos radiantes que tinham apanhado para ela um passarinho que 
entrara na sala. Depois de algum tempo, voltou dizendo que estava morto. 
- Morreu – ela diz com os olhos inocentes de quem ainda não sabe o que é perda e separação. – E a 
gente plantou ele na terra! 
Me olha, cheia de expectativa. Digo “que lindo!” e por um momento sou essa criança também. 
Depois, lado a lado, nos entregamos cada uma à sua ocupação. Porém, cúmplices silenciosas, não 
temos nenhuma dúvida: no jardim vai nascer uma árvore de passarinhos.  
E quando soprar um vento forte sairão voando para todos os lados sobre os telhados, as árvores e as 
nuvens (MD., p. 15). 

 Elaborando aquele livro também fiquei mais próxima da menininha que agora mesmo brinca no 
tapete ao meu lado enquanto escrevo. Na sua dimensão de magia ela fala com bonecos, constrói 
castelos, ou se perde na contemplação do que ninguém mais enxerga – porém real como esta casa e 
este computador. 
Às vezes faz perguntas como: 
- Fada existe? 
- Para quem acredita, ela existe. 
- E bruxa, existe? 
- Existe se a gente acredita. 
- Ah... 
Há pouco veio me falar, com olhos radiantes, de um passarinho que tinha entrado na sala. Depois de 
algum tempo votou, dizendo que estava morto. 
- Morreu – ela diz com os olhos inocentes de quem ainda não sabe o que é perda e separação. – E a 
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gente plantou ele na terra! 
Me olha, cheia de expectativa. Digo “que lindo!” e por um momento sou essa criança também. 
Depois, lado a lado, nos entregamos cada uma à sua ocupação: bonecas ou computador, pode parecer 
muita diferença. Não é. Cúmplices silenciosas, não temos dúvida: no jardim vai nascer uma árvore de 
passarinhos. 
E quando soprar um vento forte, vão-se espalhar sobre os telhados, as árvores e as nuvens, e as 
cabeças dos incrédulos, que nem vão se interessar em saber de onde veio aquela revoada miraculosa 
(PET, p. 68-69) 

  
XXIIII) Tenho um olho otimista que vive (e convive) e um olho pensativo: este, contempla, perscruta, inventa 

suas ficções (RM, p. 15). 
 Tenho um olho otimista que vive (e convive) e se volta para a beleza, a alegria, a decência e a 

compaixão. Mas meu olho pensativo, o outro, namora a sombra, espia em frestas, parteja suas 
ficções. Eu simplesmente escrevo tais coisas porque é isso que – bem ou mal – eu sei fazer 
E me salva, como me salvam a chuva nas folhas diante da minha janela, o vento quando caminho ao 
sol, o olhar de quem me ama, a mão do amigo, e de certo modo todo esse pungente impulso da vida 
que pede para ser decifrada, e se recolhe na mesma medida em que a perseguimos (PET, p. 76-77). 

  
XXIV) E assim – aos quarenta anos – escrevi meu primeiro romance, comecei a tentar partilhar com os 

outros minhas indagações. 
Porque escrevo sobre o que não compreendi ainda; escrevo para ordenar um pouco – ao menos na 
fantasia – um mundo que me encanta, me embala e me aflige (HT, p. 25). 

 A mim, sempre buscando explicações e significados porque tão pouco entendo, me ocorre falar ou 
escrever exatamente sobre aquilo que menos sei. Trabalho interminável, espécie de suplício de Sísifo: 
o pobre todo dia empurrando montanha acima uma grande pedra que voltava a rolar pela encosta, a 
fim de que o torturado recomeçasse mais uma vez. 
Querer alcançar o significado das coisas, da vida, das gentes, de seus relacionamentos e desencontros, 
é um pouco assim (PET, p. 33) 

 Escritores deveriam escrever, não falar. 
Mas talvez por ser uma espécie de moda, somos a toda hora chamados a depor sobre nosso trabalho. 
Entrevistas: o que pensa, como faz, por que faz. Ou por que não faz. Ah, e desde quando? 
Há temas que se repetem, perguntas que se perpetuam; inquietações coincidem entre o escritor e seus 
leitores, entre quem dá algum depoimento e quem assiste. “Por que você escreve?”é uma das 
indagações universais. 
Se entrevistarem dez escritores, haverá dez depoimentos diferentes. Cada um vive e trabalha do jeito 
que é: mais cerebral ou mais emotivo, mais racional ou mais intuitivo, mais ligado a temas históricos 
e sociais, ou escavando obsessivamente a paisagem interior. Nessas entrevistas sempre me interessou 
mais o que o jornalista tinha a questionar. Muita reflexão levei desses encontros, muitas novas 
indagações. 
Um escritor respondeu que se parasse de escrever morreria, portanto escrevia para não morrer; uma 
mulher dizia que escrevia para não enlouquecer, outra revela que o faz para ser amada.  
Sou dos que escrevem como quem assobia no escuro: falando do que me inquieta desde criança, 
dialogando com o fascinante (eventualmente assustador) que espreita sobre meu ombro nas 
atividades mais triviais. Escrever é escutar as águas interiores e espreitar vultos no fundo – ou são 
minha imagem refletida na superfície?  
Tudo isso é jogo – contraponto da vida concreta, onde, ao contrário do que alguns pensam, gosto 
mais do sol do que da sombra. Mas a sombra me interessa mais. (Ariano Suassuna: o que é ruim de 
viver é bom de contar) 
Outra pergunta quase constante: qual a sua relação com seus personagens? (Leitor e jornalista de olho 
para ver se num escorregão o autor revela tragédias da infância ou pessimismos mortais.) 
É verdade que minha literatura não anda por águas tranqüilas: fala de minhas perplexidades enquanto 
ser humano. Embora alguns de meus livros recentes sejam mais próximos de uma conversa ao pé do 
ouvido do leitor – meu amigo imaginário – que, hoje tanto me agrada, quase sempre escrevo sobre o 
que não sei, e por ser obscuro me leva a escrever. 
Criar personagens trágicos não significa que o autor seja pessimista: muitos humoristas são calados e 
deprimidos. Na vida real sou muito mais simples e engraçada do que diria quem apenas me conhece 
de livro. Raramente a trajetória de meus personagens tem a ver com a minha. 
Mas sou mãe desses que dormem dentro de mim como filhos possíveis (PET, p. 75-76). 
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XXV) Se escrevo sobre a morte, é por saber que é preciso dar-lhe um tempo de escuta. Todos a podemos 
ouvir, desde que o ruído ao redor seja desligado por alguns momentos. Não para um encontro de 
pavor, mas porque temos o direito de a interpelar, a essa que vela seu rosto, mas está ali: “Quem é 
você, afinal? O que vai fazer comigo, para onde levou as pessoas que amei, o que acontece depois?” 
Ela não responderia, porém teríamos feito a pergunta e reavaliado a nossa trajetória.  
Essa é uma das estranhas vantagens de saber que se vai morrer: a vida se mostra em todo o seu 
esplendor, e nos faz sentir a urgência – não de devorá-la, mas de vivê-la melhor (RM, p. 122-123).  

 Não escrevo muito sobre a morte: na verdade ela é que escreve sobre nós – desde que nascemos vai 
elaborando o roteiro de nossa vida. Ela é a grande personagem, o olho que nos contempla sem 
dormir, a voz que nos convoca e não queremos ouvir, mas pode nos revelar muitos segredos. 
O maior deles talvez seja: a morte torna a vida maravilhosa. Porque vamos morrer precisamos poder 
dizer hoje que amamos, fazer hoje o que desejamos tanto, abraçar hoje o filho ou o amigo, temos de 
ser decentes hoje, generosos hoje, felizes hoje (SM, p. 29). 

 Alguém diz que escrevo demais sobre a morte. 
Certamente ao escrever me envolvo com alguns objetos de minha fascinação, talvez obsessão: a 
vida, os amores, os desvãos disso que se chama alma humana. E, sobrepairando a tudo com seu olho 
de espreita, o incompreensível e imponderável fim, que nos determina pois dá valor à nossa vida 
[...] 
Não foi na morte que mais pensei, naquele quarto de paredes altas, enfeitadas bem em cima por uma 
ramagem de rosas e os inevitáveis espinhos. Refleti sobre o que talvez tenha se tornado uma de 
minhas obsessões: como vivemos ou deixamos que se desperdice o tempo que nos é dado. 
Nem é da morte que falo quando escrevo a palavra “morte”: falo da vida, que um dia será declarada 
irreversível e irrevogável, com tudo o que fizemos e deixamos de fazer até a hora daquela 
enigmática visita: desde o nosso primeiro grito ao chamado último suspiro (PET, p. 121-123). 

  
XXVI) Eu quis escrever romances desde que me lembro de mim. Antes de aprender a ler, quando me 

contavam histórias – e em minha casa contavam-se muitas histórias -, achei que aquele devia ser o 
melhor dos brinquedos. Era o jogo que eu queria jogar quando fosse capaz: inventar gente (na minha 
imaginação eram todos minúsculos, eu é que mandaria neles) e brincar com palavras, essas conchas 
de música que me assustavam ou divertiam, rolando de um lado para outro em meu pensamento – ou 
repetidas em voz alta quando ninguém podia ouvir (RM, p. 130). 

 Eu quis escrever livros desde que me lembro de mim. 
Antes de aprender a ler, quando me contavam histórias – e em minha casa contava-se muitas -, achei 
que aquele haveria de ser o melhor dos brinquedos. Era o jogo que eu queria jogar quando fosse 
adulta: inventar gente (na minha invenção eram todos minúsculos, eu é que mandaria neles) e brincar 
com palavras, sua música vibrando em meu pensamento ou pronunciadas em voz alta quando achava 
que ninguém podia ouvir. 
- Está de novo falando sozinha, filha? 
- Não, mãe, eu estava só cantando (MD, p. 14). 

 Diante desse computador, nesta altura e deste ângulo, lembrei que um dia (qual dia?) compreendi que 
não eram as palavras que produziam o mundo, pois esse nem ao menos cabia dentro delas. Antes de 
aprender a ler, quando me contavam histórias – em minha casa contavam-se muitas - , achei que criar 
e escrevê-las haveria de ser o melhor dos brinquedos. Era esse o jogo que eu queria jogar quando 
fosse adulta. Aprenderia a inventar gente (seriam todos minúsculos, eu é que mandaria neles, pois 
quando criança sempre achei que se mandava demais em mim) e brincar com palavras – sua música 
vibrando em meu pensamento ou pronunciadas em voz alta quando achava que ninguém podia ouvir 
(PET, p. 67) 

  
XXVII) Certa vez ao escrever omiti uma tecla e em lugar de ‘perdas’ saiu ‘peras’. E olhei, e achei que ficou 

muito mais bonito, e deixei assim. Talvez algum dia alguém, obrigado a estudar meu texto, se perca 
em reflexões sobre o significado daquelas frutas perdidas por ali. 
Então, como na prática a teoria nem sempre funciona, muito melhor do que procurar interpretar o 
artista seria cada leitor (ou ouvinte, quando se tratar de uma sinfonia, por exemplo) deixar que se 
desdobrem em seus ombros aquelas asas – que todo mundo tem – às vezes insuspeitadas – e sair ao 
encontro de uma realidade mais imperiosa do que a anotação na agenda, a conta no banco, o cansaço 
na poltrona, o desinteresse na cama e a ansiedade no fim de semana (HT, p. 17). 

 Certa vez errei uma tecla do computador, e em lugar de “perdas” saiu “peras”.  
Eu ia corrigir mas li de novo, achei muito mais bonito e deixei assim. Ninguém reclamou, nem os 
revisores. 
Quem sabe um dos que estudam minha obra, preparando com a maior gravidade sua dissertação ou 
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tese, pare, pense, morda a ponta da caneta ou fique olhando o computador, perplexo. Para depois 
discorrer filosoficamente sobre aquelas frutas perdidas num texto que nada tinha a ver com elas. 
Dessa maneira acontecem mal-entendidos: amizades se perturbam, amores se rompem, pessoas se 
desencontram e magoam. 
- Mas você tinha dito peras! 
- Não, eu falei perdas! 
- Peras... 
- Perdas... 
Perdeu-se nesse jogo inconsistente um pedaço de vida, um brilho de entendimento se apagou. 
- Eu ia dizer que você me faz “muita falta”, mas você entendeu “Você está em falta”... comigo, com a 
vida, consigo mesmo. 
E passamos meia hora evitando nos olhar de frente, nesses momentos o universo esteve em 
desconserto, e nós desconcertados (PET, p. 13-14). 

  
XXVIII) Tenho em minha sala um quadro despretensioso com moldura estreita e simples, no verso do qual a 

autora assinou apenas seu sobrenome: Grauben. Sei que era já de avançada idade quando começou a 
pintar. Não tenho maiores informações sobre ela (gostaria de ter). 
É uma pintura ingênua e pontilhista: um jardim com duas árvores floridas, no meio um banco onde se 
senta uma menina com sua boneca ou uma jovem mulher com uma criança. 
De cada lado dessa mulher há um gato: o preto senta-se a seu lado direito no banco; o branco está no 
capim do seu lado esquerdo. 
Quem me deu o quadro comentou: 
- Freud iria adorar essa pintura. Para mim representa a psique, o adulto e a criança que somos todos, 
sobrevivendo em nosso inconsciente; e de cada lado aparece isso que somos de bom e mau, livre e 
prisioneiro, em suma, a força da vida e a pulsão da morte. 
No quadro, a “pulsão da morte” está mais próxima, sentada no banco do lado direito daquela mulher 
com a sua reprodução, dela parida, boneca ou criança. E estende-a um pouco afastada do corpo, como 
para mostrá-la a nós, indagando: 
- Qual delas sou realmente eu? (HT, p. 23-24). 

 Estaciono meu carro na frente do rio num fim de tarde para que o pôr-do-sol me recomponha do 
cansaço de vários dias de trabalho intenso. Sem saber por quê, vendo o jogo de luzes recordo um 
quadro que tenho em minha casa e sobre o qual já escrevi: uma pintura ingênua, um jardim com duas 
árvores floridas, no meio um banco onde se senta uma jovem mulher com uma boneca ou criança. Do 
lado direito da moça vê-se na grama um gato preto, o branco está no capim do lado esquerdo. 
Quem me deu o quadro comentou que Freud iria adorar essa pintura, na qual a moça poderia 
representar a psique adulta, boneca sendo a infância que sobrevive em nosso inconsciente. De cada 
lado, o que somos de positivo ou negativo: o gato branco, a força da vida que chama para a 
felicidade; o gato preto, a pulsão da morte que nos maltrata com o medo e a culpabilidade.  
Como os símbolos desse quadro, temos nossos lados negativos que nos prendem no medo e na 
acomodação, mas também desejamos a claridade e o crescimento pessoal. Somos as escolhas que 
fazemos e as que omitimos, a audácia que tivemos e os fantasmas aos quais sacrificamos a possível 
alegria e até pessoas a quem amamos; a vida que abraçamos e a que desperdiçamos. Em suma, 
fazemos a escritura da nossa complicada história (PET, p. 57-58). 

  
XXIX) Mas também sou uma mulher do meu tempo, e dele quero dar testemunho do jeito que posso: na 

elaboração das minhas fantasias, mas igualmente escrevendo sobre questões que nos causam dor e 
perplexidade, sobre doença e morte e desamores e desencontros, a palavra na hora errada e o silêncio 
na hora em que teria sido melhor falar – mas a gente não sabia. 
E escrevo sobre sermos a um tempo responsáveis e inocentes em relação ao que acontece e ao legado 
que deixamos (HT, p. 14-15). 

 Mas também sou uma mulher do meu tempo, e dele quero dar testemunho do jeito que posso: na 
elaboração das minhas fantasias, mas igualmente escrevendo sobre dor e perplexidade, sobre doença 
e morte, a palavra na hora errada e o silêncio na hora em que teria sido melhor falar – mas a gente 
não sabia. 
E escrevo sobre sermos responsáveis e inocentes em relação ao que acontece e ao legado que 
deixamos. A ambivalência que atormenta, por outro lado levanta a poeira da resignação – e faz 
aparecer o nosso rosto. 
E nos salva (PET, p. 170). 
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XXX) Razão tinha quem me diria tantos anos depois, numa carinhosa brincadeira: 
- Você cada noite acenda uma vela para os seus personagens, que enlouqueceram em seu lugar... 
(MD, p. 117).  

 - Toda noite você devia acender uma vela para os seus personagens, que enlouqueceram em seu lugar 
– disseram-me, e era uma brincadeira muito séria. Arte é também canalizar em ato produtivo o que 
poderia ser aniquilamento (RM, p. 133).  

  
XXXI) O pensamento calado. Sem podridão. Nem vermes: por algum tempo meu primo Otávio guardou em 

cima de um armário no sótão, às escondidas de tia Beata, umas caixas de sapatos com vermes verdes 
e nojentos, bichos-da-seda, que se retorciam todos fabricando casulos. Bila é que gostava deles, metia 
a mão, olhava, ria sem dentes (P, p. 45). 

 Meu tio Nando me deu um presente muito original: uma caixa de papelão com bichos-da-seda dentro, 
sobre folhas de amoreira que eles roem, roem sem parar. Diz que antigamente conheceu uma menina 
doente que brincava com isso. Então, vendo que eu andava meio tristonho, descobriu onde conseguir 
os bichos, e me deu essa caixa (PC, p. 105).  

  
XXXII) Só no dia seguinte, segurando minhas mãos com força, meu pai contou que Adélia caíra daquele 

rochedo saliente onde costumava parar me assustando. Estava muito ferida, tinham levado para casa, 
os pais cuidariam dela, o hospital era muito melhor. 
Logo depois eu soube pelas empregadas que ela despencara do rochedo para as espumas pardacentas, 
sem um grito. Tragada pelas ondas que a lamberam das pedras pretas de marisco, e bateram seu 
corpo várias vezes. Estava morta: uma alma eterna (P, p. 24). 

 Assim sou eu, sempre dos lados e nos cantos. Eu me infiltro, eu me insinuo, eu atraio aquilo que não 
foi terminado, o que não acabou. Eu sou o que era antes, e agora posso vir depois de todos. Eu sou 
um Menino. E assim me chamam: esse Menino, esse aí. 
E se eu me jogasse aqui da sacada, tantos andares acima do chão, será que morria? 
(A menina que se jogou da pedra sobre o mar, morreu?) (PC, p. 91). 
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ANEXO E – QUADRO  DE  CRITÉRIOS  DISTINTIVOS   

DAS  MODALIDADES  DA  PROSA  LITERÁRIA  LUFTIANA 

 
 
 

FICÇÃO MEMÓRIA 
REFLEXÃO 

PROPRIAMENTE 
DITA 

REFLEXÃO 
ROMANCEADA 

Sujeitos do ato 
literário 

(Heterodiegética) 
Autor 
≠ 

Narrador 
≠ 

Personagem 
+ 

Leitor 
 

(Homodiegética) 
 

Autor 
≠ 

Narrador 
= 

Personagem 
+ 

Leitor 

Autor 
= 

Narrador 
= 

Personagem 
+ 

leitor 

Autor 
 

Ø 
 

Ø 
+ 

leitor 

Autor 
= e ≠ 

Narrador 
= e ≠ 

Personagem 
+ 

leitor 

Natureza do conflito Conflito 
sedimentado 

Conflito 
sedimentado Conflito hipotético 

Conflito 
hipotético e em 

alguns casos 
sedimentado 

Démarche descontínua descontínua descontínua descontínua 
Identidade 
onomástica Ø Ø Ø Ø 

Contrato de leitura Preciso 
romanesco 

Ambíguo 
autobiográfico 

Ambíguo 
referencial 

Ambíguo 
referencial 

  PACTO  FANTASMÁTICO  
Alternância 

gramatical do 
sujeito de 

enunciação 

 
 

Ø 
 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Relação Discurso e 
Imagem Simbólica Simbólica Metafórica Metafórica 

Presença da 
Metadiscursividade tênue média forte forte 

Natureza da 
metadiscursividade  poética poética crítica crítica 

Natureza da obra Obra ficcional Obra 
autobiográfica 

Obra temática –  
Texto de reflexão 

Obra temática -   
Texto de reflexão 

 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LYA LUFT aos três anos. Ilustração recriada por Leandro Rodrigues Faria (Catalão-GO), baseado em 
foto do Acervo da Autora, publicada em LYA Luft: autores gaúchos. 2.ed. Porto Alegre, IEL, 1988, p. 4. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LYA LUFT: Formanda do Curso de Pedagogia. Porto Alegre, dezembro de 1960. Ilustração recriada por 
Leandro Rodrigues Faria (Catalão-GO), baseado em foto do Acervo da Autora, publicada em LYA Luft: 
autores gaúchos. 2.ed. Porto Alegre, IEL, 1988, p. 14. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LYA LUFT. Ilustração recriada por Leandro Rodrigues Faria (Catalão-GO), baseado em foto de Eduardo 
Vieira da Cunha, publicada em LYA Luft: autores gaúchos. 2.ed. Porto Alegre, IEL, 1988, p. 6. 


