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 Resumo 

 LOPES,  Isabela  Cordeiro.  “O  real  no  abismo  da  ficção:  estratégias  ficcionais  e  teor 
 testemunhal  em  Formas  de  voltar  para  casa  ,  de  Alejandro  Zambra”.  2021.  Dissertação 
 (Mestrado  em  Letras  –  Teoria  Literária  e  Literatura  Comparada).  Faculdade  de  Filosofia, 
 Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 

 A  pesquisa  aqui  apresentada  tem  como  objetivo  a  análise  do  romance  Formas  de  voltar  para 

 casa  ,  do  escritor  chileno  Alejandro  Zambra,  publicado  originalmente  em  2011.  A  investigação 

 se  volta  com  especial  interesse  para  as  estruturas  narrativas  do  livro,  intimamente  atreladas  ao 

 relato  do  pós-ditadura,  da  infância  e  da  contemporaneidade  chilenas:  seus  narradores,  as 

 repetições,  os  traços  autobiográficos,  a  mise  en  abyme,  as  personagens  e  suas  relações.  Três 

 noções  centrais  conduzem  as  discussões  desenvolvidas:  a  ficção,  o  testemunho  e  as 

 intersecções  entre  ficção  e  testemunho.  Para  isso,  este  trabalho  utiliza-se  de  um  vasto  e 

 heterogêneo  repertório  crítico,  majoritariamente  contemporâneo,  que  vai  desde  as  teorias  da 

 narrativa  aos  estudos  da  memória.  O  que  parece  ser  produzido  pelo  romance  é  uma  forma 

 particular  de  aproximação  do  real  por  meio  da  ficção,  aspecto  pelo  qual  esta  pesquisa  se 

 interessa especialmente. 

 Palavras-chave:  literatura  contemporânea;  Alejandro  Zambra;  pós-ditadura;  ficção; 
 testemunho. 



 Abstract 

 LOPES,  Isabela  Cordeiro.  “The  real  in  the  abyss  of  fiction:  fictional  strategies  and  testimonial 
 traces  in  Ways  of  going  home  ,  by  Alejandro  Zambra”.  2021.  Dissertação  (Mestrado  em  Letras 
 –  Teoria  Literária  e  Literatura  Comparada).  Faculdade  de  Filosofia,  Letras  e  Ciências 
 Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 

 This  research  aims  at  the  analysis  of  the  novel  Ways  of  going  home  ,  by  the  Chilean  author 

 Alejandro  Zambra,  originally  published  in  2011.  The  investigation  looks  with  special  interest 

 at  the  book’s  narrative  structures,  closely  attached  to  the  elaborations  of  Chilean  post-coup, 

 childhood  and  contemporaneity:  its  narrators,  repetitions,  autobiographical  traces,  the  mise  en 

 abyme,  its  characters  and  their  relationships.  Three  central  notions  guide  the  discussions: 

 fiction,  witnessing  and  the  intersections  between  fiction  and  witnessing.  In  this  regard,  this 

 work  accesses  a  vast  and  heterogeneous  critical  repertoire,  mostly  contemporary,  that  goes 

 from  theories  of  the  narrative  to  studies  on  memory.  What  seems  to  be  produced  by  the  novel 

 is  a  particular  way  of  approximation  to  the  real  by  means  of  the  fiction,  which  is  the  aspect 

 that interests this research the most. 

 Keywords:  contemporary literature; Alejandro Zambra;  post-coup; fiction; witnessing. 



 Resumen 

 LOPES,  Isabela  Cordeiro.  “Lo  real  en  el  abismo  de  la  ficción:  estrategias  ficcionales  y  rasgos 
 testimoniales  en  Formas  de  volver  a  casa  ,  de  Alejandro  Zambra”.  2021.  Dissertação 
 (Mestrado  em  Letras  –  Teoria  Literária  e  Literatura  Comparada).  Faculdade  de  Filosofia, 
 Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 

 La  investigación  aquí  presentada  tiene  como  objetivo  el  análisis  de  la  novela  Formas  de 

 volver  a  casa  ,  del  escritor  chileno  Alejandro  Zambra,  originalmente  publicada  en  2011.  La 

 investigación  se  vuelve  con  especial  interés  para  las  estructuras  narrativas  del  libro, 

 íntimamente  relacionadas  al  relato  del  post-dictadura,  de  la  infancia  y  de  la  contemporaneidad 

 en  Chile:  sus  narradores,  las  repeticiones,  los  rasgos  autobiográficos,  la  mise  en  abyme,  los 

 personajes  y  sus  relaciones.  Tres  nociones  centrales  conducen  las  discusiones:  la  ficción,  el 

 testimonio  y  las  intersecciones  entre  ficción  y  testimonio.  Para  ello,  este  trabajo  hace  uso  de 

 un  vasto  y  heterogéneo  repertorio  crítico,  en  su  mayoría  contemporáneo,  que  va  desde  las 

 teorías  narrativas  hasta  los  estudios  de  la  memoria.  Lo  que  la  novela  parece  producir  es  una 

 forma  particular  de  acercarse  a  lo  real  a  través  de  la  ficción,  aspecto  que  interesa  en  especial  a 

 esta investigación. 

 Palabras  clave:  literatura  contemporánea;  Alejandro  Zambra;  post-dictadura;  ficción; 
 testimonio. 
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 Introdução 

 Um  menino  que,  a  pedido  de  uma  amiga  e  sem  saber  do  que  se  trata  a  aventura,  segue 

 seu  vizinho  pelas  ruas  de  Maipú,  no  subúrbio  de  Santiago,  no  Chile.  Esse  personagem 

 “secundário”,  ingênuo  e  curioso,  mas  cuja  curiosidade  sempre  se  depara  com  silêncios 

 maiores  que  ele,  é  o  adulto  que  narra  ficcionalmente  sua  própria  história,  anos  mais  tarde,  na 

 tentativa  de  produzir  algum  sentido  para  a  experiência  vivida  –  tanto  no  passado  quanto  no 

 presente,  pessoalmente  e  também  em  suas  relações.  Ou,  para  nos  mantermos  nos  termos  da 

 própria  obra,  na  tentativa  de  “voltar  para  casa”.  Muito  simplificado,  esse  é  um  resumo 

 possível  para  Formas  de  voltar  para  casa  ,  romance  do  chileno  Alejandro  Zambra 

 originalmente publicado em 2011 e objeto de estudo das páginas a seguir. 

 O  gesto  a  que  o  livro  convida  é  o  da  leitura,  não  necessariamente  radical,  não 

 escancaradamente  vertiginosa.  Sua  estrutura,  entretanto,  permite  vislumbrar  um  adensamento 

 que  atribui  matizes  novos  à  aparentemente  simples  narrativa  memorialística  de  um  homem 

 chileno:  há  ali  um  romance  sendo  engendrado  dentro  do  outro;  há  uma  narração  metaficcional 

 internalizada,  misturada  ao  texto  que  vai  se  delineando  frente  ao  leitor  (e  que  chega  a  repetir 

 trechos,  espelhados  e  quase  idênticos,  nas  diferentes  partes),  bem  como  há  também  a  invasão 

 de elementos de uma narrativa que carrega traços autobiográficos do próprio Zambra. 

 Uma  leitura  heterogênea  do  romance,  este  trabalho  tem  como  uma  espécie  de  fio 

 condutor  a  análise  dos  artifícios  ficcionais  que  movem  a  narrativa:  as  formas  de  dizer,  aquilo 

 que  é  dito  e  seus  efeitos  internos  e  externos.  A  hipótese  investigada  é  a  de  um 

 aprofundamento  ficcional  como  estratégia  de  dicção  da  memória;  ou,  em  outras  palavras,  a 

 hipótese  de  que  o  romance  e  a  experiência  real  se  reabilitam  mutuamente,  a  partir  dos 

 mecanismos  narrativos.  Daí  os  quatro  eixos  articulados  no  título  desta  dissertação,  que 

 sintetizam  bastante  bem  o  interesse  desta  dissertação:  o  real,  a  ficção,  a  estratégia  e  o 

 testemunho. 

 Essa  hipótese  geral,  apoiada  nas  leituras  de  um  vasto  elenco  de  críticas 

 majoritariamente  contemporâneas,  foi  formulada  primeiramente  a  partir  de  perguntas 

 dirigidas  ao  romance,  que  prosseguiram  buscando  ser  respondidas.  As  questões  norteadoras 

 que  atravessam  este  trabalho  podem  ser  resumidas,  grosso  modo,  em  quatro:  o  que  decorre  da 

 mescla  íntima  entre  a  transmissão  de  uma  verdade  factual  e  a  ficcionalidade  do  romance?  De 

 que  formas  esse  interstício  entre  biografia  e  ficção  ocorre  na  obra?  O  que  emerge  com  mais 

 força  desse  texto  híbrido  e  sob  quais  signos  ele  é  escrito  e  lido?  De  que  maneira  a 

 metaficcionalidade se encaixa na relação real-ficcional? 
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 A  partir  daí  desenham-se  as  três  noções  centrais  que  constroem  este  trabalho:  a  ficção, 

 o  testemunho  e  a  interseção  entre  ficção  e  testemunho;  às  quais  dedico,  respectivamente,  o 

 primeiro,  o  segundo  e  o  terceiro  capítulos.  Em  um  brevíssimo  parênteses,  uma  ressalva:  essa 

 divisão  é,  antes  de  mais  nada,  formal  e  pensada  unicamente  como  ferramenta  de  organização 

 do  estudo  conduzido  aqui.  Não  é  possível,  em  um  romance  como  o  analisado,  separar  a  ficção 

 de  qualquer  um  de  seus  elementos:  ela  contamina  necessariamente  tudo  o  que  é  romanceado  – 

 inclusive  (e  principalmente)  seu  caráter  testemunhal.  E  é  justamente  esse  embaralhamento  que 

 interessa à pesquisa desenvolvida e apresentada aqui. 

 O  primeiro  capítulo,  “A  ficção  como  forma  de  voltar  para  casa”,  procura  voltar-se  para 

 os  mecanismos  do  romance.  Iniciar  este  trabalho  pela  discussão  acerca  dos  aspectos  ficcionais 

 de  Formas  de  voltar  para  casa  é,  antes  de  tudo,  um  gesto  no  sentido  da  abertura.  Como 

 pretendo  demonstrar,  são  diversos  artifícios  mobilizados  na  narrativa  de  Zambra  que,  ao  fim, 

 agem  de  maneira  a  aprofundar  a  ficcionalidade  da  obra.  Distendendo  e  radicalizando  a  forma 

 romanesca  convencional,  provocando  os  limites  e  fronteiras  com  o  real,  situando-se  no 

 território  instável  da  memória,  do  tensionamento  autobiográfico  e  da  autorreferencialidade 

 metaficcional,  bem  como  jogando  com  os  espelhos  que  afundam  as  camadas  en  abyme  do 

 texto,  Formas  de  voltar  para  casa  afirma  a  necessidade  de  vermos  a  ficção  como  uma  forma 

 em aberto. 

 Atrelando-se  a  essa  discussão,  o  segundo  capítulo,  “O  testemunho  como  forma  de 

 voltar  para  casa”,  estende-se  em  direção  aos  aspectos  mais  atrelados  à  narração  de  teor 

 testemunhal  da  obra.  Esse  capítulo  pretende  discutir  o  caráter  de  memória  e  sua  elaboração, 

 como  tema  e  como  estrutura:  a  relação  com  a  infância,  com  os  pais  e  com  a  própria  geração, 

 todas  sob  o  signo  da  ditadura.  Para  isso,  procurará  analisar  alguns  mecanismos  do  romance 

 que  se  entrelaçam  a  esses  temas:  a  repetição,  os  papéis  das  personagens,  os  sentimentos  que 

 mobilizam  seu  discurso.  Mais  especificamente,  esse  capítulo  tratará  das  formas  de  pensar  a 

 memória e a experiência passada na ditadura, dentro do ambiente do romance. 

 A  seguir,  o  terceiro  capítulo,  “Continuar  a  caminho  de  casa”,  pretende  unir  as 

 discussões  acerca  da  ficcionalidade  e  do  caráter  testemunhal,  considerando  em  um  primeiro 

 momento  a  relação  renovada  entre  real  e  ficcional  que  se  opera  na  obra.  A  partir  das 

 discussões  realizadas  acerca  da  repetição,  da  mise  en  abyme,  das  vozes  narrativas,  da 

 metaficção,  entre  outras,  esse  capítulo  se  concentrará  em  quatro  elementos  centrais.  Tomando 

 por  ganchos  os  vários  tópicos  trabalhados,  se  aprofundará  sobre  as  questões  da  performance, 

 da  intertextualidade,  da  não-autoridade  do  autor,  e  do  leitor  como  produtor;  para  então,  em  um 
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 segundo  momento,  pensar  os  caminhos  possíveis  de  “voltar  para  casa”  por  meio  de  um 

 “testemunho ficcional”. 

 Por  fim,  os  anexos  “Sobre  o  contemporâneo”  e  “Sobre  o  testemunho”  apresentam  duas 

 discussões  que  atravessam  a  dissertação  de  diferentes  maneiras.  Temas  dos  quais  é  difícil  (e 

 pouco  desejável)  se  esquivar  quando  se  fala  de  literatura  pós-ditadura,  o  contemporâneo  e  o 

 testemunho  são  brevemente  debatidos  ali,  à  luz  de  teorias  que  conservam  algum  grau  de 

 proximidade  com  o  trabalho  desenvolvido  ao  longo  dos  capítulos.  O  que  se  ensaia  com  essas 

 partes  finais  do  trabalho  é  encontrar  um  terreno  mais  ou  menos  estável  no  qual  possamos 

 construir  trilhas  de  pensamento  –  ou,  ao  menos,  apontar  aquelas  que  foram  seguidas  ao  longo 

 deste  trabalho.  O  anexo  A  sugere  uma  forma  de  investigar  a  contemporaneidade  a  partir  de 

 conceitos  como  os  de  comunidade,  partilha  e  convivência;  enquanto  o  anexo  B,  finalmente, 

 investiga a íntima e indelével relação entre o testemunho e a ficção. 

 Sem  pretender,  em  momento  algum,  dar  conta  da  totalidade  da  obra  (e  sem  assumir,  de 

 princípio,  que  haja  tal  totalidade  a  ser  explicada),  este  trabalho  procura  levantar  perguntas, 

 contornar  temas  e  formas  e  propor  leituras.  Frente  a  uma  obra  aberta,  porosa,  repleta  de 

 referências  e  recursos  da  tradição  literária,  e  na  qual  o  trabalho  da  leitura  é  tão  central,  esse 

 parece  ser  o  procedimento  mais  sensível  a  seu  objeto.  E,  espera-se,  capaz  de  contribuir  para  os 

 importantes campos da teoria literária e da literatura contemporânea e latinoamericana. 
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 CAPÍTULO 1 

 A ficção como forma de voltar para casa 

 Este  capítulo  pretende  discutir  os  artifícios  ficcionais  de  Formas  de  voltar  para  casa  – 

 em  especial  a  voz  narrativa  e  a  estrutura  especular  –  e  analisar  como  eles  constituem  um 

 relato  que  mescla  real  e  ficcional,  adensando  o  ficcional  com  relação  ao  não-ficcional,  sem 

 reduzir  um  ao  outro.  Pretende  também  pensar  estes  aspectos  como  um  artifício  elaborado  por 

 Alejandro Zambra que age de maneira a afirmar a forma do romance na contemporaneidade. 

 1.1. Uma voz que esteja no livro 

 O que acontece, Eme, penso agora, um pouquinho bêbado, é que 
 espero uma voz. Uma voz que não é a minha. Uma voz antiga, 

 romanesca, firme. 
 Ou então é que eu gosto de estar no livro. 

 Alejandro Zambra  1 

 O  leitor  de  Formas  de  voltar  para  casa  tem  em  suas  mãos,  desde  a  primeira  página, 

 um  romance  bastante  convencional:  despido  da  clássica  linearidade  cronológica  e  narrativa, 

 ainda  assim  conserva  uma  estrutura  de  relatos  episódicos  entrelaçados  entre  si;  uma  história 

 de  infância  com  detalhamento  e  subjetividade  que  proporcionam  a  criação  de  um  espaço 

 familiar  de  leitura.  Esse  é  o  romance  escrito  no  interior  do  livro.  O  que  poderia  ser  a  narrativa 

 memorialística  de  um  homem  chileno,  entretanto,  vai  se  adensando  em  estranhamento  e 

 deslocamentos  que  imprimem  no  leitor  uma  sensação  de  instabilidade  e  esvaziamento  que 

 parece, por vezes, comunicar mais do que a própria história contada. 

 O  primeiro  elemento  a  chamar  a  atenção  nesse  sutil  embaralhamento  que  começa  a 

 invadir  a  obra  é  a  voz  do  narrador,  repentinamente  cindida  em  duas  no  começo  da  segunda 

 parte.  Não  são  poucos  os  narradores,  ao  longo  da  história  literária,  que  se  revelam  também 

 escritores,  comentando  seus  processos  de  escrita  e  os  fatos  sobre  os  quais  escrevem  em  seus 

 romances.  Essa  metaficcionalidade,  enquanto  atrela  o  texto  de  Zambra  a  uma  sólida  tradição, 

 também  imprime  nele  particularidades  que  nos  interessarão  ao  longo  da  análise  de  suas 

 formas  de  narrar.  Entretanto,  menos  que  a  revelação  da  escrita  em  um  segundo  narrador,  o  que 

 mais  parece  provocar  o  leitor  de  Formas  de  voltar  para  casa  é  a  duplicação  imperfeita  da  voz 

 narrativa,  uma  voz  dividida  em  duas  e  rapidamente  embaralhada  de  volta,  ao  ponto  da 

 1  ZAMBRA, 2014a  ,  p. 53. 
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 indiferenciação  entre  ambas.  Um  leitor  desatento  ou  alguém  que  escolhesse  uma  passagem  a 

 esmo  dificilmente  saberia  situar-se  no  terreno  e  na  voz  de  um  dos  dois  narradores.  Essa 

 relação dúbia entre ambos é também um dos aspectos que nos interessam aqui. 

 Os  dois  narradores  de  Formas  de  voltar  para  casa  são,  na  superfície  relativamente 

 calma  do  texto,  duas  figuras  e  vozes  diferentes:  o  narrador  das  partes  ímpares,  que  conta  em 

 primeira  pessoa  histórias  de  sua  infância  e  de  sua  vida  adulta  recente;  e  o  narrador  das  partes 

 pares,  o  escritor  “real”  que  ficcionaliza  sua  vida  no  romance  das  outras  partes,  também  em 

 primeira  pessoa  e  dotado  de  uma  forte  auto  referencialidade.  São  duas  figuras  diferentes  não 

 só  por  ocuparem  territórios  distintos,  apresentando  características  ambíguas  e  frequentemente 

 opostas,  ou  ao  menos  contrastantes;  mas  também  por  se  apresentarem  esteticamente  de 

 maneiras  bastante  particulares,  narrando  os  episódios  de  suas  vidas  de  maneira  mais  e  menos 

 convencional,  mais  e  menos  fragmentada.  São,  ao  mesmo  tempo,  duas  figuras  muito 

 próximas,  indiferenciáveis,  por  vezes,  e  indubitavelmente  provenientes  de  um  só  lugar  –  de 

 uma  só  pessoa,  ou  personagem  –,  marcadas  pela  mesma  voz  em  primeira  pessoa,  pelo  mesmo 

 protagonismo  nos  mesmos  eventos  (ou  em  eventos  por  demais  similares),  pela  mesma  posição 

 diante dos acontecimentos e do mundo. 

 Quem,  afinal,  é  a  voz  que  narra  essa  obra?  Quem  é  esse  narrador-escritor  que  se  revela 

 como  se  não  fosse  possível  fazê-lo  de  outra  maneira,  mostrando-se  (à  primeira  vista)  inteiro  e 

 cru,  mas  que  brinca  com  a  possibilidade  de  se  emaranhar  em  repetições,  de  provocar  a  ideia 

 de  um  referencial,  de  desestabilizar  as  relações  convencionais  entre  o  leitor  e  o  texto  lido?  Ao 

 jogar  com  um  desnudamento  artificial,  aparentando  uma  presença  que  não  tem,  o  narrador 

 esconde-se  por  trás  de  estratégias  textuais  que,  se  poderíamos  esperar  que  acabassem  por 

 revelá-lo  pelas  brechas,  acabam,  em  lugar  disso,  revelando  mais  de  seu  entorno,  sua  geração  e 

 seu  momento  histórico.  O  narrador,  a  bem  da  verdade,  permanece  por  detrás  de  uma  névoa  de 

 camadas ficcionais. 

 Daí  o  interesse  em  atraí-lo  para  fora  de  sua  segurança  entre  oculta  e  descoberta, 

 investigar  como  age  e,  principalmente,  o  que  decorre  dessa  forma  de  narração.  Pois  é  dessa 

 estrutura  de  vozes  narrativas  e  dessa  artificialidade  que  distancia  o  narrador  e  aproxima  o 

 leitor  que  surgem  algumas  questões  que  tentarão  ser  respondidas  aqui:  quem  narra  Formas  de 

 voltar  para  casa  ?  Quem  são  esses  dois  narradores,  como  se  relacionam  entre  si  e  como  se 

 relacionam  com  o  todo  da  obra?  Como  se  insere  a  figura  do  autor  nesse  conjunto?  Como  ele 

 se  soma  e  como  se  subtrai  nessa  equação?  O  que  significa  e  como  opera  esse 

 ensimesmamento  narrativo  que,  paradoxalmente,  remete  ao  exterior?  A  pergunta,  em  suma, 
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 que  resume  modestamente  a  busca  pelas  tendências  e  transformações  da  narração,  centrada 

 nesse olhar único e particular que nos conduz pelo texto: como opera o narrador? 

 Formular  essas  indagações  nos  ajuda  a  perceber  a  necessidade  de  desenhar,  ainda  que 

 apenas  em  um  breve  rascunho,  o  cenário  da  narração  contemporânea.  Entre  o  incomunicável 

 anunciado  por  Walter  Benjamin  (1987a)  2  e  a  afirmação  da  potência  da  experiência  narrada, 

 por  parte  de  autores  como  Georges  Didi-Huberman  (2014),  novos  caminhos  são  explorados,  e 

 formas  já  muito  utilizadas  são  reabilitadas  com  um  outro  olhar.  A  ênfase  na  primeira  pessoa 

 ganha  contornos  ao  mesmo  tempo  problemáticos  e  ricos,  assim  como  a  mescla  de  formas 

 literárias e não-literárias e a apresentação dos processos de escrita no próprio romance. 

 Na  década  de  1980,  Linda  Hutcheon  (1984)  sugere  pensar  a  representação  na  literatura 

 pós-moderna  de  forma  expandida,  observando  que  a  cisão  radical  muitas  vezes  operada  entre 

 vida  e  arte  ignora  sua  factual  inseparabilidade:  a  redução  da  vida  à  condição  de  um  produto  a 

 ser  mimetizado  não  dá  conta  do  fato  de  que  os  processos  de  leitura  e  escrita  são  tanto  parte  da 

 vida  quando  da  arte.  Se  pensarmos  a  partir  daí,  é  possível  conjecturar  que  o  realismo  possível, 

 a  mímesis  que  dá  verdadeiramente  conta  da  condição  da  literatura,  é  aquela  que  procura,  por 

 meio  de  um  constante  reposicionamento  do  narrador  e  de  seu  estatuto  ficcional,  abarcar  a 

 dupla vida/arte em um só gesto. 

 Nessa  mesma  esteira,  Hutcheon  aponta  para  o  fato  de  que  as  narrativas  “narcísicas”  3  , 

 notadamente  as  metaficcionais,  ampliam  o  conceito  de  representação  mimética  para  além  da 

 mímesis  de  produto,  transpondo-o  para  a  noção  mais  complexa  da  mímesis  de  processo  4  .  A 

 autora  alerta  para  a  importância  de  se  perceber,  nesse  contexto,  a  inseparabilidade  dos 

 conceitos  de  arte  e  vida  e  sua  necessária  retroalimentação  nos  processos  tanto  “reais”  quanto 

 “ficcionais”.  Já  no  século  XXI,  no  que  parece  ser  um  olhar  semelhante  e  mais  adequado  ao 

 nosso  tempo,  Karl  Erik  Schøllhammer  (2009)  sugere  que  haveria,  na  literatura 

 contemporânea,  uma  espécie  de  reinvenção  do  “realismo”,  acompanhada  de  uma  recuperação 

 da  intimidade  autobiográfica,  mas  sem  que  haja  a  redução  da  literatura  nem  à  primeira  e  nem 

 à segunda  5  . 

 Em  muitos  casos,  ainda  segundo  Schøllhammer,  vemos  a  emergência  de  autores  para 

 quem  “evocar  e  lidar  com  a  presença  torna-se  sinônimo  de  consciência  subjetiva  e  de  uma 

 5  SCHØLLHAMMER, 2009, p. 15-16. 
 4  Ibidem, p. 5. 

 3  Aqui  cabe  notar  que,  para  Linda  Hutcheon  (1984,  p.  1),  entender  as  narrativas  de  si  como  narcisistas  ou 
 ensimesmadas  não  é  tratá-las  pejorativamente,  mas  de  maneira  descritiva,  apropriando-se  da  nomenclatura  como 
 método de compreender suas estruturas. 

 2  Refiro-me  aqui  a  seu  conhecido  ensaio  “O  narrador”,  em  que  Benjamin  debate,  no  contexto  da  modernidade,  a 
 privação  “de  uma  faculdade  que  nos  parecia  segura  e  inalienável:  a  faculdade  de  intercambiar  experiências” 
 (1987a, p. 198). 
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 aproximação  literária  ao  mais  cotidiano,  autobiográfico  e  banal,  o  estofo  material  da  vida 

 ordinária  em  seus  detalhes  mínimos”  6  .  Aí  estaria,  provavelmente,  o  olhar  literário  que  Zambra 

 privilegia.  E  aí  estariam  as  narrativas  contemporâneas  que  dão  a  ver  seu  processo  literário, 

 tornando-o também material ficcional. 

 Outras  críticas  vão  se  referir  a  aspectos  dessas  novas  formas  que  povoam  nosso 

 cenário  literário  como  “guinada  subjetiva”  –  Beatriz  Sarlo  (2007),  se  referindo  à  tendência  da 

 incorporação  do  eu-que-escreve  no  texto  literário  7  –  ou  “movimento  de  ruptura  de  limites”  – 

 Beatriz  Resende  (2017)  no  que  diz  respeito  ao  hibridismo  entre  formas  literárias  e 

 não-literárias  8  .  São  estratégias  que  parecem  enunciar  respostas  à  impossibilidade  da 

 representação,  recuperando-a  de  maneira  enviesada,  corrigida  e  performática,  colocando 

 ênfase na subjetividade como a forma capaz de comunicar a experiência. 

 Ora,  em  vista  desse  breve  percurso  cabe  observarmos,  de  volta  às  perguntas  iniciais, 

 como  se  dá  em  Formas  de  voltar  para  casa  a  articulação  desses  elementos  e,  enfim,  como 

 Zambra  comunica,  na  obra,  essa  matéria  incomunicável  que  é  o  período  pós-ditatorial  e  sua 

 experiência  no  mundo  a  partir  daí.  O  indizível,  próprio  da  experiência  no  mundo 

 contemporâneo,  é  respondido  em  Zambra  pela  afirmação  da  potência  do  ficcional  que,  em 

 lugar  de  escancarar  a  vida,  procura  encontrá-la  pelas  brechas  de  um  texto  que  parece  ter  sido 

 podado  até  sua  forma  mais  mínima  –  procedimento  que,  se  radicalizado  em  Bonsai  (2012), 

 nunca  abandona  a  escrita  do  autor.  O  ficcional,  então,  é  exacerbado  pela  exploração  da 

 metaficção,  do  abismamento  do  real  (encontrado  na  “autobiografia”  interior  à  narrativa)  e  da 

 voz  de  um  narrador  em  constante  reposicionamento  (seja  em  sua  tentativa  de  tomar  vários 

 pontos  de  vista,  seja  pela  forma  de  deslocamentos  da  voz  narrativa  no  texto,  seja,  enfim,  na 

 porosidade entre real e ficcional, entre vida e arte). 

 É  importante  pensar  a  narrativa  em  Formas  de  voltar  para  casa  como  uma  articulação 

 em  aberto,  evitando  com  isso  um  impulso  demasiadamente  classificatório  que  acabe  por 

 reduzir  o  texto  a  sua  forma,  desatento  a  seus  desdobramentos.  Sua  abertura  se  dá  tanto  pela 

 pluralização  da  voz  narrativa  quanto  pelo  espaço  do  não-dizer,  que  parece  por  vezes 

 dominante.  E,  equilibrando-se  entre  esses  dois  pontos,  a  obra  luta  contra  o  esvaziamento  de 

 sentido  com  o  fôlego  de  tentar  dar  conta  das  muitas  faces  de  seu  tempo.  A  abertura  da 

 narrativa,  então,  age  na  ampliação  das  possibilidades,  não  apenas  no  que  diz  respeito  às 

 subjetividades,  mas  também  ao  aspecto  inacabado  da  própria  literatura.  Em  Zambra,  a 

 8  RESENDE, 2017, p. 13. 
 7  SARLO, 2007, p. 15-19. 
 6  SCHØLLHAMMER, 2009, p. 15. 
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 incompletude  que  busca  ser  preenchida  é  tão  própria  dos  sujeitos  quanto  da  literatura  –  são, 

 ademais, indissociáveis. 

 A  abertura  e  a  escrita  processual  são  contempladas  pelo  Indicionário  do 

 contemporâneo  (2018),  resultado  do  trabalho  coletivo  de  um  grupo  de  pesquisadores 

 latinoamericanos  interessados  em  investigar  a  literatura  deste  período.  Segundo  um  dos 

 verbetes,  “[...]  haveria  uma  tendência  a  evidenciar,  no  próprio  presente  da  narração,  os 

 arquivos  de  seus  processos  artísticos  gerando  uma  continuidade  entre  experiência  e  escrita  e 

 oferecendo  ao  leitor  mais  que  objetos  acabados,  a  sensação  de  um  processo  em  curso”  9  .  Nessa 

 mesma  linha,  comentando  a  “ficção  escorregadia”  de  Zambra,  a  crítica  Camila  von  Holdefer 

 aponta  para  o  intangível  e  a  entrelinha  como  os  caminhos  por  excelência  para  trilhar  os  textos 

 do autor: 

 [...]  o  que  de  fato  importa  dificilmente  é  explicitado.  Muita  coisa,  de  forma  mais 
 radical  do  que  se  costuma  ver  em  casos  semelhantes,  permanece  subentendida.  [...] 
 Cabe  ao  leitor  intuir,  ou  imaginar,  os  contornos  de  algo  não  dito.  Não  há,  de 
 qualquer forma, respostas prontas e fáceis.  10 

 Diante  da  narrativa  que  parece  uma  jornada  de  algum  lugar  a  lugar  algum,  o  leitor  de 

 Formas  de  voltar  para  casa  torna-se,  pelo  ato  da  leitura,  responsável  por  dar  uma  forma  de 

 pertencimento  a  essa  estranha  ficção.  Arrisco-me  um  pouco  mais  ao  dizer  que,  talvez,  esse 

 leitor  esteja  também  criando  o  pertencimento  que  o  próprio  narrador  procura,  ao  conectar  os 

 fragmentos  pulverizados  de  seu  romance.  Essa  presentificação  do  texto,  ao  se  atrelar 

 profundamente  ao  aqui  e  agora  do  leitor,  é  parte  do  exercício  de  criação  identitária  e  afetiva 

 da narrativa de Alejandro Zambra. 

 É  pela  identificação  quase  corporal,  pelo  indagar  incessante  e  pelo  intimismo 

 atravessado  que  o  leitor  encontra  uma  espécie  de  método  poético  de  leitura  desses 

 subentendidos  que  formam  suas  obras.  Os  narradores  de  Formas  de  voltar  para  casa  parecem 

 realizar  a  mesma  operação  com  suas  próprias  vidas,  mimetizadas  11  em  narrativas  que 

 procuram  quase  silenciosamente  alguma  forma  de  pertencimento  e  solidez  dentro  ou  fora  do 

 livro  –  ou,  talvez,  dentro  e  fora.  Para  dar  conta  dessa  busca,  e  também  dessa  estrutura,  cabe 

 um olhar detido voltado para cada um deles. 

 11  Entendendo  aqui  a  mímesis  tal  como  defende  Linda  Hutcheon  (1984,  p.  5):  uma  mímesis  que  tem  na  diegese 
 uma parte intrínseca, de maneira que seu “realismo” é tanto processual quanto do produto. 

 10  VON HOLDEFER, 2015, n.p. 
 9  PEDROSA, 2018, p. 197. 
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 1.1.1. O narrador do romance 

 Comecemos,  então,  procurando  seguir  os  caminhos  às  vezes  tortuosos  do  narrador  que 

 inaugura  a  primeira  parte  do  livro  e  que  depois  reaparece  na  terceira  parte  12  .  “Autor”  dos 

 segmentos  mais  lineares  do  texto,  ele  se  guia  por  dois  mapas  internos:  o  da  memória,  cujos 

 fios  vai  entrelaçando  entre  o  passado  da  infância  e  o  presente  que  questiona  e  carrega  de 

 significado  cenas  antes  ingênuas  ou  descontextualizadas  historicamente;  e  o  mapa  físico  das 

 ruas  de  Maipú  e  Santiago,  que  percorre  ao  se  afastar  e  depois  voltar  para  a  casa  paterna,  indo 

 e  vindo.  Esses  dois  percursos  figuram  como  um  só,  sobrepostos  e  indiferenciáveis.  “A 

 memória  nos  textos  de  Zambra  aparece  como  um  terreno  baldio,  cheio  de  erva  daninha  e 

 sucata.  Com  mais  praças  desertas  que  jardins  bem  cuidados.  Um  lugar  onde  podemos  nos 

 perder, ou ao menos tentar nos perder.”  13  . 

 Entre  descobrir  o  caminho  e  não  saber  se  orientar,  e  também  no  aprendizado  de 

 perder-se  14  ,  tanto  esse  primeiro  narrador  quanto  o  leitor  se  embrenham  no  texto  cadenciado  e 

 mínimo  das  partes  ímpares  do  livro.  Perder-se,  entretanto,  não  parece  ser  apenas  um  jeito  de 

 estar  nos  caminhos  traçados  por  ele:  o  próprio  narrador  também  desaparece  nos  “terrenos 

 baldios  e  praças  desertas”  de  sua  narrativa.  Não  por  isso  deixa  de  ser  um  narrador  que  busca 

 falar  de  sua  própria  vida,  e  esse  é  seu  lugar  na  trama  do  texto  que  pretende  escrever:  a  busca 

 por  alguma  forma  de  voltar  para  a  casa  paterna  perdendo,  no  caminho,  os  rastros  de  uma 

 história  que  não  entende  como  sua,  como  justa  ou  mesmo  como  aceitável  –  a  história  de  seus 

 pais.  Nesse  processo,  apesar  de  seu  intimismo  devastado  e  entranhado,  acaba  por  deixar  à 

 mostra,  mais  que  a  si  mesmo,  o  mundo  ao  seu  redor,  as  personagens  que  o  cercam  e  cercaram 

 e,  enfim,  a  história  de  seu  país  e  de  sua  geração.  Tanto  quanto  a  si  mesmo,  sua  narrativa 

 parece servir também às histórias em sua órbita. 

 O  único  nome  que  temos  para  chamá-lo  é  um  apelido  dado  a  ele  por  sua  amiga  de 

 infância  Claudia:  Aladino,  em  referência  à  rua  em  que  morava  na  infância,  atrelando-o  ainda 

 mais  a  esse  mapa  afetivo  que  percorre  constantemente.  Nem  mesmo  o  apelido,  entretanto,  lhe 

 é  dado  diretamente,  surgindo  apenas  como  um  eco  já  na  vida  adulta,  comentado  pela  irmã  de 

 14  BENJAMIN,  1987b,  p.  73.  A  relação  do  romance  com  os  mapas  da  cidade  e  da  memória  pelos  quais  o 
 narrador passeia será abordada com mais detalhe no Capítulo 3. 

 13  COSTAMAGNA,  2015,  n.p.  (tradução  minha).  Texto  original:  “La  memoria  en  los  textos  de  Zambra  aparece 
 como  un  sitio  baldío,  lleno  de  maleza  y  chatarra.  Con  más  plazas  desiertas  que  jardines  bien  cuidados.  Un  lugar 
 donde podemos perdernos, o tratar al menos de perdernos”. 

 12  Daqui  em  diante,  para  diferenciá-los,  os  narradores  serão  chamados  de  primeiro  narrador  (das  partes  1  e  3)  e 
 segundo narrador  (das partes 2 e 4). 
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 Claudia.  Seu  quase  anonimato,  rompido  apenas  por  essa  terceira  via,  anacronicamente,  é  um 

 dos elementos que o empurram para o espaço vazio contra o qual o texto parece se rebelar. 

 O  sentimento  de  que  múltiplos  tempos  estão  em  elaboração  acaba  tomando  forma 

 quando  episódios  que  pertencem  ao  passado  emergem  em  cenas  do  presente,  de  modo  às 

 vezes  insólito.  No  caso  do  primeiro  narrador,  essas  temporalidades  são  atualizadas  e  pensadas 

 a  partir  do  presente  por  meio  da  memória  de  alguém  que,  não  tendo  protagonizado  esses 

 outros  tempos,  trata-os  com  uma  particular  distância  temporal  e  afetiva,  o  que  lhe  permite  um 

 tipo  de  realismo  íntimo.  É  o  que  ocorre,  por  exemplo,  em  trechos  como  o  seguinte,  em  que 

 Zambra  reúne  em  um  só  parágrafo  presente  e  passado,  a  geração  dos  pais  e  a  dos  filhos,  um 

 através da lente do outro: 

 Uma  frase  em  especial  me  divertia  muito:  Pinochet  gosta  de  pica.  Na  época  eu 
 estava  e  sempre  estive  e  sempre  estarei  a  favor  de  Colo-Colo.  Quanto  a  Pinochet, 
 para  mim  era  um  personagem  da  televisão  que  conduzia  um  programa  sem  horário 
 fixo,  e  eu  o  odiava  por  isso,  pelos  aborrecidos  pronunciamentos  em  cadeia  nacional 
 que  interrompiam  a  programação  nas  melhores  partes.  Tempos  depois  o  odiei  por  ser 
 filho  da  puta,  por  ser  assassino,  mas  na  época  o  odiava  somente  por  aqueles 
 intempestivos  shows  que  meu  pai  olhava  sem  dizer  palavra,  sem  conceder  mais 
 gestos que uma tragada intensa no cigarro que levava sempre grudado na boca.  15 

 Escrever  é,  para  esse  narrador,  um  ato  no  presente  voltado  para  o  passado  em  um  gesto 

 que  ultrapassa  uma  possível  sensação  de  conclusão  ou  superação:  há,  pelo  contrário,  um 

 sentimento  de  continuidade.  Isso  é  encontrado  em  diversos  momentos  da  obra,  na  voz  de 

 ambos  os  narradores,  e  remete  à  ideia  de  um  anacronismo  na  medida  em  que  nivela  o  presente 

 ao  mesmo  nível  do  passado,  aderindo  a  ambos  algo  de  inapreensível,  vazio,  inexato.  Quando 

 o  narrador  diz  que  “na  época  eu  estava  e  sempre  estive  e  sempre  estarei  [...]”,  ele  faz 

 justamente  esse  movimento  de  atrelar  ao  passado,  “à  época”  da  infância,  o  contínuo  do 

 “sempre”, tanto no presente quanto no futuro. 

 Ele  prossegue,  então,  em  uma  sucessão  de  comparações  dos  tempos  e  dos  pontos  de 

 vista  vividos:  o  da  infância  (quando  Pinochet  atrapalhava  as  programações  de  televisão),  o  do 

 pai  (quando  este  fumava  e  assistia  aos  pronunciamentos  de  Pinochet  sem  se  posicionar)  e  o  da 

 compreensão  histórica  posterior  (quando  o  narrador  conhece  os  crimes  cometidos  por 

 Pinochet).  É  por  esse  percurso  esvaziado  e  desprovido  de  superação,  de  conclusão  e  mesmo 

 de  um  fôlego  que  olhe  para  tudo  ao  mesmo  tempo,  que  o  lugar  do  narrador  vai  sendo  ocupado 

 em sua própria história e em sua narrativa. 

 15  ZAMBRA, 2014a, p. 18. 
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 O  primeiro  narrador,  não  muito  diferente  do  segundo,  é  um  narrador-personagem,  em 

 primeira  pessoa,  que,  narrando  sua  própria  história  e  a  história  dos  outros,  busca  um  lugar 

 para  si  entre  as  páginas  que  tenta  escrever.  A  partir  daí,  não  deixa  de  haver  uma  certa  dose  do 

 narcisismo  próprio  das  escritas  de  si.  Ele  é  um  narrador  homodiegético  (um  narrador  presente 

 na  história  narrada,  para  Gérard  Genette  16  )  bastante  “autobiográfico”  17  e  central  naquilo  que 

 conta.  Revela-se  através  dos  relatos,  mesmo  que  não  os  da  própria  vida,  atravessando-os  com 

 comentários  que  soam  como  os  de  alguém  que  conversa,  em  uma  troca  íntima  que  revisita  as 

 lembranças de outros tempos. 

 Seu  narcisismo,  além  daí,  também  está  no  ensimesmamento  do  narrador  como  autor; 

 ainda  que  revele  a  ideia  da  escrita  por  trás  das  memórias  bem  discretamente,  apenas  em 

 quatro  trechos  curtos:  “Às  vezes  penso  que  escrevo  este  livro  só  para  recordar  aquelas 

 conversas”;  “Gostaria  que  outra  pessoa  escrevesse  este  livro.  [...]  Mas  eu  é  que  devo 

 escrevê-lo  e  aqui  estou.  E  aqui  vou  ficar”;  “Vou  escrever  um  livro  sobre  vocês,  digo,  com  um 

 sorriso  estranho  desenhado  na  boca”;  “Desde  então  aconteceram  muitas  coisas.  Desde  então 

 Claudia se foi e eu comecei a escrever este livro”  18  . 

 Assim  se  apresenta  a  primeira  camada  metaficcional  do  texto,  naquilo  que,  na 

 tipologia  de  Linda  Hutcheon,  seria  uma  “forma  manifesta  de  narcisismo”  19  .  Cabe  lembrarmos 

 que,  para  a  autora,  “narrativa  narcisista  [...]  é  processo  tornado  visível”  20  ,  sugerindo  com  isso 

 uma  ênfase  em  alguns  aspectos  constituintes  das  narrativas  metaficcionais:  a  autoconsciência, 

 a  ambiguidade,  a  transformação  da  escrita  em  partilha  com  o  leitor.  Todo  o  texto  de  Formas 

 de  voltar  para  casa  pode  ser  enquadrado  nessa  classificação  de  Hutcheon,  com  maior  e  menor 

 densidade.  No  primeiro  narrador,  a  metaficcionalidade  aparece  como  algo  colado  à  vida,  não 

 se sobrepondo nem sendo obscurecido por ela. 

 Decorre  daí  uma  naturalidade  quase  banal  nos  momentos  em  que  o  narrador  comenta  a 

 escrita:  tem-se  a  impressão  de  que,  se  ele  fala  sobre  a  escrita,  é  porque  ela  é  tão  parte  de  sua 

 narrativa  –  tão  parte  da  sua  vida  narrada  –  quanto  os  episódios,  histórias  e  memórias  que 

 relata.  “O  autor  chama  a  atenção  do  leitor  para  a  atividade  da  escrita  como  um  evento  interno 

 ao romance, como um evento de igual importância aos eventos da história que ele narra”  21  . 

 21  Ibidem,  p.  12  (tradução  minha).  Texto  original:  “The  writer  calls  his  reader’s  attention  to  the  activity  of  writing 
 as  an  event  within  the  novel,  as  an  event  of  equally  great  significance  to  that  of  the  events  of  the  story  which  he 
 is supposed to be telling”. 

 20  Ibidem, p. 6 (tradução minha). Texto original: “[...] narcissistic narrative [...] is process made visible”. 
 19  HUTCHEON, 1984, p. 28 (tradução minha). Texto original: “overt form of narcissism”. 
 18  ZAMBRA, 2014a, p. 12; 87; 125; 133. 

 17  Autobiográfico,  aqui,  vem  entre  aspas  como  um  importante  lembrete  de  que,  por  mais  próximo  da  vida  real  do 
 autor  Alejandro  Zambra  (semelhança  sobre  a  qual  falaremos  mais  adiante),  esse  narrador  é,  antes  de  mais  nada, 
 ficcional. 

 16  GENETTE, 1995, p. 242-244. 
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 1.1.2. O narrador do diário 

 Já  no  segundo  narrador,  a  metaficcionalidade  se  impõe  com  muito  mais  intensidade. 

 Suas  partes  são  bem  mais  curtas  e  menos  lineares  que  as  ímpares,  e  se  ordenam  em  um  diário 

 de  escritor.  Como  tal,  os  relatos  sobre  o  processo  da  escrita  são  bastante  mais  presentes  em 

 conversas  com  outras  personagens  ou  trechos  que  refletem  sobre  o  livro.  O  adensamento  da 

 narrativa  toma  corpo  já  no  primeiro  parágrafo  da  segunda  parte,  quando  descobrimos  que  tudo 

 o que lemos até então é uma ficção criada no interior do texto: 

 Pouco  a  pouco  avanço  no  romance.  Passo  o  tempo  pensando  em  Claudia  como  se  ela 
 existisse,  como  se  ela  tivesse  existido.  No  começo  eu  duvidava  até  do  seu  nome. 
 Mas  é  o  nome  de  noventa  por  cento  das  mulheres  da  minha  geração.  Faz  todo 
 sentido que se chame assim. Além do mais, tem um som agradável. Claudia.  22 

 O  movimento  mais  ou  menos  linear  das  partes  ímpares  é  interrompido  pela  discussão 

 metaficcional  a  respeito  da  criação  das  personagens,  até  então  protagonistas  de  um  relato 

 fictício.  O  gesto  desse  primeiro  parágrafo  lança-as  a  uma  camada  ainda  mais  profundamente 

 ficcional,  pelo  comentário  que  situa  Claudia  no  campo  da  criação  literária,  no  campo  do 

 “como se” e da invenção de um nome verossímil. 

 Ao  aprofundar  a  ficcionalidade  da  narrativa  das  partes  1  e  3  (destaco  que  se  trata  de 

 uma  noção  de  nível  23  ,  e  não  qualitativa),  essa  transição  também  traz  para  mais  perto  de  um 

 real  possível  o  segundo  narrador.  E  é  interessante  observar  como  a  camada  mais  próxima  do 

 real,  a  camada  que  dentro  da  narrativa  “é  a  real”,  é  justamente  a  mais  instável.  Seu  texto  é 

 quebradiço,  dividido  entre  trechos  narrativos,  diálogos,  poemas,  letras  de  músicas  (e 

 referências  constantes  a  músicas,  filmes  e  outros  livros),  pensamentos  breves.  Se  o  primeiro 

 narrador  é  errático,  sempre  em  movimento,  fisicamente  se  movendo  pelo  mapa  de  Santiago,  o 

 segundo é errático de uma forma mais metafórica e latente na própria forma de sua escrita. 

 É  por  meio  de  trechos  aparentemente  desconexos,  mesclados  a  breves  relatos  da 

 infância  depois  romanceada  pelo  primeiro  narrador,  que  vamos  aos  poucos  delimitando  o 

 terreno que caracteriza esse segundo narrador: 

 Quando  estava  prestes  a  ir  embora  Eme  me  perguntou  se  estava  escrevendo.  Não 
 soube o que responder. Seja como for, na noite passada escrevi estes versos: 
 É melhor não sair em nenhum livro 
 As frases que não nos queiram abrigar [...]. 

 23  GENETTE, 1995, p. 227. 
 22  ZAMBRA, 2014a, p. 51. 



 23 

 A  prosa  sai  estranha.  Não  encontro  o  humor,  a  textura.  Mas  solto  alguns  versos  e  de 
 repente me deixo invadir por esse ritmo. 

 É  estranho,  é  tolo  pretender  um  relato  genuíno  sobre  algo,  sobre  alguém,  sobre 
 qualquer  um,  até  mesmo  sobre  si  próprio.  Mas  é  necessário  também.  São  quatro  da 
 madrugada,  não  consigo  dormir.  Aguento  a  insônia  contando  automóveis  e 
 formando novas frases na geladeira: [...] 
 Esta é muito linda:  naked girl long rhythm.  24 

 Vivendo  uma  rotina  livre  e  dispersa,  a  separação  de  um  relacionamento  amoroso  com 

 Eme  e  a  escrita  de  seu  novo  romance,  esse  narrador  agitado  e  reflexivo  nos  deixa  rastros  de 

 suas  inquietações  na  forma  destes  breves  comentários  rapidamente  interrompidos  (inclusive 

 graficamente  no  livro).  Sua  narração  despida  de  detalhes  mesmo  em  um  diário,  e  dotada  de 

 forte  metalinguagem,  é  denominada  por  Julio  Premat  (2017)  um  “escrever  descrevendo”,  o 

 que  dá  conta  de  boa  parte  do  texto  de  Formas  de  voltar  para  casa  e,  de  maneira  mais 

 condensada,  da  voz  do  segundo  narrador.  Seu  relato  é  mínimo,  entrecortado,  e  resulta  em 

 páginas  repletas  de  “comentários  e  anúncios  acerca  da  ação,  frases  breves,  subentendidos, 

 jogos  com  as  combinações  e  possibilidades  que  apontam  mais  para  uma  ficha  sintética  que 

 para uma narração em expansão”  25  . 

 Se  o  segundo  narrador  realiza  essa  estrutura  de  maneira  mais  radical,  isso  não  quer 

 dizer  que  essas  interrupções,  incompletudes  e  retrações  não  estejam  também  no  primeiro.  Os 

 dois  narradores  são,  afinal,  duas  e  a  mesma  pessoa.  As  questões  que  pautam  a  escrita  do 

 primeiro  também  estão  no  segundo:  o  questionamento  do  estatuto  de  suas  experiências  como 

 criança,  a  tentativa  de  se  situar  no  Chile  pós-ditadura  ocupando  um  espaço  propriamente  seu, 

 os  conflitos  com  os  pais,  as  memórias  de  infância  revistas  do  presente  –  todas  essas  questões 

 que  comentamos  e  continuaremos  a  comentar  pertencem  a  ambos.  Assim  como  a  estrutura  de 

 um  romance  que  por  um  lado  se  adensa  ficcionalmente,  reclamando  para  si  um  lugar  na 

 história  literária,  e  por  outro  dissolve  ao  máximo  a  segurança  e  a  autoridade  das  narrações 

 tradicionais, buscando no vazio e no deixar por dizer um lugar legítimo para si. 

 A  estrutura  da  obra  sugere  a  existência  de  mais  de  uma  camada  de  narração  –  mais  de 

 uma  camada  ficcional  –,  em  uma  interessante  construção  “en  abyme”  aparentemente 

 uniforme,  que  condensa  as  diferentes  vozes  com  uma  só  delicadeza  melancólica  de  narrar.  Na 

 obra,  são  as  vozes  de  dois  narradores  diferentes  que,  unidas,  coincidem  em  uma  espécie  de 

 terceira  voz  bipartida,  que  é  o  resultado  da  soma  de  suas  duas  partes,  que  conversa  com  a  voz 

 25  PREMAT,  2017,  p.  95  (tradução  minha).  Texto  original:  “[...]  comentarios  y  anuncios  acerca  de  la  acción, 
 frases  breves,  sobreentendidos,  juegos  con  las  combinaciones  y  posibilidades  que  apuntan  más  a  una  ficha 
 sintética que a una narración en expansión”. 

 24  ZAMBRA, 2014a, p. 146; 141. 
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 real  e  presente  do  autor  Zambra,  ainda  que  o  grau  de  sua  proximidade  só  possa  ser 

 especulado.  As  questões  que  atravessam  o  drama  do  lugar  histórico  e  social  da  geração  dos 

 narradores  seguem  em  uma  crescente  instabilidade  que  não  respeita  a  voz  de  um  ou  de  outro 

 narrador.  A  própria  repetição  de  trechos,  que  por  vezes  acontece  com  páginas  inteiras,  sugere 

 um  grau  elaborado  de  artifício,  reforçando  a  ficcionalidade  na  medida  em  que  subverte  a 

 possibilidade de um referencial dentro do próprio universo narrado. 

 Pois  há  de  se  observar  que,  se  as  partes  funcionam  paralelamente,  compondo  dois 

 pares  intercalados,  isso  não  quer  dizer  que  não  haja  uma  unidade  no  todo  –  inclusive  na  ordem 

 em  que  os  dois  narradores  foram  organizados.  Os  títulos  das  partes  não  funcionam  de  maneira 

 intercalada,  mas  em  ordem:  1.  Personagens  secundários;  2.  A  literatura  dos  pais;  3.  A 

 literatura  dos  filhos;  4.  Estamos  bem  .  O  que  interessa  a  esta  análise  é  a  investigação  dos 

 artifícios  que  compõem  o  trabalho  dessas  vozes  amalgamadas  em  uma  obra,  tentando  dar 

 conta do primeiro e do segundo narrador, das repetições, das aberturas incompletas. 

 1.2. As vozes que narram 

 Eu antes tinha querido ser os outros para conhecer o que não era eu. 
 Entendi então que eu já tinha sido os outros e isso era fácil. 

 Minha experiência maior seria ser o âmago dos outros: e o âmago 
 dos outros era eu. 

 Clarice Lispector  26 

 O  narrador  de  Formas  de  voltar  para  casa  (duplicado  em  narradores,  e  também  em 

 Zambra)  é  “filho  de  uma  família  sem  mortos”  27  ,  filho  de  pais  que  se  abstiveram  de 

 posicionar-se  contra  ou  a  favor  do  autoritarismo  de  Pinochet.  Carrega  em  si  apenas 

 tangencialmente  as  cicatrizes  familiares  com  relação  a  este  período  –  pela  compreensão  tardia 

 dos  acontecimentos  dos  anos  oitenta,  pelo  silêncio  que  percebia  nos  pais,  ou  pelo  confronto 

 posterior,  na  demanda  de  um  posicionamento  não  reacionário  ou  de  um  certo  heroísmo  que 

 não  vê  nas  figuras  paternas.  Esse  é  o  narrador  que,  já  adulto,  entende  que  só  pode  pensar 

 sobre  si,  sua  geração,  seus  relacionamentos  amorosos  e  ressentimentos  familiares  mobilizando 

 as  experiências  da  ditadura,  que  marcam  não  apenas  seus  anos  de  formação  como  também  as 

 difíceis  décadas  pós-ditadura.  Ao  fazê-lo,  traz  ao  nível  do  texto  também  as  vozes  de  quem 

 viveu  mais  diretamente  o  período:  seus  pais,  alheios  ao  regime  e  relativamente  reacionários; 

 sua  amiga  Claudia,  filha  de  pai  militante  e  exilado;  um  professor  seu  que  se  esconde  debaixo 

 27  ZAMBRA, 2014a, p. 98. 
 26  LISPECTOR, 1999, p. 385. 
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 da  mesa  em  pânico  quando  ouve  um  estampido;  o  próprio  pai  de  Claudia,  Raúl,  a  quem  segue 

 pela cidade sem saber da clandestinidade de suas atividades. 

 Como  viver  juntos:  essa  questão  entrelaça  as  personagens  em  torno  de  um  narrador 

 que  parece  repetir  continuamente  a  pergunta,  buscando  o  texto  ficcional  como  uma  forma  de 

 voltar  à  possibilidade  de  uma  vida  conjunta  –  uma  forma  de  voltar  para  casa.  ¿Cómo  vivir 

 juntos?  é  o  título  de  um  dos  últimos  cursos  de  Roland  Barthes,  como  nos  lembra  Reinaldo 

 Laddaga  (2010),  e  constitui  uma  pergunta  que  circulava  então  e  circula  agora,  e  que  se 

 mantém  sempre  irrespondível.  Para  Barthes  (2005),  a  resposta  consistiria  na  busca  pela 

 fantasia  do  equilíbrio  tênue  e  flexível  entre  o  particular  e  o  desejo  de  estar  junto.  Este 

 “equilíbrio”  (a  idiorritmia)  trabalha  a  relatividade  de  um  perante  o  outro,  sem  o  fechamento  de 

 uma  “identidade”  contraditória,  e  sim  por  meio  da  abertura  e  da  dispersão  na  relação  com  o 

 outro  28  . 

 Prosseguindo  em  direção  às  narrativas  contemporâneas  latinoamericanas,  Laddaga 

 observa  a  centralidade  dessa  mesma  pergunta,  fundada  no  desejo  de  continuidade  de  sujeitos 

 não  fixados  identitariamente.  Para  o  autor,  os  sujeitos  dessas  obras  se  apresentam  como 

 acúmulos  das  ressonâncias  dos  demais  e  procuram  estabilizar  esses  ecos  que  nem  sempre 

 compreendem  como  uma  forma  de  construção  de  si  pela  alteridade.  “Há  uma  espécie  de 

 obsessão  por  explorar  formas  inesperadas  de  solidariedade,  formas  que  dependem  menos  da 

 iniciativa  de  sujeitos  separados  que  da  formação  de  mundos  comuns  que  se  exploram  em 

 conjunto”  29  .  A  busca  dos  romances,  então,  se  dá  “na  exploração  imaginária,  na  reflexão 

 associada  à  produção  de  simulações,  de  outras  formas  de  associação  entre  humanos”  30  .  A 

 elaboração  de  tais  comunidades,  de  espaços  comuns  a  partir  de  onde  o  sujeito  se  estabilize 

 reflexivamente  é  um  exercício  de  criatividade  e  imaginação  que  se  dá  ficcionalmente,  ou 

 fantasiosamente, como diria Barthes. 

 Ora,  as  personagens  de  Zambra  falam  através  da  figura  que  narra  suas  histórias,  sob 

 seu  ponto  de  vista  e  seus  valores.  Essa  figura,  entretanto,  é  a  de  alguém  que  está  tentando 

 entrelaçar  essas  histórias  de  maneira  a  encontrar-se  nelas,  a  encontrar  sua  própria  história 

 nelas.  Nesse  jogo,  todos  os  personagens  –  os  pais,  Claudia,  Raúl,  Ximena,  Magali,  o  professor 

 – têm suas vozes equiparadas, por vezes, à do próprio narrador, misturando-se a ela. 

 A  forte  autoconsciência  que  observamos  nos  narradores  de  Formas  de  voltar  para 

 casa  ,  levada  adiante  pela  metaficcionalidade  e  pelo  ensimesmamento  da  mise  en  abyme,  é  a 

 30  Ibidem  ,  p. 218. 
 29  LADDAGA, 2013  ,  p. 217-218. 
 28  BARTHES, 2005a, p. 51-52. 
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 maneira  encontrada  na  obra  para  dar  conta  das  alteridades  com  que  trabalham.  O  narrador  de 

 Zambra  estabelece  um  diálogo  que  implica  um  duplo  esforço  e  uma  dupla  contaminação:  para 

 se  entender,  compreende  a  necessidade  de  falar  dos  outros;  e,  para  falar  dos  outros  sem 

 reduzi-los  às  imagens  planificadas  que  um  olhar  reificante  produz,  compreende  que  precisa 

 tomar  uma  posição  que  assuma  um  “eu”  a  priori  em  si  e  um  “outro  eu”  naqueles  que  também 

 falam  em  seu  texto.  Isso  porque  só  é  possível  a  existência  do  “eu”  na  convivência  com  os 

 demais, uma vez que é na interação que ocorre uma espécie de “autenticação” do sujeito. 

 Nesse  mesmo  sentido,  Gilles  Deleuze  (2014)  sustenta  que  o  outro  é  a  estrutura  mesma 

 que  torna  o  mundo  sensível  e  perceptível,  que  dá  os  contornos  e  as  formas  a  tudo  com  que  o 

 sujeito  interage,  que  torna  possível,  ademais,  a  própria  concepção  de  um  passado.  A 

 consciência  do  “eu”  não  se  cola  a  tudo  com  o  que  interage  pois  há  a  dimensão  do  possível 

 assegurada  pela  outra  consciência,  pelo  “outro  eu”.  Outrem  ,  como  o  autor  denomina  essa 

 presença  definidora,  “relativiza  o  não  sabido,  o  não  percebido;  pois  outrem  para  mim  introduz 

 o  signo  do  não  percebido  no  que  eu  percebo,  determinando-me  a  apreender  o  que  não  percebo 

 como perceptível para outrem”  31  . 

 Em  constante  atualização  a  partir  da  presença  do  outro,  o  sujeito  constitui-se  nesse 

 espaço  necessariamente  duplo  da  retroalimentação,  por  assim  dizer.  Outrem,  como  uma 

 estrutura  da  percepção,  dá  ao  sujeito  o  horizonte  do  perceptível  e  do  tangível,  daquilo  que  não 

 se  apreende  como  um  todo,  mas  cuja  outra  parte  pode  ser  apreendida  pelo  outro.  O  Outrem 

 deleuziano  está  encarnado  na  figura  das  personagens  que  orbitam  ao  redor  do  narrador, 

 delimitando-lhe  um  espaço  e  uma  perspectiva,  e  aderindo  à  sua  forma  de  ver  o  mundo  uma 

 necessária  relatividade.  É  nessa  relação,  e  no  diálogo  estabelecido  a  partir  dela,  que  os  sujeitos 

 se  constituem  no  mundo  –  e  na  obra  de  Zambra.  Poderíamos  mesmo  argumentar  que  Formas 

 de  voltar  para  casa  é  um  romance  sobre  um  mundo  com  outrem  32  –  um  mundo  que,  em  um 

 esforço  meditativo  e  compartilhado,  busca  salvar-se  do  mutismo,  da  culpa  histórica,  da  falta 

 de sentido do sujeito sozinho. 

 Na  figura  do  narrador  se  cristalizam  partes  fundamentais  desses  debates,  alguns 

 reconhecidos por ele, outros lidos em suas lacunas: 

 Sou  o  filho  de  uma  família  sem  mortos,  pensei  enquanto  meus  companheiros 
 contavam  suas  histórias  de  infância.  Então  me  lembrei  intensamente  de  Claudia,  mas 
 não  queria  ou  não  me  atrevia  a  contar  sua  história.  Não  era  minha.  Sabia  pouco,  mas 

 32  Não  diametralmente  oposto,  mas  radicalmente  diferente  do  romance  de  Michel  Tournier,  acerca  de  um  “mundo 
 sem outrem”, que Deleuze (2014) comenta no posfácio citado. 

 31  DELEUZE, 2014, p. 208. 
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 pelo  menos  sabia  isto:  que  ninguém  fala  pelos  outros.  Que,  mesmo  que  queiramos 
 contar histórias alheias, terminamos sempre contando nossa própria história.  33 

 Ao  assumir  não  falar  pelos  outros,  o  narrador  joga  com  uma  dualidade  que  está  no 

 cerne  da  obra  e  que  reflete  muito  da  forma  com  que  esse  sujeito  contemporâneo  procura  lidar 

 com  o  outro  que  o  constrói  34  .  Enquanto  entende  que  sua  voz  não  consegue  soar  a  partir  de 

 todos  os  lugares  e,  principalmente,  do  lugar  de  quem  teve  famílias  mortas  e  exiladas,  ele 

 também  parte  da  compreensão  de  que  as  histórias  dos  outros  são  uma  forma  de  chegar  à  sua 

 própria.  A  história  de  Claudia,  ao  contrário  do  que  declara  o  narrador  quando  diz  não  se 

 atrever  a  contar,  é  narrada  detalhadamente  na  obra.  Mais  que  isso,  é  buscada:  o  narrador  quer 

 ouvi-la,  quer  saber  quem  são  as  personagens,  o  que  aconteceu  com  elas.  E,  sem  se  calar  no 

 silêncio da escuta, narra a história alheia nas páginas do livro que escreve. 

 Antes  da  violência  de  compartilhar  algo  que  não  é  seu,  entretanto,  esse  gesto  é  melhor 

 lido  como  uma  tentativa  de  lidar  com  o  outro,  de  constituir  um  espaço  em  que  o  outro  possa 

 falar  sem  ser  mediado,  ou  ser  mediado  através  de  uma  generosa  escuta,  e,  nesse  movimento, 

 dar  os  contornos  do  mundo  em  que  esse  sujeito-narrador  vive.  O  múltiplo  dos  outros  é 

 internalizado  de  uma  forma  não  contraditória,  mas  dialógica:  a  história  de  Claudia,  inclusive, 

 é  narrada  a  partir  de  diálogos  que  vão  tomando  as  páginas  do  livro  até  se  colarem  quase 

 indistintamente  à  narração  do  romance,  misturando-se  à  voz  do  próprio  narrador.  Em  lugar  de 

 falar  pelos  outros,  o  esforço  do  texto  parece  ser  o  de  falar  com  os  outros  e,  por  vezes,  a  partir 

 dos  outros,  o  mais  horizontalmente  possível,  tornando  a  estrutura  de  percepção  de  Outrem  a 

 própria estrutura da obra. 

 Um  romance  que  dê  conta  da  condição  dos  sujeitos  nesse  contexto,  e  faça  uso  do 

 dialogismo  e  do  “pé  de  igualdade”  entre  as  multiplicidades  que  constituem  um  e  outro  “eu”  – 

 esse  é  o  romance  polifônico.  “  São  vozes  diferentes,  cantando  diversamente  o  mesmo  tema. 

 Isso  constitui  precisamente  a  ‘polifonia’,  que  desvenda  o  multifacetado  da  existência  e  a 

 complexidade  dos  sofrimentos  humanos”  35  –  assim  Mikhail  Bakhtin  (2013)  descreve  essa 

 postura  de  narrar.  Ao  descrevermos  o  narcisismo  e  as  várias  vozes  que  narram  e  que  falam  em 

 Formas de voltar para casa  , vem à tona este clássico  conceito bakhtiniano. 

 O  autor  do  romance  polifônico  não  define  as  personagens  e  suas  consciências  à 
 revelia  das  próprias  personagens,  mas  deixa  que  elas  mesmas  se  definam  no  diálogo 
 com  outros  sujeitos-consciências,  pois  as  sente  a  seu  lado  e  à  sua  frente  como 

 35  BAKHTIN, 2013, p. 49. 
 34  A respeito das relações “comunitárias” do contemporâneo, ver Anexo A. 
 33  ZAMBRA, 2014a  ,  p. 98-99. 
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 “consciências  equipolentes  dos  outros,  tão  infinitas  e  inconclusíveis”  como  a  dele, 
 autor.  36 

 Garantindo  autonomia  e  voz  aos  sujeitos  criados  por  ele,  o  narrador  polifônico,  no 

 entanto,  não  se  recolhe  ao  plano  de  fundo  do  romance.  Como  organizador  do  tumultuado 

 conjunto  de  vozes  do  processo  dialógico,  possui  um  elevado  grau  de  agência,  justamente  por 

 ser  aquele  que  cria  essas  vozes  e  escolhe  abrir  espaço  para  que  falem  quando  falam;  e  também 

 por  comentá-las  e  se  mostrar  através  das  interações  do  texto.  Essa  agência  do  narrador, 

 entretanto,  também  está  nas  personagens  em  alguma  medida:  a  cada  um  cabe  sua 

 individualidade,  em  lugar  da  coisificação  na  forma  de  objetos  representados.  Resulta  então 

 um  romance  relativamente  ruidoso,  em  que  a  posição  do  narrador  (e  do  autor,  por  uma 

 aproximação  incompleta)  é  corrigida  através  da  abertura  ficcional  à  reciprocidade  possível  e 

 necessária entre os sujeitos que orbitam ao seu redor. 

 Na  dupla  quase  paradoxal  de  presença  pela  exposição  narcísica  e  ausência  pela 

 abertura  de  espaço  para  as  demais  vozes,  encontra-se  esse  narrador  que  vamos  aos  poucos 

 contornando.  À  maneira  dos  romances  polifônicos,  produz-se  em  Formas  de  voltar  para  casa 

 um  sujeito-protagonista  dividido  em  dois  “eus”  relativos  a  um  só,  e  também  dividido  nas 

 personagens  de  sua  vida,  que  lhe  dão  sentido  tanto  histórico  quanto  subjetivo  no  espaço  da 

 ficção. Um sujeito de consciência móvel e inacabada: 

 Com  o  olhar  deslocado  do  real  móvel  e  vívido  para  a  ficção,  ele  não  reflete  e  recria 
 um  universo  de  objetos  dóceis  e  surdos,  passíveis  de  acabamento;  reflete  e  recria  as 
 consciências  dos  outros  e  seus  respectivos  universos  em  permanente  não 
 acabamento,  não  acabamento  esse  que  é  a  própria  essência  dessas  consciências, 
 desses universos [...].  37 

 O  não  acabamento,  percebemos,  vai  se  tornando  mais  e  mais  caro  à  leitura  de  Zambra. 

 Aqui,  ele  se  manifesta  na  concepção  dos  sujeitos,  incompletos  em  suas  individualidades,  que 

 passam  a  ganhar  contornos  e  sentido  a  partir  da  relação  com  os  outros.  Processo  internalizado 

 duplamente  na  obra,  que  constrói  um  narrador  errático,  dividido  em  dois  e  que,  protagonista, 

 figura  às  margens  de  seu  próprio  texto,  também  ele  inacabado.  Esse  narrador  subdividido  só 

 ganha  seus  contornos  a  partir  de  sua  relação  dialógica  com  os  outros:  com  os  outros 

 personagens  com  quem  interage,  e  que  tomam  em  mais  de  um  momento  a  voz  de  seu  texto;  e 

 também  com  o  próprio  leitor,  que  deve  descobrir  o  que  fazer  com  o  texto  sem  lugar  que  tem 

 37  Ibidem, p. 195. 
 36  BEZERRA, 2005, p. 195. 
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 em  mãos.  É  algo  tornado  possível  por  uma  série  de  engrenagens  que  se  movem  no  interior  da 

 narrativa – e o exercício de dialogar com o texto lido é uma delas. 

 O  diálogo  é,  evidentemente,  um  aspecto  importante  de  se  considerar  quando  se  discute 

 a  polifonia  de  Bakhtin,  pois  é  a  forma  por  excelência  de  interação  e  convivência  das 

 consciências  individuais  –  como  comentamos,  a  confirmação  e  a  própria  constituição  do  “eu” 

 existem  através  do  dialogismo.  No  romance,  isso  torna-se  ainda  mais  explícito,  uma  vez  que 

 no  diálogo  a  voz  é  verdadeiramente  “do”  personagem,  no  sentido  de  que  não  é  mediada  pela 

 presença  imposta  do  narrador.  Paulo  Bezerra  (2005)  observa  que  “é  pelo  diálogo  que  as 

 personagens  se  comunicam  entre  si,  com  o  outro,  se  abrem  para  ele,  revelam  suas 

 personalidades, suas opiniões e ideais, mostram-se sujeitos de sua visão de mundo”  38  . 

 Em  Formas  de  voltar  para  casa  ,  é  mais  pelo  diálogo  que  pela  narração  em  terceira 

 pessoa  que  conhecemos  as  personagens  além  do  protagonista.  Isso  principalmente  nas  partes 

 ímpares,  na  voz  do  primeiro  narrador:  no  romance,  essas  dinâmicas  são  a  própria  estrutura 

 com  que  se  organiza.  No  diário  do  segundo  narrador,  o  gênero  se  sustenta  principalmente  na 

 figura  daquele  que  escreve,  como  é  de  se  esperar.  Os  diálogos  que  o  segundo  protagonista 

 relembra  são  entremeados  de  pensamentos  seus  e  impressões  sobre  o  que  seus  interlocutores 

 estariam  pensando  ou  sentindo.  Por  isso  mesmo,  as  partes  pares  são  o  espaço  por  excelência 

 da  metaficção  –  o  que  não  deixa  de  lado  a  ênfase,  constante  em  toda  a  obra,  nas  relações  com 

 os  outros  para  dar  a  si  mesmo  alguma  dimensão.  As  próprias  reflexões  sobre  a  obra  são 

 constantemente  levantadas  a  partir  de  sensações  e  impressões  alheias.  É  o  que  ocorre  nesse 

 diálogo com a irmã: 

 Ela  me  pede  que  lhe  conte  de  que  trata  o  livro  novo.  Não  quero  responder,  ela 
 percebe  e  volta  a  perguntar.  Digo  que  de  Maipú,  do  terremoto  de  1985,  da  infância. 
 [...] E estão nossos pais? 
 Sim, há personagens parecidos com nossos pais. 
 E por que você não protege, também, nossos pais? 
 Para  essa  pergunta  não  tenho  resposta  alguma.  Suponho  que  eles  simplesmente  têm 
 que comparecer. [...] 
 Não sei, é ficção, digo a ela.  39 

 É  também  (e  principalmente)  pelos  diálogos  que  o  não-dito  se  esgueira  para  o  interior 

 do  texto,  tornando-se,  por  assim  dizer,  quase-dito,  sugerido.  Vemos  isso,  por  exemplo,  em 

 interações  com  personagens  que  aparecem  fugazmente  na  narrativa,  como  um  professor  com 

 quem o protagonista, na voz do segundo narrador, trava um curto diálogo: 
 E você é comunista? 

 39  ZAMBRA, 2014a, p. 78-79. 
 38  BEZERRA, 2005, p. 196. 



 30 

 Eu sou um menino, disse eu. 
 Mas se teu pai fosse comunista, talvez você também fosse. [...] 
 Meu pai não é nada, respondi com firmeza. 
 Não  é  bom  que  você  fale  dessas  coisas,  ele  disse  depois  de  me  fitar  por  um  tempo. 
 Só  o  que  posso  te  dizer  é  que  vivemos  num  momento  em  que  não  é  bom  falar  sobre 
 essas coisas. Mas algum dia poderemos falar disso e de tudo. 
 Quando  a  ditadura  acabar,  disse  eu,  como  que  completando  uma  frase  num  controle 
 de leitura.  40 

 Com  essa  breve  interação,  descortina-se  uma  série  de  elementos.  São  pequenas  chaves 

 para  a  compreensão  daquilo  de  que  fala  o  narrador:  o  tempo  histórico  de  sua  infância  sob  a 

 ditadura,  a  dúvida  acerca  do  que  significa  ser  comunista,  o  “nada”  que  é  o  pai,  o  fato  de  que, 

 mesmo  criança,  ele  sabia  estar  vivendo  sob  uma  ditadura,  ainda  que  não  fosse  capaz  de 

 compreendê-la.  Mais  do  que  isso,  ainda,  o  trecho  nos  mostra  algo  que  vai  ocorrer  ao  longo  de 

 diversos  outros  diálogos  e  trechos  aparentemente  despretensiosos  do  romance:  a  produção  de 

 um  terreno  comum  sobre  o  qual  todas  as  demais  tramas  vão  se  desenrolar.  O  tema  da  ditadura, 

 vazado  por  meio  dessas  colocações  por  vezes  literalmente  infantis,  vai  gradualmente  se 

 solidificando  até  avolumar-se  no  difícil  embate  que  toma  conta  da  obra,  sem  nunca  de  fato 

 eclodir.  As  vozes  dessas  personagens,  que  saem  da  narrativa  tão  rapidamente  quanto  surgem, 

 cumprem  o  importante  papel  de  construir  as  margens  do  mundo  que  vamos  aos  poucos 

 acessando.  Uma  função  refratária,  digamos,  que  joga  luz  sobre  algumas  sombras  do  texto  – 

 em especial a histórica, espécie de fantasma por trás do narrador. 

 1.2.1. As vozes mediadas e mediadoras 

 Outras  vozes  se  apresentam  muito  mais  presentemente  no  texto,  compartilhando  o 

 espaço  do  narrador  em  pé  de  igualdade.  É  o  caso  de  Claudia,  a  amiga  misteriosa  de  infância  e 

 adolescência reencontrada anos mais tarde, com quem o protagonista divide várias páginas: 

 O  desejo  de  dizer:  eu.  O  vago,  estranho  prazer,  até,  de  responder:  eu  me  chamo 
 Claudia  e  tenho  trinta  e  três  anos.  [...]  Queria  dizer,  como  nos  romances:  Eu  me 
 chamo  Claudia,  tenho  trinta  e  três  anos  e  esta  é  a  minha  história.  E  começar  a 
 contá-la, por fim, como se não doesse.  41 

 É  interessante  também  considerar  que,  além  de  uma  voz  que  se  impõe  quase  que  por 

 necessidade  no  texto,  Claudia  é  também  o  fio  condutor  de  várias  partes  do  relato:  mais  de  um 

 episódio  de  infância  vivido  pelo  narrador  com  os  pais  é  mobilizado  para  explicar  essa  ou 

 41  Ibidem, p. 93-94. 
 40  ZAMBRA, 2014a, p. 35-36. 
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 aquela  interação  com  a  amiga.  O  próprio  retorno  à  casa  dos  pais,  já  na  vida  adulta,  é  feito  a 

 convite  de  Claudia,  e  é  com  ela  que  ele  realiza  o  exaustivo  trabalho  de  relembrar  e  recontar  a 

 infância.  Esse  gesto  de  se  deixar  conduzir  funciona  como  um  sintoma  da  forma  com  que  o 

 texto  e  o  narrador  se  articulam  e  que  comentamos  até  aqui.  Enquanto  outros  personagens 

 sustentam  o  não-dito  e  o  embaraço  do  dizer,  trazendo  no  mínimo  e  sutil  de  suas  vozes 

 elementos  que  vão  aos  poucos  montando  um  “tema”  para  a  obra,  em  Claudia  concentra-se 

 algo ainda mais vital. 

 Quando  Claudia,  no  trecho  citado,  diz  “eu”,  o  que  ouvimos  é  sua  voz,  uma  espécie  de 

 voz  “real”  fazê-lo.  Uma  voz  ficcional,  imaginada  ou  espelhada  do  mundo  real,  mas  que  fala 

 como  Claudia  a  despeito  de  endereçar  justamente  o  interdito  que  lhe  tira  essa  liberdade  de  se 

 afirmar  por  ela  mesma.  E,  ainda  mais,  relata,  “como  nos  romances”,  sua  história  de  vida,  a 

 história sobre a qual é muito mais fácil silenciar. 

 A  voz  do  narrador,  de  quem  esperamos  algum  tipo  de  autoridade  sobre  a  narrativa, 

 subtrai-se  (não  silenciosamente,  pois  isso  seria  impossível:  é  pela  dupla  mediação  que  ambos 

 têm  o  direito  de  dizer  “eu”).  Ele  é  o  que  pergunta,  que  cria  a  deixa  para  que  ela  fale  (“Eu  sou 

 o  que  pergunta,  penso.  O  desconhecido  que  pergunta  [...].  Claudia  quer  falar.”  42  ).  Em  lugar 

 dele,  a  voz  de  Claudia  cresce,  conta  sua  vida  “como  se  não  doesse”  e  torna-se  uma  espécie  de 

 terceira  narradora  da  obra  –  ao  lado  do  primeiro  e  do  segundo  narradores.  Sabemos,  então, 

 sobre  seus  pais,  sua  irmã,  o  exílio  do  pai  e  a  vida  que  ele  manteve  em  segredo,  seu  retorno  e 

 os traumas deixados por essa vida vivida à sombra de uma luta e de uma dor nacionais. 

 Mas  fica  a  pergunta:  Claudia  quer  falar  ou  é  o  narrador  que  quer  que  ela  fale,  para 

 completar  ou  substituir  com  a  voz  do  Outro,  da  amiga,  a  experiência  que  não  teve,  por  escolha 

 política  dos  pais?  A  segunda  alternativa  é  melhor.  Claudia  conduz  o  fio  da  memória,  isso  é 

 certo,  mas  só  entra  na  história  após  a  busca  do  narrador  por  ela,  para  completar  uma  narrativa 

 de  infância  que  não  conhecia  mas  já  podia  imaginar.  Seja  o  que  for,  as  experiências  convivem, 

 por  artifício  narrativo  e  por  realidade  histórica.  A  mediação  é  de  certa  forma  inevitável,  não 

 deve  nem  pretende  ser  evitada.  É  aí  que  reside  o  conflito  do  romance,  e  é  daí  que  provém  o 

 protagonismo  de  Claudia  e  de  sua  história,  que,  como  muitas  das  histórias  de  filhos  de 

 militantes,  talvez  só  possa  ser  contada  dessa  maneira,  com  este  narrador  oscilante,  tentando 

 responder  às  mesmas  perguntas  formuladas  pelo  protagonista  de  Patricio  Pron,  em  O  espírito 

 dos meus pais continua a subir na chuva  (2018): 

 42  ZAMBRA, 2014a, p. 93. 
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 [...]  a  pergunta  sobre  como  narrar  a  história  deles  [dos  pais]  equivalia  à  pergunta  de 
 como  se  lembrar  deles,  e  trazia  outras  perguntas:  como  narrar  o  que  aconteceu,  se 
 eles  mesmos  não  conseguiram  fazer  isso;  como  contar  uma  experiência  coletiva  de 
 forma  individual;  como  explicar  o  que  aconteceu  com  eles  sem  que  pareça  uma 
 tentativa  de  transformá-los  em  protagonistas  de  uma  história  que  é  coletiva;  e  que 
 lugar ocupar nessa história.  43 

 A  personagem  Claudia  é,  sob  muitos  aspectos,  o  oposto  do  narrador  naquilo  que 

 concerne  à  vivência  política  durante  a  infância.  Os  pais  do  protagonista  não  falavam  a  respeito 

 da  ditadura  e  viviam  quase  sem  se  dar  conta  dela,  acreditavam  que  tinha  havido  coisas  boas 

 sob  Pinochet  e  que  as  ações  da  resistência  contra  o  regime  eram  terrorismo.  A  família  de 

 Claudia,  não.  Seu  pai,  Roberto,  vivia  clandestinamente,  trocou  de  nome  para  Raúl,  foi 

 exilado.  Ainda  criança,  ela  detestava  a  bandeira  dos  Estados  Unidos  (que  sua  irmã  chama  de 

 Ianquilândia),  símbolo  do  imperialismo  neoliberal  que  devorava  o  Chile  sob  Pinochet.  O 

 narrador,  por  sua  vez,  quase  deixa  escapar  em  uma  conversa  que  considerava  a  bandeira 

 estadunidense  a  mais  bonita  de  todas.  Esses  opostos  revelam  dois  lugares  bastante 

 contrastantes  de  crianças  que  cresceram  em  infâncias  que,  à  primeira  vista,  pareciam  a 

 mesma. 

 É  pelo  exercício  da  memória  e  da  narração,  por  meio  das  conversas  intermináveis 

 entre  os  dois,  depois  de  adultos,  que  se  aprofunda  sua  distância.  Não  se  tornam,  com  isso,  dois 

 lados  extremos  de  uma  condição.  Justamente  por  Claudia  ser  integrada  à  voz  narrativa  do 

 texto,  compartilhando  bastante  do  protagonismo  com  o  narrador,  e  por  fazê-lo  não  a  partir  do 

 lugar  do  antagonismo,  mas  do  dialogismo,  tornam-se  dois  lados  amalgamados, 

 compartilhando  de  uma  mesma  condição.  Não  existe  uma  validação  da  narrativa  do  narrador 

 ou  da  narrativa  de  Claudia:  ambas  coabitam  o  romance  com  seus  conflitos  particulares  e 

 compartilhados. 

 A  porosidade  da  voz  narrativa,  ao  dar  conta  dessa  multiplicidade  sem  abrir  mão  de 

 uma  singularidade  em  detrimento  da  outra,  é  o  que  nos  permite  ir  compreendendo  o  romance 

 como  uma  forma  de  explorar  o  outro  no  interior  de  si,  de  apropriar-se  da  experiência  exterior, 

 de  concebê-la  como  o  contorno  da  experiência  de  si  no  mundo  –  em  termos  deleuzianos.  Ou, 

 nas  palavras  de  Bakhtin,  em  oposição  à  monologia,  a  construção  de  um  todo  a  partir  “da 

 interação  entre  várias  consciências,  dentre  as  quais  nenhuma  se  converteu  definitivamente  em 

 objeto da outra”  44  . 

 O  mesmo  continua  se  dando  em  outras  interações,  de  formas  ainda  mais  complicadas. 

 Diferente  do  que  ocorre  com  os  relatos  de  Claudia,  que  se  sobrepõem  à  voz  do  narrador  em 

 44  BAKHTIN, 2013, p. 19. 
 43  PRON, 2018  ,  posição 1606. 
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 alguns  trechos,  a  voz  dos  pais  no  texto,  por  sua  vez,  é  quase  sempre  sobrescrita  pelo  narrador. 

 Trata-se,  não  nos  esqueçamos,  de  um  romance  geracional,  escrito  a  partir  de  uma  relação 

 irresoluta  com  os  pais.  O  narrador  encontra-se  entre  uma  tentativa  de  compreender  e  escutar  o 

 lado  de  quem  viveu  a  ditadura  chilena  em  um  silêncio  significativo  (escuta  que  se  dá 

 principalmente  com  a  mãe)  e  um  esforço  de  ruptura  e  de  afirmação  de  um  novo  lugar, 

 desvinculado  daquilo  que  considera  errado  na  postura  dos  pais.  “Ao  não  participar,  apoiavam 

 a ditadura – sinto que em minha linguagem há ecos, há vazios”  45  , diz. 

 Em  mais  um  diálogo,  agora  com  o  pai,  alguns  aspectos  dessa  relação  tão 

 necessariamente conflituosa tomam forma: 

 Eu  o  deixo  falar.  Deixo  que  diga  quantas  frases  rudimentares  e  ácidas.  Meteram  a 
 mão  no  nosso  bolso  esses  anos  todos,  diz.  Os  da  Concertación  são  um  bando  de 
 ladrões,  diz.  Não  faria  mal  a  este  país  um  pouco  de  ordem,  diz.  E  finalmente  vem  a 
 frase  temida  e  esperada,  o  limite  que  não  posso,  que  não  vou  tolerar:  Pinochet  foi  um 
 ditador  e  tudo  o  mais,  matou  algumas  pessoas,  mas  pelo  menos  naquele  tempo  havia 
 ordem.  Encaro-o  nos  olhos.  Em  que  momento,  penso,  em  que  momento  meu  pai  se 
 converteu  nisso.  Ou  sempre  foi  assim?  Sempre  foi  assim?  Penso  nisso  com  força, 
 com uma dramaticidade severa e dolorosa: sempre foi assim?  46 

 A  reprodução  das  falas  do  pai  em  uma  espécie  de  irritação  cadenciada  e  desiludida  não 

 concede  a  ele  o  conforto  de  uma  conversa.  Suas  opiniões  estão  ali,  mescladas  a  um  discurso 

 indireto  na  voz  do  filho,  que  repete-as  com  um  tom  malcriado  (diz;  diz;  diz),  para  logo  em 

 seguida  passar  a  uma  outra  forma,  mais  incrédula  e  exasperada,  de  revolver  o  que  pensa 

 (sempre  foi  assim?),  dessa  vez  consigo  mesmo,  abandonando  o  pai  ao  silêncio.  Em  mais  de 

 um  momento  os  conflitos  se  dão  nesse  tom  de  um  diálogo  interrompido,  lapidado  pelos 

 rancores, por vezes tornando-se mais próximas de uma briga que de fato uma conversa. 

 Aqui,  esse  Outro,  diferente  de  Claudia,  vem  subalternizado  discursivamente  nas  falas 

 do  narrador.  Enquanto  no  diálogo  com  ela  o  narrador  se  cala,  surgindo  pouco  e  em 

 confirmação  do  que  ela  diz,  no  diálogo  com  os  pais  ocorre  algo  completamente  diverso.  Sua 

 voz  se  acentua,  ganha  volume  e  uma  autoridade  cansada:  narrativamente,  as  falas  dos  pais  são 

 mais  mediadas,  entrecortadas  de  comentários  ou  parafraseadas  por  ele  com  algum  tipo  de 

 ironia triste. Mas não por isso são falas menores, pelo contrário. 

 A  voz  dos  pais,  e  mais  especificamente  a  do  pai,  é  uma  das  condições  de  partida  do 

 texto,  o  plano  de  fundo  sobre  o  qual  se  constrói  qualquer  definição  –  seja  do  livro  escrito,  seja 

 do  próprio  filho  que  narra.  Difícil,  revoltante,  mas  uma  voz  que  se  faz  presente,  incontornável. 

 A  revolta  contra  essa  voz  transparece  na  mediação  constante,  na  reiteração  da  pergunta 

 46  Ibidem, p. 123-124. 
 45  ZAMBRA, 2014a, p. 127. 
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 “sempre  foi  assim?”,  na  tentativa  de  descortinar  qualquer  tipo  de  explicação.  Mas  nenhuma 

 revolta  possível  contra  o  outro  elimina  o  fato  de  que  é  desse  lugar  que  vem  o  narrador  –  de 

 pais isentos e de um Chile que viveu a ditadura. 

 É,  então,  uma  voz  contra  a  qual  o  texto  se  volta,  mas  que  está  indubitavelmente 

 presente  em  todas  as  partes,  seja  onde  se  fixou,  seja  onde  menos  se  espera.  É  uma  voz 

 necessariamente  ali  presente,  da  qual  não  se  pode  nem  se  quer  abrir  mão  por  completo.  Como 

 admite  na  conversa  com  sua  irmã,  a  presença  dos  pais  no  romance  vem  em  um  gesto  de 

 fazê-los  comparecer,  obrigá-los  a  um  lugar  de  fabulação  e  incerteza  –  o  lugar  da  ficção  –, 

 como  quem  quer  mostrar  mostrar  alguma  coisa,  submeter  a  uma  experiência  de  ainda  maior 

 alheamento  aqueles  que  optaram  pela  isenção.  No  esforço  pela  construção  de  um  diálogo 

 geracional  e  em  busca  de  um  lugar  propriamente  seu  nesse  Chile  conturbado,  o  narrador 

 parece  compreender  que  a  ficção  é  sua  única  forma  de  não  reforçar  o  silêncio  custoso  que 

 toma as conversações com os pais no pós-ditadura. 

 Cabe  também  observar  que,  mesmo  no  ruído  da  relação  rebelde  com  os  pais,  a 

 narrativa  do  romance  não  grita.  Mesmo  as  vozes  que  apoiam  tangencialmente  a  ditadura, 

 posição  que  o  texto  marca  claramente  como  negativa,  não  despertam  a  agressividade  e 

 combatividade  que  poderíamos  esperar.  Tudo  convive  e,  principalmente,  todos  compartilham 

 do  mesmo  silêncio,  das  mesmas  lacunas.  Não  são  preenchidas  pelos  diálogos,  mas 

 sublinhadas  por  eles,  em  uma  construção  frágil  e  fragmentada,  que  acaba  sempre  por  remeter 

 ao  que  não  está  ali.  Acaba  também,  no  mesmo  movimento,  por  afirmar  a  presença  de  todos 

 que ali estão – mesmo que não se queira, não exatamente daquela maneira. 

 1.2.2. Uma voz entre si e os outros 

 Nos  poucos  exemplos  explorados  podemos  começar  a  delinear  quem  fala  no  texto  e 

 como  suas  vozes  se  articulam  com  o  narrador  e  através  dele.  O  professor,  Claudia,  os  pais: 

 tratando-se  de  vozes  vindas  de  lugares  afetivos  e  discursivos  muito  diferentes,  não  há  outra 

 maneira  de  abordá-las  em  suas  particularidades  senão  por  meio  de  uma  narrativa  heterogênea. 

 A  diferença  na  forma  com  que  se  fazem  presentes  cada  uma  dessas  figuras  no  texto  não 

 implica  necessariamente  uma  hierarquia  narrativa  que  desfaça  o  artifício  polifônico;  mas  a 

 produção  de  uma  desestabilização  das  hierarquias  dadas  no  “mundo  real”  anterior  ao  texto.  O 

 reconhecimento  de  si  por  meio  da  presença  de  outrem  também  vem  com  o  reconhecimento 

 das diferenças entre os outros e, principalmente, das diferenças entre outrem e “eu”. 
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 Um  narrador  que  se  torna  o  produtor  consciente  e  autoconsciente  de  um  sistema 

 simbólico  47  ,  ou  que  apresenta  “no  teatro  da  vida  em  comum  suas  próprias  condições”  48  :  esse 

 narrador,  por  constituir-se  a  partir  de  um  lugar  caracteristicamente  contemporâneo  enquanto 

 sujeito,  incorpora  sua  situação  no  mundo  àquilo  que  produz.  Entendendo-se  a  partir  de  suas 

 relações,  incorpora-as  à  sua  matéria  literária.  Assim,  o  romance,  ao  abordar  múltiplas  vozes  e 

 subjetividades,  só  pode  fazê-lo  a  partir  de  uma  consciência  acerca  do  papel  do  narrador,  e  da 

 compreensão  de  que  aquelas  vozes  se  relacionam  de  determinadas  maneiras  com  quem  as 

 ordena.  Dar  à  voz  dos  pais  uma  mediação  permanente  dentro  do  texto  ou  à  de  Claudia  uma 

 posição  artificial  de  autoridade  é  o  reconhecimento  desse  lugar  onde  se  encontra  o 

 protagonista.  Este  gesto  enfatiza  sua  constituição  narcísica,  no  sentido  formulado  por 

 Hutcheon;  ou  sua  constituição  “comunitária”,  se  pensarmos  em  um  “eu”  descentralizado  e 

 projetado, como vimos descrevendo. 

 Daí  ser  possível  conceber  uma  possível  horizontalidade  dessas  vozes  no  texto,  sem  o 

 desnível  de  uma  falsa  simetria,  mas  sim  com  a  compreensão  dos  diferentes  lugares  de  onde 

 vêm  essas  vozes  e  como  elas  reverberam  no  próprio  narrador.  O  romance  de  Zambra  constrói 

 uma  “polifonia”  por  meio  de  uma  delicadeza  íntima,  que  introjeta  os  outros  em  si  mesmo  e 

 procura deixá-los conviverem ali, não sem conflitos, mas democraticamente. 

 “O  fenômeno  de  falar  com  muitas  vozes  desestabiliza  a  relação  entre  o  autor  e  seu 

 texto,  à  medida  em  que  torna  a  voz  que  fala  descentralizada.”  49  –  afirma  Krystyna  Mazur 

 (2005)  acerca  da  repetição  de  vozes  em  narrativas  polifônicas.  A  autoridade  de  que  o  narrador 

 abre  mão  (não  de  todo,  mas  substancialmente),  como  comentamos,  desloca  o  centro  do  texto, 

 tornando-o  desverticalizado.  Enquanto  essa  é  a  premissa  da  composição  polifônica,  é  também 

 o  que  concede  ao  texto  sua  porosidade,  rompendo  com  a  noção  de  uma  voz  verdadeira  e 

 tornando  todas  aquelas  que  compartilham  do  espaço  literário  (incluindo,  em  certa  medida,  o 

 próprio leitor) igualmente constituintes de uma verdade compartilhada e imperfeita. 

 Nesse  sentido,  Deleuze  e  Claire  Parnet  (1998)  desenvolvem  a  noção  de 

 multilinguismo  ,  que,  em  última  análise,  poderia  ser  lida  como  a  interiorização  em  uma  única 

 voz  da  multiplicidade  implicada  na  polifonia.  Esse  uso  ruidoso  da  própria  voz  rejeita,  da 

 mesma  maneira  que  em  Bakhtin,  uma  abordagem  de  pólos  antagônicos,  opostos  e  fechados 

 em  si  mesmos,  colocados  em  debate.  Defende,  em  lugar  disso,  a  heterogeneidade  inerente  a 

 cada voz singular. Para os autores, 

 49  MAZUR,  2005,  p.  19  (tradução  minha).  Texto  original:  “The  phenomenon  of  speaking  with  many  voices 
 destabilizes the relationship between the author and his text as it makes the speaking voice decentered”. 

 48  LADDAGA, 2013  ,  p. 60. 
 47  HUTCHEON, 1984, p. 14. 
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 Nós  devemos  ser  bilingues  mesmo  em  uma  só  língua,  nós  devemos  ter  uma  língua 
 menor  no  interior  de  nossa  língua,  devemos  fazer  de  nossa  própria  língua  um  uso 
 menor.  O  multilinguismo  não  é  apenas  a  posse  de  diversos  sistemas,  cada  um  dos 
 quais  sendo  homogêneo  em  si  mesmo;  é,  antes,  a  linha  de  fuga  ou  de  variação  que 
 afeta cada sistema, impedindo-o de ser homogêneo.  50 

 Para  alcançar  algo  de  si  mesmo,  o  protagonista  de  Formas  de  voltar  para  casa  precisa 

 percorrer  as  vozes  díspares  que  ecoam  ao  seu  redor  e  deixar  falar  através  de  si  esses  outros  – 

 familiares  e  ainda  assim  desconhecidos.  Com  isso,  o  protagonista  faz  um  “uso  menor”  de  sua 

 língua,  retirando-se  da  centralidade  convencional  à  voz  narrativa  e  experimentando  outro  usos 

 que  não  os  seus,  outros  moldes  de  pensamento,  outras  construções  discursivas.  É  um  gesto  de 

 “falar em sua própria língua como um estrangeiro”  51  . 

 Ele  faz  um  uso  mínimo  e  enviesado  de  sua  língua,  de  seus  signos  e  de  seus  afetos,  traz 

 para  dentro  os  outros  diversos,  e  dessa  matéria  escreve  seu  romance.  Como  Deleuze 

 argumenta  52  ,  a  percepção  do  outro  condiciona  o  sujeito  enquanto  tal  e  torna-o,  enfim,  capaz  de 

 dizer  “eu”,  “você”  e  “nós”  e  dar  ao  mundo  um  sentido  de  profundidade.  Formas  de  voltar 

 para  casa  parece  ser  um  romance  capaz  de  uma  espécie  de  “mímesis”  desse  processo,  que 

 vemos acontecer frente aos nossos olhos. 

 Por  fim,  cabe  considerar  também  que  os  recursos  da  polifonia,  do  multilinguismo  e  da 

 descentralização  da  voz  se  adensam  e  se  solidificam  na  radicalidade  do  exercício  ficcional. 

 Aqui,  em  Formas  de  voltar  para  casa  ,  remetendo  a  um  gesto  político  e  de  exercício  de  uma 

 subjetividade  “real”,  essas  estratégias  funcionam  artificialmente,  forçosamente.  Seu  tom  de 

 naturalidade,  enquanto  remete  à  ideia  de  que  não  há  outra  maneira  possível  de  um  relato 

 genuíno  da  contemporaneidade,  também  sugere  um  grau  profundo  de  labor  ficcional.  A 

 equiparação  das  vozes  e  a  abordagem  simultânea  delas  só  é  possível  por  um  esforço 

 consciente  e  deliberado  da  forma  literária.  Esse  movimento  de  aprofundamento  ficcional,  que 

 traga  o  leitor  para  uma  tarefa  pouco  isenta  e  redimensiona  os  lugares  de  onde  o  texto  é  capaz 

 de falar, é o que nos interessa nesta análise. 

 52  DELEUZE, 2014. 
 51  Ibidem, p. 11 (tradução minha). Texto original: “[...] parler dans sa langue à soi comme un étranger”. 

 50  DELEUZE;  PARNET,  1996,  p.  11  (tradução  minha).  Texto  original:  “Nous  devons  être  bilingues  même  en  une 
 seule  langue,  nous  devons  avoir  une  langue  mineure  à  l'intérieur  de  notre  langue,  nous  devons  faire  de  notre 
 propre  langue  un  usage  mineur.  Le  multilinguisme  n'est  pas  seulement  la  possession  de  plusieurs  systèmes  dont 
 chacun  serait  homogène  en  lui-même;  c'est  d'abord  la  ligne  de  fuite  ou  de  variation  qui  affecte  chaque  système 
 en l'empêchant d'être homogène”. 
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 1.3. A voz autobiográfica 

 Que é este “você” com o qual você se pareceria ou não? Onde 
 tomá-lo? Segundo que padrão morfológico ou expressivo? 

 Onde está seu corpo de verdade? Você é o único que só pode se ver 
 em imagem [...]: mesmo e sobretudo quanto a seu corpo, você está 

 condenado ao imaginário. 
 Roland Barthes  53 

 A  conversa  ficcional  com  o  real  onde  habitam  leitor  e  autor  aprofunda-se  quando 

 vemos  que  o  texto  assumidamente  ficcional,  o  romance  que  é  escrito  a  partir  da  vida  do 

 narrador-escritor  (bem  como,  por  extensão,  a  vida  deste),  é,  por  sua  vez,  inspirado  na  vida  do 

 próprio  autor  Alejandro  Zambra.  Nada  na  narrativa  aponta  para  isso,  para  além  de  seu 

 intimismo  e  de  sua  estrutura  enviesada:  não  há  coincidência  de  nomes  (são,  ademais, 

 protagonistas  anônimos  que  escrevem),  nem  paratextos  indicativos  da  proximidade  da  vida  de 

 Zambra  com  a  vida  do  personagem  que  cresceu  em  Maipú  (na  realidade,  o  livro  é  classificado 

 como  ficção  chilena  pela  editora).  O  fato  transparece,  antes,  fora  do  texto:  em  entrevistas  com 

 o  autor,  em  comentários  da  crítica,  em  breves  biografias;  não  é,  por  isso  mesmo,  um  elemento 

 internalizado  integralmente  pela  forma  do  texto,  ainda  que  esteja  aí  e  tenha  consequências 

 concretas no próprio funcionamento do romance. 

 Essa  autobiografia  transversal,  por  assim  dizer,  é  compreendida  pelo  próprio  autor 

 como a exploração de um vínculo indelével entre o público e o privado: 

 Interessa-me  o  vínculo  entre  eu  e  os  outros.  Essa  barreira  que  se  move  todo  o  tempo. 
 Nenhuma  experiência  é  totalmente  pública.  Nenhuma  experiência  é  totalmente 
 privada.  Quero  explorar  esse  limite.  Acredito  também  que  na  narrativa  está 
 demasiado  instalada  a  ideia  de  “ficção”,  mas  eu  venho  da  poesia,  que  tem  uma 
 relação  mais  completa  com  a  ficção.  Chega  um  momento  em  que  se  preocupar  com 
 a  fronteira  entre  ficção  e  realidade  é  irrelevante.  Às  vezes  me  pergunto:  para  que 
 inventar?  Para  me  proteger?  Mas  de  quê?  Isso  nasce  da  ideia  de  ficção  como 
 “mentira”.  É  quase  impossível  falar  sem  ficcionalizar.  Talvez  se  coloque  demasiada 
 ênfase  numa  ideia  simplificada  de  realismo,  como  se  não  passássemos  várias  horas 
 do dia sonhando.  54 

 Até  mesmo  esse  comentário  de  Zambra,  feito  em  uma  entrevista,  remete  a  um  certo 

 embaralhamento  entre  a  figura  do  autor  e  a  voz  do  romance  –  e  soa  bastante  familiar  para 

 quem  leu,  na  voz  do  segundo  narrador:  “[...]  o  livro  é  meu.  Não  poderia  deixar  de  aparecer. 

 [...]  Já  tomei  a  decisão  de  não  me  proteger”  55  .  A  sobreposição  das  vozes  e  o  questionamento 

 55  Idem, 2014a, p. 78. 
 54  ZAMBRA, 2015b, n.p. 
 53  BARTHES, 2003, p. 48. 
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 acerca  da  ideia  de  ficção  –  é  uma  forma  de  verdade?  É  uma  forma  que  pertence  ao  real?  –  são 

 questões  que  ultrapassam  e  atravessam  a  obra  de  Zambra.  Torna-se  parte  de  sua  narrativa  a 

 ideia  de  que  “é  possível  que  o  mais  interessante  que  um  escritor  tenha  a  oferecer  seja  um 

 informe,  completo  ou  esboçado,  da  vida  do  escritor,  junto  talvez  com  a  mostra  parcial  de  suas 

 produções; porque nele reside uma forma particular de beleza”  56  . 

 Nas  últimas  décadas,  fala-se  muito  em  uma  emergente  problematização  do  estatuto  da 

 ficção,  que  teria  na  metaficção  e  na  porosidade  com  o  real  uma  de  suas  principais  formas.  A 

 “exposição  da  figura  do  escritor  e  das  condições  de  produção  da  obra”  57  ,  no  entanto,  não 

 funciona  no  sentido  de  produzir  uma  paridade  absoluta  entre  o  ficcional  e  o  não-ficcional. 

 Pelo  contrário,  esse  uso  se  dá  de  tal  forma  que  “é  impossível  ou  inútil  procurar  estabelecer 

 uma  identidade  entre  o  personagem  e  a  figura  real  do  autor,  assim  como  não  se  pode 

 determinar se os processos de criação exibidos são reais ou simulações”  58  . 

 Como  já  vimos  comentando,  estão  em  questão  nesse  contexto  contemporâneo  duas 

 formas  de  exposição,  frequentemente  acompanhadas  uma  da  outra:  a  exposição 

 “autobiográfica”  do  autor  e  a  exposição  dos  processos  de  escrita  da  obra  lida.  A  última,  em 

 Formas  de  voltar  para  casa  ,  está  cristalizada  na  insistente  metaficção  que  não  apenas  se 

 manifesta  em  diversos  momentos  da  obra,  mas  está  en  abyme,  duplicada  na  voz  de  um  e  então 

 de  outro  narrador.  Essa  exposição  acompanha  o  crescente  interesse  das  narrativas  em  voltar-se 

 para  si  mesmas,  entenderem-se  como  produções  materiais  situadas  histórica  e  socialmente:  “o 

 processo pode estar se tornando tão intrigante quanto o produto”  59  , comenta Linda Hutcheon. 

 Junto  a  isso  e  ainda  mais  além,  figura  o  produtor.  “A  própria  atividade  do  escritor  do 

 romance  parece  mudar  de  direção  quando  ele  se  torna  consciente  de  que  ele  veio  sendo  o 

 produtor  inconsciente  de  um  modelo  ou  sistema  de  sinais  sincrônico;  então  talvez  ele  decida 

 fazê-lo  consciente  e  auto-conscientemente”  60  .  A  autoconsciência  do  romance  com  relação  a 

 suas  próprias  linguagem  e  forma,  que  passam  a  ser  comentadas,  também  se  volta  em  direção 

 àquele  que  o  produz.  Quer  dizer,  a  noção  de  processo  não  vem  desatrelada  daquele  que  o 

 executa: a figura do autor se entranha na ficção, de maneira muitas vezes indistinguível. 

 No  caso  de  textos  como  o  de  Alejandro  Zambra,  a  identidade  difusa  entre  autor  e 

 personagem,  tornada  especialmente  problemática  pelo  uso  da  primeira  pessoa,  não  deixa  de 

 60  Ibidem,  p.  14  (tradução  minha).  Texto  original:  “The  very  activity  of  the  novelist  seems  to  alter  in  direction 
 when  he  becomes  aware  that  he  has  been  the  unconscious  producer  of  a  synchronic  model  or  sign-system;  then 
 perhaps he decides to do so consciously and self-consciously”. 

 59  HUTCHEON,  1984,  p.  8  (tradução  minha).  Texto  original:  “[...]  the  process  may  be  becoming  as  intriguing  as 
 the product”. 

 58  Ibidem, p. 170. 
 57  PEDROSA, 2018, p. 170. 
 56  LADDAGA, 2013  ,  p. 60. 
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 provocar  o  real  com  que  se  relaciona.  É  o  que  Michel  Laub  (2014)  aponta  acerca  da 

 coincidência  entre  o  narrador  e  a  figura  do  autor,  remetendo  a  circunstâncias  exteriores  ao 

 texto.  O  gesto  de  Zambra,  ao  escrever  um  narrador  “com  a  sua  idade  e  sua  profissão, 

 evocando  uma  infância  que  parece  ter  sido  a  sua,  num  país  –  o  Chile  dos  anos  Pinochet  – 

 semelhante  ao  que  conhecemos  de  relatos  históricos,  nos  induz  a  uma  interpretação  que  não  é 

 exclusivamente  literária”  61  .  Ainda  que  o  comentário  de  Michel  Laub  recaia  sobre 

 considerações  éticas  e  porventura  morais  e  foque  na  recepção  pelo  público  a  partir  de  ideias 

 como  “intenção”  e  “responsabilidade”  (temas  que  não  nos  interessam  aqui),  há  algo  de 

 importante de se notar nessa interpretação que excede o literário:  como  o texto literário é lido. 

 A  resposta  que  Philippe  Lejeune  (2014)  sugere  é  a  de  pactos  de  leitura  ,  que 

 diferenciariam,  a  partir  de  diversos  signos  verificáveis,  se  um  texto  é  lido  como  autobiografia 

 ou  como  romance.  Para  o  autor,  se  a  autobiografia  é  definida  por  algum  elemento  exterior  ao 

 texto,  não  é  pela  semelhança  possível  com  uma  pessoa  real  (o  autor)  –  semelhança  ademais 

 inverificável,  uma  vez  que  nosso  acesso  à  “verdade”  biográfica  é  sempre  limitado  e 

 duvidável.  Em  lugar  dessa  tentativa  de  equiparação,  Lejeune  sugere  que  a  autobiografia  seria 

 um  efeito  contratual  ,  “tanto  um  modo  de  leitura  quanto  um  tipo  de  escrita”  62  ,  historicamente 

 variável  e  baseado  na  identidade  entre  narrador,  autor  e  personagem  –  identidade  estabelecida 

 textual e extra-textualmente. 

 Onde,  então,  situar  Formas  de  voltar  para  casa  ,  que  faz  uso  de  elementos  claramente 

 biográficos  da  vida  de  seu  autor,  sem  entretanto  delimitar  uma  linha  transponível  entre  ficção 

 e não-ficção? Qual o contrato que Zambra estabelece com seu leitor? 

 Helmut  Galle  (2006)  atenta  para  o  fato  de  que  existe  um  grande  leque  de  produções 

 que  não  são  abarcadas  pelo  modelo  do  pacto  e  da  identidade  narrador-autor-personagem. 

 Textos  como  o  de  Zambra  e  de  diversos  outros  autores  dessa  geração  são  romances 

 relativamente  fronteiriços,  “cuja  ambiguidade  reside  no  fato  de  o  autor  negar  o  pacto 

 referencial  e,  não  obstante,  haver  semelhanças  entre  a  história  e  os  fatos  da  sua  vida”  63  .  Galle, 

 reconhecendo  este  limite  classificatório,  acentua  o  interesse  que,  em  lugar  disso,  viria  da 

 “reabilitação  do  gênero  limítrofe”  64  .  No  mesmo  sentido,  Beatriz  Resende,  em  seu  ensaio 

 Poéticas  do  contemporâneo  (2017),  sugere  que,  construída  sobre  um  objeto  fugidio, 

 provisório,  hesitante  e  reflexivo,  a  crítica  de  arte  contemporânea,  bem  como  seu  arcabouço 

 64  Ibidem, p. 81. 
 63  GALLE, 2006, p. 80. 
 62  LEJEUNE, 2014, p. 46. 
 61  LAUB, 2019, n.p. 
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 epistemológico,  deve  apropriar-se  destes  mesmos  adjetivos,  constituindo-se  deles.  Voltamos, 

 então, para uma valorização da instabilidade, do jogo com rastros do real, do desnudamento. 

 Um  crítico  polêmico  e  enfático  de  Lejeune,  Paul  de  Man  (1979)  leva  a  discussão 

 acerca  da  verdade  subjetiva  do  eu  autobiográfico  às  últimas  instâncias,  sugerindo  uma 

 completa  desconstrução:  não  é  possível  falar  em  autobiografia  pois  é  impossível  atribuí-la  a 

 um  sujeito,  apenas  a  uma  máscara.  Para  de  Man,  a  autobiografia  seria  um  artifício  de  ilusão  de 

 referencialidade,  e  estaria  presente  em  todos  os  textos  em  maior  ou  menor  grau.  “Parece, 

 então,  que  a  distinção  entre  ficção  e  autobiografia  não  é  uma  polaridade  ou/ou,  mas  é 

 indecidível”  65  .  Beatriz  Sarlo  (2007),  comentando  o  autor,  observa  que,  nessa  visão,  antes  de 

 um  testemunho  “não  houve  um  sujeito  capaz  de  pretender  ser  sujeito  verdadeiro  de  seu 

 verdadeiro relato. O sujeito que fala é uma máscara ou uma assinatura”  66  . 

 Levando  em  conta  a  crítica  pós-estruturalista,  sem  necessariamente  aderir  ao  extremo 

 da  desconstrução,  cabe  partirmos  da  ideia  do  indecidível  e  da  impossibilidade  do  relato,  dessa 

 vez  tomando  por  base  o  relato  que,  possível  ou  não,  temos  em  mãos.  Ao  trabalhar  em 

 conjunto  as  críticas  à  noção  de  sujeito,  verdade  e  representação  e  a  narrativa  de  Zambra,  o 

 mais interessante é o lugar de indefinição em que esse gesto nos coloca. 

 Essa  leitura  vai  se  repetir  em  diversos  outros  teóricos  67  ,  que  olham  para  as  tendências 

 contemporâneas  de  renovação  da  relação  com  o  real  sob  a  perspectiva  da  dissolução  das 

 categorias  de  nomenclatura  convencionais.  Florencia  Garramuño  (2014)  fala  em  uma 

 “inespecificidade  da  literatura  contemporânea”  e  em  entrecruzamentos  de  fronteiras,  que 

 “podem  ser  pensados  como  práticas  do  não  pertencimento”  68  .  Schøllhammer  (2009)  encontra 

 na  ficção  contemporânea  uma  convivência  paradoxal  e  fértil  que  não  se  esgota  “na  clave  da 

 volta  ao  engajamento  realista  com  os  problemas  sociais,  nem  na  clave  do  retorno  da 

 intimidade  do  autobiográfico”  69  .  Dominique  Viart  (2001),  por  sua  vez,  enfatiza  as  oscilações  e 

 a  diluição  das  classificações:  para  ele,  a  literatura  contemporânea  “dilui  os  gêneros,  privilegia 

 o  encontro  e  o  confronto.  Sua  posição  oscila  entre  interrogação  e  testemunho,  inquietude  e 

 pesquisa”  70  . 

 70  VIART,  2001,  n.p.  (tradução  minha).  Texto  original:  “[...]  dilue  les  genres,  privilégie  la  rencontre  et  la 
 confrontation. Sa position oscille entre interrogation et témoignage, inquiétude et recherche”. 

 69  SCHØLLHAMMER, 2009, p. 16. 
 68  GARRAMUÑO, 2014, p. 27. 

 67  Raianny  de  Andrade  Amaral  (2019),  em  sua  dissertação,  se  debruça  sobre  as  inespecificidades  e  tentativas 
 classificatórias  do  contemporâneo  na  obra  de  Alejandro  Zambra  e  detalha  diversos  temas  que  serão  comentados 
 apenas brevemente neste trabalho. 

 66  SARLO, 2007, p. 33. 

 65  DE  MAN,  2979  ,  p.  921  (tradução  minha).  Texto  original:  “It  appears,  then,  that  the  distinction  between  fiction 
 and autobiography is not an either/or polarity but that it is undecidable”. 
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 Poéticas  da  rasura,  por  assim  dizer,  se  impõem  como  uma  forma  lateral  de  lidar  com 

 um  sujeito  que  se  situa  no  mundo  ao  mesmo  tempo  de  maneira  exposta  e  sem  contornos.  “A 

 tradição  realista/naturalista,  neste  quadro,  é  rasurada,  ou  seja,  as  circunstâncias  da  criação 

 podem  estar  presentes  mas  a  escrita  raspa  a  foto  –  que  pode  continuar  existindo  –  e  escreve 

 por  cima”  71  ,  escreve  Beatriz  Resende  (2017).  Precário  e  insuficiente,  esse  sujeito-autor  se 

 encontra  nas  condições  ideais  para  brincar  com  os  limites  que  vai,  um  por  um,  descobrindo 

 falsos ou flexíveis. 

 Nesse  movimento  de  ruptura  de  limites,  o  documental  e  o  ficcional  podem  se  juntar. 
 O  limite  entre  os  dois  se  desfaz  para  que  a  comprovação  do  acontecimento  real  seja 
 reforçada  e  não  disfarçada  pelo  páthos  da  ficção.  Nesses  casos  a  memória  não  está 
 servindo  ao  documental,  mas  passa  a  se  utilizar  dele  num  resultado  híbrido  que 
 instaura uma nova dimensão do ficcional.  72 

 “A  figura  de  alguém  que  se  mascara,  mas  cuja  máscara  fica  fixada  de  maneira 

 imperfeita  e  deixa  ver  as  feições  que  devia  cobrir,  ou  alguém  que  empoa  o  rosto  às  pressas,  de 

 tal  modo  que  o  branco  da  maquiagem  fica  pontuado  por  fragmentos  de  pele  repentina”  73  . 

 Assim  Reinaldo  Laddaga  (2010)  descreve  o  autor-narrador  de  muitas  dessas  narrativas 

 contemporâneas  com  forte  teor  biográfico,  caracterizadas  por  um  hibridismo  próprio  e  cada 

 vez  mais  frequentes.  O  autor  considera  que  aí  nasceria  um  subgênero:  uma  narrativa  de  um 

 escritor  que  se  apresenta  ao  público  por  meio  de  seus  personagens,  sem  distinguir-se 

 plenamente  deles.  Ambos,  autor  e  personagens,  e  também  autor  e  narrador  (ouso  ir  um  pouco 

 mais  além  e  incluir  aí  o  leitor)  “[...]  vivem  em  mundos  sem  fronteiras  que  podem  descobrir  ou 

 em  coordenadas  que  encontram  em  seus  mapas,  e  que  ao  se  encontrar  improvisam  os 

 mecanismos pelos quais edificam frágeis e passageiros mundos comuns”  74  . 

 Para  Laddaga,  essa  forma  híbrida  e  sem  fronteiras  se  dá  a  partir  de  um  contexto  em 

 que o sujeito constitui-se pela exposição de si, em relação com o mundo que o cerca: 

 Porque  sabemos  que  não  existe  essa  coisa  de  um  eu  preciso,  externo  às  manobras 
 pelas  quais  se  coloca  em  cena  para  os  outros  e  também  para  si  mesmo:  eu  me 
 constituo  [...],  como  posso,  com  os  materiais  que  encontro  e  as  resistências  que 
 possuo, no panorama variável onde estou [...]. Eu me constituo ao me exibir.  75 

 75  Ibidem  ,  p. 49. 
 74  Ibidem  ,  p. 60. 
 73  LADDAGA, 2013, p. 52. 
 72  Ibidem, p. 13. 
 71  RESENDE, 2017, p. 13. 
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 Os  narradores  de  Formas  de  voltar  para  casa  ,  que  brincam  tanto  quanto  Zambra  com 

 a  elasticidade  e  a  hibridez  do  uso  de  referenciais  biográficos  nos  romances  que  escrevem, 

 aderem  à  ideia  de  que  só  podem  constituir-se  (real  e  ficcionalmente)  por  meio  de  uma 

 inevitável  exposição.  “Ainda  que  me  atribuísse  outros  traços  e  uma  vida  muito  distinta  da 

 minha,  do  mesmo  jeito  eu  estaria  no  livro”  76  –  afirma  o  segundo  narrador,  que  também 

 reconhece  o  fato  de  que  essa  forma  de  escrita  é  de  seu  tempo,  que  esconder-se  ou  proteger-se 

 atrás  de  pseudônimos  ou  artimanhas  não  lhe  cabe.  “Respondi  que  não  tinha  pseudônimo.  Que 

 já fazia muitos anos que os escritores não usavam pseudônimos”  77  . 

 Cabe  novamente,  entretanto,  retomarmos  a  figura  da  rasura  e  da  incompletude:  a 

 exposição  é  sempre  imperfeita  e  insincera,  artificial  justamente  por  ser  a  estrutura  de  um 

 romance.  O  trecho  citado  acima  é  seguido  de:  “ao  nos  despedirmos  me  disse  que  não  me 

 preocupasse,  que  talvez  logo  me  ocorresse  um  bom  pseudônimo”  78  .  A  senhora  que  faz  este 

 comentário  não  deixa  de  estar  certa.  Não  é  um  pseudônimo  o  que  esconde  o  “real”  do 

 narrador-autor,  mas  o  adensamento  da  ficcionalidade,  que  embaralha  os  referenciais  e 

 fragmenta  o  que  resta  do  real  no  interior  do  romance,  tornando-o  parte  de  um  universo  novo  e 

 próximo. 

 Levando  ainda  mais  além  a  exposição  de  que  Laddaga  fala,  Diana  Klinger  (2008) 

 sugere  que  a  escrita  de  si  contemporânea  opera  na  chave  da  performance,  o  que  nos  abre  a 

 possibilidade  de  pensar  a  própria  identidade  autoral  no  sentido  do  artifício.  Para  a  autora, 

 haveria  uma  diferença  mínima  mas  significativa  entre  o  “sujeito  escritor”  (a  ideia  de  uma 

 pessoa  Alejandro  Zambra  “anterior”  ao  texto)  e  a  “  figura  do  autor”  (a  figura  que  acessamos 

 de  Zambra,  posterior  à  escrita  e  através  dela),  e  é  sobre  essa  última  que  se  estruturam  as 

 narrativas ficcionais de teor autobiográfico. No contexto da performance literária, 

 não  haveria  um  sujeito  pleno,  originário,  que  o  texto  reflete  ou  mascara.  Pelo 
 contrário,  tantos  os  textos  ficcionais  quanto  a  atuação  (a  vida  pública)  do  escritor  são 
 faces  complementares  da  mesma  produção  da  figura  do  autor,  instâncias  de  atuação 
 do  eu  que  se  tencionam  ou  se  reforçam,  mas  que,  em  todo  caso,  já  não  podem  ser 
 pensadas  isoladamente.  O  autor  é  considerado  como  sujeito  de  uma  performance  ,  de 
 uma  atuação,  que  “representa  um  papel”  na  própria  “vida  real”,  na  sua  exposição 
 pública,  em  suas  múltiplas  falas  de  si,  nas  entrevistas,  nas  crônicas  e  auto-retratos, 
 nas  palestras.  [...]  O  autor,  a  figura  do  autor,  é  resultado  de  uma  construção  que 
 opera tanto dentro do texto ficcional quanto fora dele, na “vida mesma”  79  . 

 79  KLINGER, 2008, p. 24. 
 78  Ibidem, p. 66. 
 77  Ibidem, p. 66. 
 76  ZAMBRA, 2014a, p. 78. 
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 Dois  movimentos  estão  implicados  na  noção  de  uma  literatura  performática.  O 

 primeiro  é  um  crescente  reconhecimento  do  sujeito  enquanto  alguém  situado  e  presente  no 

 mundo,  que  excede  e  constitui  o  individual.  Estar  situado,  é  certo,  não  implica  estar  fixo, 

 especialmente  quando  se  trata  de  um  sujeito  híbrido  e  em  movimento  como  o  contemporâneo. 

 Mas  sua  instabilidade  (a  crise  da  subjetividade  80  )  vem  acompanhada  de  uma  reabilitação,  uma 

 reinscrição  “realista”.  “O  real,  tomado  como  inacessível  à  palavra  pela  década  estruturalista  e 

 relegado  ao  estatuto  de  ‘referente’,  é  novamente  levado  em  conta”  81  ,  observa  Dominique 

 Viart.  Esse  “retorno  do  sujeito”  82  vem  acompanhado  de  uma  espécie  de  “retorno  do  autor”  83 

 na literatura, que passa a carregar-se de um forte teor autobiográfico e performático. 

 A  performance  é,  evidentemente,  o  segundo  aspecto  do  movimento  em  que  Klinger 

 situa  essa  forma  de  literatura.  O  performático,  nas  correntes  de  pensamento  que  sucederam  às 

 teorias  de  gênero  elaboradas  por  Judith  Butler  (2003)  84  ,  seria  a  própria  artificialidade  da 

 encenação  de  um  mecanismo  cultural  que  extrapola  o  sujeito  e  regula  sua  identidade.  O 

 sujeito  se  constituiria  no  mundo,  então,  dessa  maneira;  e  as  performances  artísticas  seriam  um 

 jogo  com  essa  constatação,  um  enfrentamento  dos  limites  postos  socialmente.  Para  Butler,  a 

 performance  artística  funciona  como  paródia,  como  “cópia  da  cópia”:  “não  presume  a 

 existência  de  um  original  que  essas  identidades  parodísticas  imitem.  Aliás,  a  paródia  que  se 

 faz  é  da  própria  ideia  de  um  original”  85  .  É  bastante  interessante  transportar  o  pensamento  de 

 um  regime  autobiográfico  sedimentado  na  ideia  de  um  sujeito  cartesiano  para  a  noção 

 performática  de  um  sujeito  em  contínua  representação  de  si  mesmo  –  inclusive  e 

 principalmente na ficção, e, de forma mais geral, na literatura como um todo. 

 Levando  essa  ideia  ainda  mais  adiante,  seria  possível  estabelecermos  que  o  sujeito, 

 construído  a  partir  do  performativo,  repetiria  por  assimilação  e  produção  uma  “ficção 

 regulatória”,  nas  palavras  de  Butler.  A  escrita  de  si,  então,  funciona  como  um  gesto  extremo  e 

 85  BUTLER, 2003, p. 197. 

 84  Judith  Butler,  em  seus  trabalhos,  discute  a  performance  voltada  para  as  teorias  queer  e  de  gênero,  e  para  as 
 paródias  de  gênero  realizadas  por  drag  queens  e  travestis.  Suas  colocações,  entretanto,  extrapolam  o  campo  do 
 gênero  e  são  frequentemente  utilizadas  por  outros  autores  para  pensar  as  diversas  dimensões  performáticas  da 
 sociedade. A respeito da intersecção entre literatura e o pensamento de Butler, ver Diana Klinger (2008). 

 83  Termo  utilizado  por  diversos  teóricos,  dentre  os  quais  Diana  Klinger  (2008),  não  vem  sem  a  necessidade  de  um 
 comentário:  “A  ideia  de  ‘retorno  do  autor’  é  problemática,  pois  parece  implicar  a  ausência  do  registro 
 autobiográfico  nos  textos  literários  de  um  amplo  período  de  tempo.  Deve  ser  interpretado  melhor  como  um 
 destaque  ou  relevância  recente  desse  tipo  de  registro  mais  que  como  uma  volta  posterior  a  seu  desaparecimento” 
 (PEDROSA, 2018, p. 200). 

 82  Cf.:  GUATTARI,  Felix.  “De  la  production  de  subjectivité”.  Revue  Chimères,  n.  4,  1986;  RICOEUR,  Paul.  Si 
 mesmo  como  um  outro  .  Belo  Horizonte:  UFMG,  2002;  ELIAS,  Norbert.  A  sociedade  dos  indivíduos  .  Rio  de 
 Janeiro: Zahar, 1994. 

 81  VIART,  2001,  n.p.  (tradução  minha).  Texto  original:  “Le  réel,  donné  pour  inaccessible  au  verbe  par  la  décennie 
 structurale et cantonné au statut de ‘référent’, est à nouveau pris en compte”. 

 80  Cf.:  DERRIDA,  Jacques.  “Envío”.  In:  La  deconstrucción  en  las  fronteras  de  la  filosofia  .  Barcelona:  Paidós, 
 1996; NIETZSCHE, Friedrich.  Além do bem e do mal  .  São Paulo: Companhia das letras, 2000. 
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 contíguo  a  essa  performatividade,  mesclando-se  à  figura  que  temos  do  autor  “real”.  Quando 

 afirma:  “Eu  não  sou  amigo  de  fazer  esse  tipo  de  concessão,  mas  essa  cena  é  rigorosamente 

 real.  Ou  seja,  aconteceu  comigo.  É  algo  muito  crível  para  um  chileno,  mas  nesse  caso  sim,  foi 

 assim”  86  ,  Zambra  reforça  o  real  pela  intensidade  de  sua  narração  romanceada.  Ao  escrever 

 fragmentos  de  sua  vida  e  ao  identificar-se  em  entrevistas  e  palestras  como  alguém  que 

 também está no romance, Zambra produz uma figura de si que é tão real quanto ficcional. 

 O  próprio  autor  brinca  com  esses  deslizamentos,  reconhecendo,  por  um  lado,  a 

 possibilidade  da  ficção  estar  mais  colada  ao  real  do  que  à  sua  versão  romanceada;  e,  por 

 outro,  admitindo  o  artifício  elaborado  e  premeditado  que  é  sua  voz  “autobiográfica”  no 

 romance  –  voz  que  tendemos  a  ler  com  uma  naturalidade  que  não  deve  ser  confundida  com 

 despretensão: 

 Claro,  há  um  eu,  há  uma  coincidência,  e  o  estilo  também  consiste  nisso,  o  estilo  em 
 primeira  pessoa,  sobretudo  se  é  uma  primeira  pessoa  próxima  ao  que  o  leitor  entende 
 como  autor.  Consiste  em  aproximá-lo  e  distanciá-lo,  então  é  algo  muito 
 premeditado,  tão  premeditado  quanto  tudo  que  se  faz  em  um  livro,  fruto  da  reflexão 
 e  da  busca.  Por  outro  lado,  o  fato  de  se  aproximar  do  gênero  autobiográfico  deveria 
 [...]  nos  colocar  em  alerta,  porque  não  há  gênero  mais  mentiroso  que  a  autobiografia. 
 De todos os gêneros literários, é o que está mais perto da ficção.  87 

 Por  fim,  fechando  o  círculo  em  torno  do  tema  dessa  complexa  voz  autobiográfica,  nos 

 vemos  de  volta  à  outra  parte  da  exposição  performática  do  eu-que-escreve:  o  aspecto 

 processual.  A  noção  de  performance  costuma  vir  atrelada  à  de  processo,  de  desnudamento  das 

 engrenagens  de  “reflexão  e  busca”,  uma  vez  que  elas  são  tão  parte  do  real  ficcionalizado 

 quanto  as  passagens  biográficas  emprestadas  à  trama.  É  o  que  já  comentamos  e  retomamos 

 aqui  acerca  do  pensamento  de  Linda  Hutcheon,  que  afirma  a  metaficcionalidade  (a  narrativa 

 de  um  processo)  como  um  reconhecimento  da  indissociação  entre  a  diegese  e  a  mímesis.  Para 

 a  autora,  a  narrativa  narcísica,  que  aqui  chamamos  de  “performática”,  é  o  processo  trazido  à 

 superfície do texto, tornado acessível a quem lê o romance. 

 Resulta,  então,  um  sujeito  cuja  vida  aparece  em  rastros  no  romance,  e  cujo  processo  de 

 escrita  –  inventado  ou  não  –  torna-se  também  parte  comentada  desse  romance.  Quando  o 

 texto,  fruto  deste  trabalho  elaborado,  recebe  a  nomenclatura  “romance”,  ele  está  afirmando-se, 

 acima  de  qualquer  vínculo  que  tenha  com  o  real,  uma  ficção.  Para  Hutcheon,  “por  declarar 

 87  Idem, 2014b, n.p. 

 86  ZAMBRA,  2012b,  n.p.  (tradução  minha).  Texto  original:  “[...]  yo  no  soy  amigo  de  hacer  esta  clase  de 
 licitaciones,  pero  esa  escena  es  rigurosamente  real.  O  sea,  a  mí  me  pasó.  Es  algo  que  para  un  chileno  es  muy 
 creíble,  pero  en  este  caso  sí,  fue  así”.  A  cena  de  que  o  autor  fala  é  aquela  em  que  o  professor  se  esconde  sob  uma 
 mesa (Cf.: ZAMBRA, 2014a, p. 64-65). 
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 que  não  é  nada  além  de  arte,  nada  além  de  criação  imaginativa,  a  metaficção  torna-se  mais 

 ‘vital’:  ela  reflete  a  imaginação  humana  ao  invés  de  contar  uma  história  de  segunda  mão  sobre 

 o  que  pode  ser  real  em  um  mundo  completamente  outro”  88  .  O  mundo  ficcional  ultrapassa  o 

 real  justamente  por,  tomando  deste  o  que  tem  de  performático,  subjetivo  e,  em  certa  medida, 

 “essencial”,  reescrevê-lo  como  literário.  Nesse  sentido,  Adriano  Schwartz  (2013)  considera 

 que  a  análise  dessas  produções  literárias  híbridas,  entre  ficção  e  autobiografia,  situadas  nos 

 anos mais recentes do pós-guerra, 

 [...]  sugere  a  hipótese  de  que  está  em  curso,  por  meio  de  um  instrumento  improvável, 
 o  recurso  autobiográfico,  e  de  uma  exaustiva  e  minuciosa  autoavaliação,  uma 
 tentativa  de  reinvenção  do  ficcional,  ou  talvez,  mais  modestamente,  de  suas 
 possibilidades em um ambiente pouco propício.  89 

 Ora,  a  estrutura  em  camadas  do  romance  de  Zambra  lança  os  traços  autobiográficos  da 

 vida  de  seu  autor  para  a  condição  de  rastros  praticamente  indetectáveis  aos  olhos  de  um  leitor 

 em  primeira  mão.  Confundida  pelos  espelhos  internos  ao  romance,  a  voz  autobiográfica  de 

 Zambra  é  replicada  na  voz  de  outros  dois  narradores,  que  se  distanciam  de  seu  autor  e 

 embaralham  a  factualidade,  eles  também,  repetindo  narrativas  cuja  origem  não  acessamos.  O 

 indizível  e  o  incontornável,  aquilo  que  não  pode  ser  romanceado,  ganha  forças  no  interior  do 

 romance  enquanto  o  real  de  onde  podem  ter  originado  é  fragmentado  na  forma  ficcional  (e 

 ainda assim de certa maneira fortalecido). 

 As  vozes  de  Formas  de  voltar  para  casa  (tanto  a  autobiográfica  quanto  as  outras,  em 

 coro)  escrevem  um  romance  que  declara  a  impossibilidade  de  escrever  romances  90  ,  que  se 

 inspira  no  biográfico  e  parece  reforçá-lo,  enquanto,  por  isso  mesmo,  reinventa-se  enquanto 

 ficção.  É  um  texto  que  chama  de  desculpas  todos  os  artifícios  de  ficcionalidade  que  emprega, 

 mas  que,  em  sua  estética  e  em  sua  narrativa,  não  os  trata  como  subterfúgios,  e  sim  como 

 ferramentas  de  auto-consciência  textual  e  histórica.  E  cujo  narrador,  eco  de  alguma  voz 

 autoral,  afirma  definitivamente  que  pertence  ao  romance  e  não  a  seu  exterior:  “Mas  eu  é  que 

 devo escrevê-lo e aqui estou. E aqui vou ficar”  91  . 

 A  ficção,  ao  jogar  com  as  linhas  invisíveis  que  a  separam  da  não-ficção  e  utilizar-se  de 

 elementos  biográficos  como  elementos  ficcionais,  parece  fazer  o  movimento  de  levantar  um 

 91  Ibidem, p. 87. 

 90  “[...]  descubro  que  isso  era  tudo:  recordar  as  imagens  em  plenitude,  sem  composições  de  lugar,  sem  maiores 
 cenários. [...]  Nada de romances, nada de desculpas” (ZAMBRA, 2014a, p. 154). 

 89  SCHWARTZ, 2013, p. 90. 

 88  HUTCHEON,  1984,  p.  47  (tradução  minha).  Texto  original:  “by  claiming  that  it  is  nothing  but  art,  nothing  but 
 imaginative  creation,  metafiction  becomes  more  ‘vital’:  it  reflects  the  human  imagination,  instead  of  telling  a 
 secondhand tale about what might be real in quite another world”. 
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 véu,  o  disfarce  do  “  páthos  da  ficção”  92  .  Com  isso,  entretanto,  ela  não  suspende  todas  as 

 barreiras  e  se  declara  indistinta  do  real,  como  também  não  reforça  o  real  como  uma  verdade 

 inquestionável.  Pois,  como  vimos,  para  constituir-se  dessa  maneira,  ela  introjeta  também  a 

 subjetividade,  o  indefinível  do  ponto  de  vista  mínimo,  delicado  e  insuficiente  do  sujeito  que 

 escreve.  Ela  parte  da  compreensão  de  que  esse  sujeito  é  um  processo  inacabado  e  mutável, 

 assim  como  sua  própria  ficção,  e  introjeta  também  essa  condição  em  sua  forma.  O  que  resulta 

 desse  tipo  de  escrita  é  o  aprofundamento  da  ficcionalidade,  que  dimensiona  também  a  própria 

 condição  do  sujeito  no  mundo  –  performático  e  de  difícil  representação.  A  ficção  ganha  uma 

 dimensão  relativamente  esperançosa,  como  sugere  Adriano  Schwartz  93  ,  e  é  alçada  ao  estatuto 

 de, talvez, uma forma de construção do próprio não-ficcional. 

 1.4. Um mergulho nos espelhos 

 São como pedaços de um espelho quebrado. Houve uma vez o objeto 
 em perfeito estado. Ele refletia o céu, o mundo e a alma humana. E 
 houve, não se sabe quando nem porquê, a explosão. Os pedaços de 
 que dispomos hoje fazem parte sem dúvida da matéria original. E é 
 nesse pertencimento à matéria original que reside sua unidade, seu 

 perfume, sua identidade de atmosfera. 
 De resto, o jogo consiste em tentar reconstituir o objeto inicial. Mas o 

 fato é que é impossível, uma vez que o espelho original jamais foi visto 
 e não se sabe como era. Talvez faltem alguns pedaços... No entanto, o 
 jogo é fascinante, pois cada vez que reunimos os módulos disponíveis, 

 construímos algo, de qualquer modo. Um espelho que nunca é perfeito, 
 mas que reflete muita coisa...Esse jogo não tem fim  . 

 Matéi Visniec  94 

 Em  qual  das  camadas  ficcionais  se  encontra  a  verdade?  Se  fosse  possível  formular 

 uma  pergunta  assim,  ou  se  sua  busca  fizesse  sentido,  então  entraríamos  na  interminável 

 espiral  das  conjecturas  acerca  do  papel  do  testemunho  ficcional  sobre  a  “história  real”. 

 Teríamos  de  estabelecer,  como  juízes  da  ficção,  valores  de  verossimilhança,  e  encontrar  esse 

 ou  aquele  aspecto  do  texto  que  aponta  em  direção  à  verdade  factual.  Não  é  o  que  interessa  a 

 este  trabalho,  e  o  sentido  de  uma  análise  assim  frente  a  uma  obra  que  tem  boa  parte  de  sua 

 riqueza  proveniente  do  tensionamento  destas  fronteiras  perde-se  bastante.  Basta  considerar, 

 também,  que  a  própria  premissa  de  uma  verdade  pura  e  factual  vem  sendo  colocada  em  xeque. 

 94  VISNIEC, 2012, p. 9. 

 93  “[...]  a  recorrência  de  instâncias  não-ficcionais,  principalmente  biográficas,  em  obras  de  autores  como  Coetzee, 
 Roth,  Piglia,  ‘mascararia’  uma  discussão  profunda,  e  esperançosa,  da  validade  do  gênero  romanesco  na  nossa 
 nova ‘idade das trevas’”. (SCHWARTZ, 2013, p. 97). 

 92  RESENDE, 2017, p. 13. 
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 Mas  jogar  com  as  possibilidades  de  discussão  que  essa  pergunta  descortina  pode,  sem  dúvida, 

 ser  um  interessante  exercício  de  análise  para  dar  conta  das  várias  camadas  ficcionais  da  obra  e 

 de sua relação com o real “autobiográfico” ou historiográfico a que se ancoram. 

 Se  falamos  em  camadas  narrativas,  devemos  retomar  rapidamente  a  descrição  da 

 estrutura  da  obra.  Dividido  em  quatro  partes,  que  funcionam  em  duplas  alternadas  –  as 

 ímpares  e  as  pares  –,  o  romance  encaixa  uma  delas  dentro  da  outra,  tornando-a  produto  do 

 processo  descrito  no  restante  do  texto.  Tendo  analisado  anteriormente  as  complexas  vozes 

 narradoras,  nos  voltamos  agora  para  a  forma  com  que  são  colocadas  em  convivência:  a 

 estrutura en abyme, que interioriza mais e mais a narrativa romanesca. 

 Na  tentativa  de  descrever  um  efeito  que  vinha  ensaiando  em  suas  obras,  André  Gide 

 (1948)  propôs  a  primeira  versão  do  conceito  de  mise  en  abyme,  mais  tarde  experimentado 

 literariamente  pelos  romancistas  do  Nouveau  roman,  entre  outros,  e  estudado  mais 

 profundamente  por  Lucien  Dällenbach  em  El  relato  especular  (1991).  O  que  melhor 

 descreveria  sua  tentativa,  diz  Gide,  “é  a  comparação  com  o  procedimento  do  brasão  que 

 consiste,  no  primeiro,  em  colocar  um  segundo  ‘em  abismo’”  95  .  Emprestada  da  heráldica,  a 

 imagem  utilizada  pelo  autor  é  a  de  um  escudo  com  um  pequeno  brasão  ao  centro,  repetindo-o, 

 como  um  escudo  dentro  de  um  escudo  –  o  que,  trazido  para  a  narratologia,  torna-se  a 

 conhecida história dentro da história. 

 Indo  mais  além,  Dallenbäch  96  ,  em  seu  extensivo  estudo  das  tipologias  da  reflexividade 

 narrativa,  observa  que  a  analogia  eleita  por  Gide  dá  conta  de  apenas  uma  das  muitas  possíveis 

 manifestações  da  mise  en  abyme  na  literatura.  Para  o  autor,  sob  essa  nomenclatura 

 encontra-se  um  conjunto  de  formas  bastante  diferentes  entre  si,  as  quais  organiza  em  três 

 figuras  essenciais:  a  reduplicação  simples  ,  a  reduplicação  ad  infinitum  e  a  reduplicação 

 apriorística  ou  paradoxal  .  Dällenbach  demonstra  que  as  três  formas  podem  coexistir  em  um 

 só texto; seus efeitos, entretanto, se mantêm bastante distintos. 

 A  primeira  é  a  que  equivale  ao  brasão  dentro  do  escudo:  nesta  forma,  o  fragmento 

 carrega  uma  relação  de  semelhança  com  a  obra  que  o  inclui.  A  seguinte,  ad  infinitum,  também 

 estabelece  uma  relação  de  semelhança  entre  as  partes,  mas  funciona  repetidamente:  a  obra 

 contém  um  fragmento  semelhante,  que  contém  um  fragmento  semelhante,  que  contém  um 

 fragmento  semelhante...,  remetendo  assim  à  imagem  das  bonecas  russas.  Por  fim,  a 

 reduplicação  paradoxal  opera  em  uma  relação  de  identidade  entre  o  fragmento  e  a  obra.  Aqui, 

 96  DÄLLENBACH, 1991, p. 48-49. 

 95  GIDE,  1948,  p.  41  (tradução  minha).  Texto  original:  “[...]  c’est  la  comparaison  avec  ce  procédé  du  blason  qui 
 consiste, dans le premier, à en mettre un second ‘en abyme’”. 
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 o  fragmento  inclui  a  obra  em  que  ele  mesmo  está  inserido,  ou  assim  se  dá  a  entender.  É  a 

 figura de Ouroboros, a serpente que morde o próprio rabo. 

 Além  das  formas  de  reflexividade,  a  mise  en  abyme  pode  ter  como  objeto  de  reflexão 

 o  enunciado  (um  “resumo  intertextual”,  refere-se  à  estrutura  já  produzida,  à  história  narrada  e 

 repetida  dentro  da  história),  a  enunciação  (refere-se  à  estruturação  e  ao  processo,  repetindo  a 

 presença  do  autor  e  do  leitor  na  diegese)  ou  o  código  (o  texto  en  abyme  exemplifica  ou  repete 

 a  teoria  estética  da  história  em  que  está  inserido).  Nenhuma  dessas  formas,  como  já  se  pode 

 imaginar, ocorre desacompanhada de rastros ou elementos das outras: 

 Desde  o  momento  em  que  é  um  personagem  da  diegese  quem  os  emite  ou  percebe 
 [os  fatos],  os  reflexos  do  enunciado  ou  do  código  trazem  inevitavelmente  consigo  a 
 reduplicação  corolária  do  autor  ou  do  leitor;  o  reflexo  enunciativo,  por  regra  geral, 
 se apoia em um duplo do enunciado.  97 

 Do  longo  itinerário  realizado  por  Dällenbach,  bastante  resumido  neste  levantamento,  é 

 importante  destacar  algumas  de  suas  premissas.  Uma  “realidade  estrutural  e  estruturada”  98  ,  a 

 mise  en  abyme  é,  para  o  autor,  um  meio  pelo  qual  a  obra  se  volta  sobre  si  mesma,  para  dentro 

 de  si  mesma,  e  se  manifesta  na  modalidade  de  reflexo  99  .  Esse  reflexo,  então,  figura  no  interior 

 da obra, na forma de fragmento, tornando-se parte da diegese. 

 Ter  em  mente  a  tipologia  descrita  é  importante  no  momento  de  nos  debruçarmos  mais 

 especificamente  sobre  a  obra  de  Zambra  não  para  tentar  encaixá-la  em  uma  ou  outra 

 categoria,  mas  para  desenvolver  um  léxico  que  nos  ajude  a  descrever  os  efeitos  de  sua 

 estrutura,  e  a  estrutura  ela  mesma.  A  impossibilidade  de  encontrar  um  dos  tipos  ideais 

 impressos  em  uma  obra,  já  observada  por  Dällenbach,  comprova-se  rapidamente  em  Formas 

 de  voltar  para  casa  .  Enquanto  reflete  o  enunciado,  repetindo  até  mesmo  trechos  semelhantes 

 e  nunca  idênticos,  o  romance  en  abyme  (as  partes  1  e  3)  repete  também  a  figura  do  autor  e  da 

 escrita  (a  enunciação),  ainda  que  muito  sutilmente.  E,  se  levamos  em  conta  a  presença  dos 

 traços  autobiográficos  de  Zambra  no  interior  do  romance,  acrescentamos  aí  uma  nova  camada 

 en  abyme,  mais  instável  e  incerta,  que  desloca  as  outras  duas  em  uma  reduplicação  que  deixa 

 de  ser  simples.  Voltemos  então  à  pergunta  inicial:  como  nos  movimentar  entre  as  diferentes 

 camadas ficcionais de  Formas de voltar para casa  ? 

 99  Ibidem, p. 15-16. 
 98  Ibidem, p. 16; 196. 

 97  DÄLLENBACH,  1991,  p.  131  (tradução  minha).  Texto  original:  “Desde  el  momento  en  que  es  un  personaje  de 
 la  diégesis  quien  los  emite  o  percibe  [los  hechos],  los  reflejos  del  enunciado  o  del  código  traen  inevitablemente 
 consigo  la  reduplicación  corolaria  del  autor  o  del  lector;  el  reflejo  enunciativo,  por  regla  general,  se  apoya  en  un 
 doble del enunciado”. 
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 É  importante  notar  que  não  há  entre  elas  uma  diferença  de  grau  de  ficcionalidade: 

 ambas  são,  na  mesma  medida,  indubitavelmente  ficcionais,  independente  de  trabalharem  em 

 sua  composição  fragmentos  autobiográficos  do  autor  Zambra  (que  são,  ademais,  trabalhados 

 principalmente  na  narrativa  ímpar).  Quando  falamos  em  “mais  real”  ou  “mais  profundamente 

 ficcional”,  o  que  está  sendo  discutido  é  o  nível  diegético  em  que  se  encontram,  conforme 

 aponta Gérard Genette (1995): 

 Aquilo  que  os  separa  não  é  tanto  uma  distância  como  uma  espécie  de  limiar  que 
 figura  a  própria  narração,  uma  diferença  de  nível  .  [...]  Definiremos  essa  diferença  de 
 nível  dizendo  que  todo  o  acontecimento  contado  por  uma  narrativa  está  num  nível 
 diegético  imediatamente  superior  àquele  em  que  se  situa  o  acto  narrativo  produtor 
 dessa narrativa  ”  100 

 Organizando  os  diferentes  níveis  narrativos  de  Formas  de  voltar  para  casa  segundo  a 

 estrutura  descrita  por  Genette,  e  tomando  como  esquema  a  fórmula  da  “reduplicação  simples” 

 de  Dällenbach  (a  história  dentro  da  história),  podemos  então  desenhar  algo  como  o  seguinte:  a 

 narrativa  par  contém  a  narrativa  ímpar,  uma  vez  que  é  “resultado”  da  produção  figurada  nas 

 partes  2  e  4.  Assim,  a  narrativa  dos  diários  de  escritor  pertenceria  a  uma  camada  mais  externa 

 do  texto,  enquanto  o  romance  escrito  por  esse  autor  estaria  em  uma  camada  mais  interna  ,  sem 

 que  isso  signifique  qualquer  imposição  hierárquica  entre  uma  e  outra.  Ou,  nos  termos  de 

 Genette,  a  narrativa  ímpar  está  em  um  nível  diegético  imediatamente  superior  ao  da  narrativa 

 par,  por  ser  contada  por  ela.  A  forma  biográfica,  adotada  por  todas  essas  camadas,  é 

 atravessada  por  elementos  externos  à  obra,  como  se  pode  afirmar  sobre  uma  grande  maioria 

 dos  textos  literários,  ainda  que  aqui  se  dê  de  forma  particular,  emprestando  elementos 

 autobiográficos da vida de Alejandro Zambra. 

 Ao  nos  voltarmos  para  a  maneira  com  que  as  camadas  ficcionais  se  relacionam,  nos 

 permitimos  olhar  com  especial  interesse  para  as  engrenagens,  os  artifícios,  a  mecânica,  enfim, 

 da  ficção  de  Zambra.  Com  isso,  espera-se  talvez  jogar  uma  luz  sobre  por  que  saímos  desse 

 livro  com  a  impressão  de  que  a  ficção  fala  mais  alto,  enquanto  reforça  o  real  externo, 

 comunicando-se  diretamente  com  ele  –  e  com  nós.  Voltemo-nos,  então,  para  as  relações 

 estabelecidas entre as camadas do texto. 

 Quando  o  segundo  narrador  comenta  que  “queria  ver  a  casa  de  Claudia,  que  na 

 verdade  foi,  durante  um  tempo,  a  casa  de  minha  amiga  Carla  Andreu”  101  ,  ele  duplica  a 

 personagem  Claudia,  criando  para  ela  um  duplo  “original”,  Carla.  O  mesmo  ocorre  em  um 

 101  ZAMBRA, 2014a, p. 72. 
 100  GENETTE, 1995, p. 227. 
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 trecho  já  citado  anteriormente:  em  sua  primeira  aparição,  o  segundo  narrador  ao  mesmo 

 tempo  se  apresenta  como  um  escritor  e  marca  seu  lugar  como  “menos  ficcional”  que  o  do 

 romance  que  escreve.  Ao  comentar  que  passa  o  tempo  “pensando  em  Claudia  como  se  ela 

 existisse,  como  se  ela  tivesse  existido”  102  ,  ele  diferencia  as  duas  camadas  do  texto,  adensando 

 a  ficcionalidade  do  romance  das  partes  ímpares  e  trazendo  sua  narrativa,  o  diário  das  partes 

 pares, para mais perto do real, ainda que também dentro de uma ficção. 

 Em  um  primeiro  momento  esse  gesto  tornaria  a  personagem  Claudia  “menos  real”,  por 

 pertencer  ao  universo  do  romance  e,  ainda  mais  além,  de  um  romance  que  ainda  está  sendo 

 escrito,  repensado,  debatido,  que  pode  ser  apagado.  Ao  mesmo  tempo,  a  personagem  passa  a 

 fazer  parte  de  uma  categoria  instável,  destituída  daquilo  que  antes  parecia  ser  uma  verdade 

 própria  ao  seu  universo:  não  sabemos  mais  quais  eventos  narrados  “de  fato”  ocorreram  com 

 seu duplo Carla, ou quais características são completamente inventadas pelo narrador. 

 Nem  essa  instabilidade  nem  essa  destituição  da  verdade,  entretanto,  funcionam  de 

 maneira  a  fragilizar  a  personagem  mais  profundamente  fictícia.  Pelo  contrário,  o  que  poderia 

 retirar  de  Claudia  a  força  de  uma  personagem  verossímil  ou  potencialmente  verdadeira,  em 

 lugar  disso,  confirma  uma  verdade  nova,  alternativa,  própria  à  literatura  e  unicamente  a  ela. 

 Dentro  do  romance  das  partes  ímpares,  Claudia  é  tão  ou  mais  verdadeira  que  Carla  ou  que  a 

 possível  terceira  figura,  real  no  nível  da  pessoa  de  Zambra,  que  teria  inspirado  Carla,  e,  em 

 última  instância,  Claudia.  O  que  acessamos  dessa  personagem  são  um  mundo  e  uma 

 existência,  por  assim  dizer,  verdadeiros  por  si  sós,  e  apenas  em  si  mesmos.  Linda  Hutcheon 

 considera  que  essa  compreensão  provém  do  reconhecimento,  por  parte  do  leitor,  a  partir  de 

 mecanismos narrativos, de um  outro mundo  , detentor  de uma verdade própria e interna a ele. 

 Criações  ficcionais  são  tão  reais,  tão  válidas,  tão  “verdadeiras”  quanto  os  objetos 
 empíricos  de  nosso  mundo  físico.  A  essência  da  linguagem  literária  não  reside  em 
 sua  conformidade  com  o  tipo  de  declaração  encontrada  em  estudos  factuais,  mas  em 
 sua  habilidade  de  criar  algo  novo  –  um  “heterocosmo”  coerente  e  motivado,  ou  outro 
 mundo.  [...]  Em  tal  ficção  [mise  en  abyme  e  metaficção]  o  leitor  é  chamado  à 
 atenção  para  o  fato  de  que  a  literatura  é  menos  um  objeto  verbal  carregando  algum 
 sentido,  e  mais  sua  própria  experiência  de  construir,  com  a  linguagem,  um  todo 
 coerente e autônomo de forma e conteúdo.  103 

 103  HUTCHEON,  1984,  p.  42  (tradução  minha).  Texto  original:  “Fictional  creations  are  as  real,  as  valid,  as 
 “truthful”,  as  the  empirical  objects  of  our  physical  world.  The  essence  of  literary  language  lies  not  in  its 
 conforming  to  the  kind  of  statement  found  in  factual  studies,  but  in  its  ability  to  create  something  new  –  a 
 coherent,  motivated  “heterocosm”,  or  other  world.  [...]  In  such  fiction  [mise  en  abyme  and  metafiction]  the 
 reader  is  made  aware  of  the  fact  that  literature  is  less  a  verbal  object  carrying  some  meaning,  than  it  is  his  own 
 experience of building, from the language, a coherent autonomous whole of form and content”. 

 102  ZAMBRA, 2014a, p. 51. 
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 Como  isso  ocorre  em  duas  camadas  diferentes  no  romance  de  Zambra,  verificam-se 

 dois  “heterocosmos”  coexistentes,  igualmente  coesos  dentro  de  si  mesmos.  Nenhuma  das 

 duas  narrativas  é  mais  verdadeira  que  a  outra,  apenas  mais  próxima  à  superfície  real  ou  mais 

 profundamente  ficcional.  Ao  serem  confrontadas,  como  inevitavelmente  ocorre  no  processo 

 de  leitura,  revelam,  na  relação  entre  si  e  com  o  todo  do  romance,  suas  fissuras,  suas  lacunas; 

 ausências que são por vezes resolvidas e por vezes criadas pelo conjunto do texto. 

 Essa  instabilidade,  como  vimos  na  discussão  sobre  as  vozes  narrativas,  é  mais  presente 

 justamente  onde  se  poderia  esperar  que  houvesse  um  terreno  mais  sólido.  A  camada  mais 

 externa,  produtora  do  romance  que  lemos  nas  partes  ímpares,  tem  tanto  seu  narrador  –  um 

 escritor  insone  –  quanto  sua  própria  estrutura  narrativa  –  fragmentada,  na  forma  de  um  diário 

 –  consideravelmente  menos  confortáveis.  É  como  se,  quanto  mais  próximo  do  real,  mais 

 embaçado  e  inquieto  se  tornasse  nosso  olhar  e  menos  capaz  de  narrar  seu  testemunho  de 

 infância fosse a voz que ouvimos. 

 A  camada  que  consideramos  mais  profundamente  ficcional,  por  ser  a  ficção  escrita  por 

 outra  ficção,  o  romance  dentro  do  romance,  que  ficcionaliza  os  “fatos”  do  segundo 

 protagonista,  é,  por  sua  vez,  mais  linear  e  completa.  O  romance  das  partes  ímpares,  que 

 começamos  a  ler  na  primeira  página  do  livro  e  reencontramos  depois,  mais  adiante,  na  parte  3, 

 dita  o  tom  da  narrativa  memorialística.  Suas  personagens  são,  em  sua  maioria,  mais  palpáveis: 

 é  o  que  encontramos  em  Claudia,  por  exemplo,  ou  mesmo  o  que  podemos  notar  nos  pais.  É 

 um  texto  que  segue  uma  narrativa  contínua,  relativamente  linear  e  concisa,  e  cujas  fronteiras 

 são bem mais claramente delineadas. 

 Moro  na  vila  dos  homens  reais,  disse  Claudia  naquela  tarde  do  reencontro, 
 fitando-me  nos  olhos  com  seriedade.  Moro  na  vila  dos  homens  reais,  disse  de  novo, 
 como  se  precisasse  recomeçar  a  frase  para  continuá-la:  Lucila  Godoy  Alcayaga  é  o 
 verdadeiro  nome  de  Gabriela  Mistral,  explicou,  e  Neftalí  Reyes  Basoalto,  o  nome 
 real  de  Pablo  Neruda.  Sobreveio  um  longo  silêncio  que  rompi  dizendo  a  primeira 
 coisa  que  me  ocorreu:  morar  aqui  deve  ser  muito  melhor  que  viver  na  travessa 
 Aladino.  104 

 A  inversão  expressa  neste  trecho  ilustra  o  artifício  da  ficcionalização  que  opera  entre 

 as  camadas  do  texto,  jogando  com  os  nomes  reais  e  o  “mundo  de  fantasia”.  O  menino, 

 personagem  “autobiográfico”,  habita  um  complexo  de  ruas  com  nomes  de  figuras  fictícias:  a 

 travessa  Aladino,  “que  cruzava  com  a  Odín  e  a  Ramayana  e  era  paralela  à  Lemuria”  105  . 

 Claudia,  a  personagem  por  excelência  ficcional,  profundamente  ficcional,  por  sua  vez, 

 105  Ibidem,  p. 25. 
 104  ZAMBRA, 2014a, p. 25-26. 
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 pertence  à  geografia  dos  “homens  reais”  e  afirma-o  duas  vezes,  com  seriedade.  A  camada  em 

 que  habita  a  personagem  “inventada”  inverte  as  equações  do  mundo  real,  firmando-se  com 

 mais solidez que as outras. 

 Não  apenas  os  nomes  das  ruas  de  sua  vila  referem-se  a  pessoas  que  existiram,  como 

 desnudam  até  mesmo  os  pseudônimos  de  poetas  famosos  –  e  mais:  se  desfazem  do  mito  dos 

 autores,  tirando  deles  o  revestimento  enobrecedor  dos  pseudônimos  que  se  fizeram 

 conhecidos  e  reconhecidos  em  todo  o  mundo.  Ao  fazê-lo,  sugere  uma  outra  abordagem  da 

 figura  autoral,  desmistificada  dentro  dos  limites  possíveis,  mais  atrelada  à  performance  do 

 texto, invertida, de certa maneira. 

 A  complicação  que  vem  da  mescla  autobiográfica  na  narrativa  não  contraria  a  força 

 ficcional  que  vimos  se  avolumar  até  aqui.  Pelo  contrário,  o  real  mergulhado  no  romance  é 

 contaminado  pela  ficção  de  tal  maneira  que  ser  ou  não  originária  de  partes  da  história  contada, 

 ou  mesmo  de  toda  ela,  torna-se  particularmente  irrelevante.  É  como  o  “lembrete  e 

 advertência”  de  Antonio  Muñoz  Molina,  citado  por  Patricio  Pron  em  um  contexto  semelhante: 

 “uma  gota  de  ficção  mancha  tudo  de  ficção”  106  .  Ou,  na  discussão  entabulada  por  Jean 

 Ricardou:  “  é  por  diferir  do  cotidiano  que  a  ficção  pode  agir,  não  por  uma  analogia  ilusória. 

 Esperar  que  uma  ficção  deixe  de  ser  ficção  para  acolher,  cruamente,  fragmentos  inteiros  do 

 cotidiano,  é  perpetuar  um  velho  obscurantismo  ”  107  .  O  fato  de  a  ficção  movimentar-se 

 livremente  e  funcionar  ao  lado  do  real,  e  não  a  partir  dele,  se  dá  justamente  pela  diferença 

 produzida com relação a ele e pelo aniquilamento da noção de origem. 

 1.4.1. O jogo de espelhos 

 “Em  vez  de  fazer  literatura  devia  ter  mergulhado  nos  espelhos  familiares”  108  ,  escreve  o 

 narrador  de  A  vida  privada  das  árvores  (2013),  romance  de  Zambra  imediatamente  anterior  a 

 Formas  de  voltar  para  casa  .  Como  observa  Alejandra  Costamagna  (2015),  há  uma  relação  de 

 possível  continuidade  entre  seus  então  três  romances,  uma  aproximação  sob  um  mesmo 

 projeto  literário  109  .  “  Formas  de  voltar  para  casa  [...]  é  talvez  aquele  único  livro  lícito, 

 109  Essa  mesma  ideia  é  defendida  por  Diego  Cardoso  Perez  (2018)  e  Raianny  Amaral  (2019),  em  seus  trabalhos, 
 respectivamente,  sobre  um  autor  implícito  e  sobre  as  relações  entre  as  obras.  As  repetições  que  tornam  a  obra  de 
 Zambra uma espécie de mise en abyme de si mesma serão discutidas mais adiante, no Capítulo 2. 

 108  ZAMBRA, 2013, p. 54. 

 107  RICARDOU,  Jean  (1971)  apud  HUTCHEON,  1984,  p.  43  (tradução  minha).  Texto  original:  “[...]  c’est  parce 
 qu’elle  [la  fiction]  diffère  du  quotidien  qu’elle  peut  agir,  non  par  une  analogue  illusoire.  Attendre  d’une  fiction 
 qu’elle  cesse  d’être  fiction  pour  accueillir,  tout  crus,  d’entiers  fragments  du  quotidien,  c’est  perpétuer  un  vieil 
 obscurantisme”. 

 106  MOLINA, Antonio Muñoz apud PRON, 2018, posição. 1890. 
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 necessário,  prefigurado  nas  páginas  de  A  vida  privada  das  árvores  ,  que  por  sua  vez  brota 

 dessa  primeira  miniatura  chamada  Bonsai  ”  110  .  É  certamente  curiosa  a  ideia  de  um  romance 

 gestando  o  projeto  do  seguinte,  em  uma  mise  en  abyme  maior,  da  ordem  da  criação  literária. 

 Sem  nos  determos  especialmente  sobre  isso,  a  sugestão  nos  lança  a  possibilidade  de  fazer  uma 

 pequena ponte entre os narradores. 

 Se  em  A  vida  privada  das  árvores  o  narrador  pensa  em  mergulhar  nos  espelhos  ao 

 invés  de  escrever  literatura,  em  Formas  de  voltar  para  casa  o  que  esse  novo  narrador  faz  é 

 embaralhar  essa  relação:  ele  faz  de  sua  literatura  um  mergulho  nos  espelhos  familiares, 

 instalando no interior do romance o mecanismo especular da mise en abyme. 

 Não  é  à  toa  que  a  maior  parte  dos  trabalhos  acerca  das  estratégias  en  abyme  exploram 

 com  bastante  profundidade  sua  relação  com  os  espelhos.  Não  é  à  toa  também  que,  quando 

 tratando  da  literatura,  os  trabalhos  mais  recentes  frequentemente  ganham  ares  intermídia, 

 estabelecendo  diálogos  com  as  artes  visuais,  performances  e  outras  formas  artísticas.  A 

 estrutura  especular,  tão  fortemente  imagética,  relaciona  a  ideia  do  texto  dentro  do  texto  à  da 

 reflexividade,  de  maneira  que  o  externo,  a  realidade  espelhada,  é  trazida  para  dentro  da 

 discussão (e do texto). 

 Para  conceituar  a  mise  en  abyme,  André  Gide  experimenta  sucessivas  comparações 

 para  se  aproximar  do  que  de  fato  propõe.  O  espelho  está  na  primeira  delas,  que  aponta  que 

 “nos  quadros  de  Memling  ou  de  Quentin  Metzys,  um  pequeno  espelho  convexo  e  escuro 

 reflete,  por  sua  vez,  o  interior  do  cômodo  onde  se  desenrola  a  cena  pintada”  111  .  Dällenbach, 

 por  sua  vez,  propõe,  a  título  de  uma  definição  “pluralista”,  que  “é  mise  en  abyme  todo  espelho 

 interno  em  que  se  reflete  o  conjunto  do  relato”  112  .  Correndo  o  risco  de  uma  simplificação  da 

 simplificação, a mise en abyme seria, então, um espelho interno na obra. 

 Fazer  uso  da  analogia  especular  sem  reduzir  a  estrutura  à  sua  metáfora,  como  alerta 

 Véronique  Labeille  (2011)  113  ,  nos  oferece  então  um  rico  caminho  para  a  análise  da  complexa 

 estrutura  que  se  move  sob  a  superfície  quieta  da  obra  de  Zambra.  Atenta  à  tradição 

 113  “[...]  a  imagem  [do  espelho]  oferece  ao  conceito  uma  certa  plasticidade,  necessária  para  esclarecer  esse 
 pensamento  pelo  objeto.  Mas  se  a  imagem  pode  se  reduzir  ao  conceito,  o  conceito  não  pode  se  reduzir  à  imagem. 
 A  imagem  contém  em  si  mesma  diversos  limites”  (LABEILLE,  2011,  p.  100,  tradução  minha).  Texto  original: 
 “[...]  l’image  [du  miroir]  offre  au  concept  une  certaine  plasticité,  nécessaire  pour  éclaircir  cette  pensée  par 
 l’objet.  Mais  si  l’image  peut  se  réduire  au  concept,  le  concept  ne  peut  se  réduire  à  l’image.  L’image  contient  en 
 elle-même bien plus de limites”. 

 112  DÄLLENBACH,  1991,  p.  49  (tradução  minha).  Texto  original:  “[...]  es  mise  en  abyme  todo  espejo  interno  en 
 que se refleja el conjunto del relato”. 

 111  GIDE,  1948,  p.  41  (tradução  minha).  Texto  original:  “[...]  dans  les  tableaux  de  Memling  ou  de  Quentin 
 Metzys, un petit miroir convexe et sombre reflète, à son tour, l’intérieur de la pièce où se joue la scène peinte”. 

 110  COSTAMAGNA,  2015,  n.p.  (tradução  minha).  Texto  original:  “  Formas  de  volver  a  casa  [...]  es  tal  vez  aquel 
 único  libro  lícito,  necesario,  prefigurado  en  las  páginas  de  La  vida  privada  de  los  árboles  ,  que  a  su  vez  brota  de 
 esa primera miniatura llamada  Bonsái  ”. 
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 comparativa  com  as  artes  que  se  utilizam  de  fato  do  objeto  do  espelho,  bem  como  de  sua 

 lógica, cabe aqui uma breve visita às artes visuais. 

 A  estrutura  que  organiza  o  texto  de  Formas  de  voltar  para  casa  em  quatro  partes, 

 intercaladas  entre  si,  e  que  encaixa  uma  delas  dentro  da  outra  (em  um  encaixe  imperfeito  mas 

 possível),  faz  com  que  a  obra  funcione  como  um  interessante  jogo  de  espelhos.  O 

 embaralhamento  das  partes  e  dos  narradores,  que  refletem  os  mesmos  eventos  de  maneiras 

 diferentes,  e  que  tratam  estes  eventos  com  uma  dicção  semelhante  o  suficiente  para  serem 

 confundidos  entre  si,  remete,  mais  aprofundadamente,  à  noção  do  duplo  114  ,  já  dentro  do 

 espelho.  Temos,  então,  uma  complicada  metáfora  de  dois  espelhos,  colocados  um  frente  ao 

 outro:  o  reflexo  original,  aquele  da  verdade  que  é  representada  e  replicada,  se  perde  em  meio 

 às suas múltiplas reflexões, uma feita da outra. 

 Essa  imagem,  provocativa  por  si  só,  encontra  eco  no  trabalho  de  inúmeros  artistas 

 modernos  e  contemporâneos  e,  em  especial,  nas  investigações  das  relações  especulares  por 

 parte  do  italiano  Michelangelo  Pistoletto.  Um  dos  maiores  representantes  da  Arte  Povera, 

 Pistoletto  propõe,  em  uma  das  obras  de  sua  série  de  trabalhos  Division  and  multiplication  of 

 the  mirror  (1975-78)  115  ,  uma  subversão  da  regra  de  que  “um  espelho  pode  refletir  qualquer 

 coisa  exceto  ele  mesmo”  116  .  Ao  cortar  um  espelho  ao  meio,  mantendo  sua  moldura  como 

 forma  de  atestar  sua  unidade  original,  e  deslocando  as  duas  metades  angularmente  até 

 refletirem  uma  a  outra,  o  artista  não  apenas  faz  com  que  o  espelho  reflita  a  si  mesmo,  mas 

 com que isso ocorra infinitamente, como podemos ver abaixo (Figura 1). 

 Pensar  essa  imagem  associada  à  narrativa  de  Zambra  pode  ser  um  caminho  frutífero 

 para  entender  as  implicações  estruturais  e  teóricas  do  texto  de  Formas  de  voltar  para  casa  em 

 sua  articulação  das  noções  de  verdade  e  representação  –  colocadas  em  evidência  em  uma 

 narrativa  que  as  trata,  pelo  menos,  como  ambivalentes  e  relativas.  Também  é  interessante  o 

 uso  de  palavras  como  duplo  ,  reflexão,  infinito  e,  claro,  espelho  .  Como  pode-se  observar,  esses 

 termos se articulam de forma similar em Pistoletto e em Zambra. 

 116  PISTOLETTO, s/d, n.p. (tradução minha). Texto original: “[...] a mirror can reflect anything except itself”. 

 115  Na  série  de  obras  que  fazem  parte  deste  projeto,  paralelamente  intitulado  Art  takes  on  religion  ,  o  artista 
 estabelece  um  diálogo  da  arte  com  a  religião  e  a  metafisica,  propondo  uma  reapropriação  dos  signos  religiosos 
 pela  arte  como  forma  de  provocar  a  capacidade  de  pensar  para  além  daqueles  elementos  já  sistematizados.  Ainda 
 que  o  trabalho  de  comparação  deste  capítulo  não  pretenda  acompanhar  esses  desdobramentos,  é  interessante 
 considerar  as  dinâmicas  de  criação  e  apropriação  de  sistemas  de  conhecimento  e  crença  que  o  artista  propõe,  não 
 muito distantes do que consideramos aqui. 

 114  Cf.:  FREUD,  Sigmund  .“O  inquietante”.  In:  Obras  completas  volume  14  .  Trad.  Paulo  César  de  Souza.  São 
 Paulo:  Companhia  das  Letras,  2010;  RANK,  Otto.  O  duplo  .  Trad.  Erica  Foerthmann  Schultz.  Porto  Alegre: 
 Dublinense, 2014. 
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 Figura 1 

 Michelangelo Pistoletto,  Division and multiplication  of the mirror  (1975-78). 

 Mantendo  uma  moldura,  uma  unidade  discernível,  Formas  de  voltar  para  casa  joga 

 com  seus  fragmentos  de  espelho  de  tal  maneira  que  eles  refletem  um  ao  outro  em  múltiplas 

 duplicações.  Tudo  na  obra  parece  ter  em  outra  parte  da  própria  obra  o  seu  duplo.  É  com  um 

 terremoto,  em  1985,  durante  a  infância  e  a  ditadura,  que  o  romance  tem  início;  e  é  com  um 

 terremoto  que  termina,  já  em  2010,  na  vida  adulta  e  nas  eleições  presidenciais  de  Sebastián 

 Piñera  (a  ditadura  e  a  política  de  Piñera,  aqui,  criticamente  relacionados  como  dois  lados  de 

 uma  mesma  moeda).  A  dissolução  do  relacionamento  com  Claudia  tem  seu  duplo  no 

 rompimento  prolongado  com  Eme,  e  a  relação  entre  as  duas  não  termina  aí:  inspirada  em 

 Carla,  vizinha  de  infância,  Claudia  tem  sua  história  de  vida  emprestada  de  Eme  117  ,  cujas 

 lembranças  o  protagonista  escreve  em  sua  ficção.  Mais  evidentes  são  as  reflexividades 

 estruturais  da  obra,  que  dizem  respeito  ao  enunciado  e  aos  personagens:  os  trechos  repetidos 

 quase  literalmente,  as  figuras  dos  pais,  que  aparecem  sob  duas  roupagens  diferentes,  o 

 protagonista, que escreve ele mesmo o seu duplo. 

 “Estou  nessa  armadilha,  no  romance.  Ontem  escrevi  a  cena  do  reencontro,  quase  vinte 

 anos  depois.  Gostei  do  resultado,  mas  às  vezes  penso  que  os  personagens  não  deveriam  voltar 

 a  se  ver”  118  .  Assim  comenta,  quase  de  passagem,  o  segundo  narrador,  na  parte  2.  Antecipa, 

 voltando  o  espelho  para  adiante:  o  reencontro  só  acontece  para  nós  leitores  várias  páginas  à 

 118  Ibidem, p. 59. 

 117  “Você  contou  minha  história,  disse  ela,  e  eu  deveria  te  agradecer  por  isso,  mas  acho  que  não,  que  preferiria 
 que  ninguém  contasse  essa  história.  Expliquei  que  não  era  exatamente  sua  vida,  que  apenas  tinha  tomado 
 algumas  imagens,  algumas  lembranças  que  tínhamos  dividido.  Não  dê  desculpas,  disse  ela:  você  deixou  algumas 
 notas no cofre, mas de todo modo roubou o banco, disse” (ZAMBRA, 2014a, p. 152). 
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 frente,  na  parte  3.  O  inverso  também  ocorre:  a  visita  à  casa  dos  pais  e  as  conversas  em  torno 

 da  mesa  de  jantar  que  ocorrem  também  na  parte  3  terão  seu  duplo  “original”  apenas  na  parte 

 4, quando retornamos à voz do segundo narrador. 

 Oscilações  entre  uma  e  outra  voz,  que  recuam  ou  adiantam  as  partes  em  que  estão 

 encaixadas  ou  que  encaixam:  esse  movimento  en  abyme  acaba  por  revelar  algo  que  não 

 estaria  ali  de  outra  forma.  O  que  vemos,  então,  é  a  atividade  recíproca  e  cambiante  dos 

 mecanismos  ficcionais  do  texto,  aprofundando  as  camadas  e  entrelaçando-as  na  medida  em 

 que  lemos.  “É  a  duplicidade  da  literatura,  o  artifício  dessas  figuras  que  se  expõe.  A  ficção 

 literária  se  mostra  então  [...]  como  laboratório  onde  os  mecanismos  são  desmontados  e 

 apresentados ao leitor com o fim de lhe proporcionar o prazer de descobri-los”  119  . 

 Retomando  a  obra  de  Pistoletto:  quando  uma  das  metades  do  espelho  reflete  a  outra 

 metade,  este  reflexo  não  estabelece  uma  relação  de  identidade  com  seu  original,  ainda  que  de 

 imensa  semelhança.  Sua  posição  está  invertida,  seu  tamanho  é  redimensionado,  surgem 

 imagens  que  não  víamos  através  da  primeira.  Na  reprodução  de  Division  and  multiplication  of 

 the  mirror  logo  acima,  por  exemplo,  vemos  a  porta  da  galeria  em  uma  das  imagens 

 especulares,  mas  não  a  vemos  refletida  em  nenhuma  das  duas  metades  de  espelho  afixadas  à 

 parede.  É  o  mesmo  efeito  observado  por  Gide  e  Dällenbach  em  outras  obras,  como  O  casal 

 Arnolfini  ,  de  Van  Eyck  (1434)  ou  As  meninas  ,  de  Velázquez  (1656).  O  que  a  obra  de  Pistoletto 

 faz  com  um  espelho,  fisicamente,  ambas  fazem,  por  meio  da  pintura,  com  a  instalação  do 

 mecanismo  especular  dentro  da  cena  representada,  revelando  algo  que  de  outra  maneira 

 estaria oculto aos olhos do espectador. 

 Krystyna  Mazur,  a  este  respeito,  aponta  para  o  fato  de  que  o  espelho  interno  à  obra, 

 próprio  da  estrutura  mise  en  abyme,  opera  na  repetição  não  de  um  produto  idêntico,  mas  de 

 um  produto  deslocado,  ambíguo,  contraditório.  A  mise  en  abyme  inscreve  uma  diferença  120 

 entre  suas  partes  espelhadas  ao  realizar  “a  integração  do  diferente  no  semelhante,  a  oscilação 

 entre dentro e fora”  121  . 

 Pois  há  uma  diferença  essencial  entre  o  efeito  que  pode  ser  representado  pela 
 imagem  do  “escudo  dentro  do  escudo”  e  o  efeito  representado  por  um  espelho  ou 
 uma  série  de  espelhos;  o  primeiro  vai  apontar  para  uma  identidade  do  sujeito  com 
 sua  duplicação  interna;  o  segundo  vai  introduzir  uma  diferença  no  esquema 

 121  DÄLLENBACH,  Lucien  (1989)  apud  MAZUR,  2005,  p.  28  (tradução  minha).  Texto  original:  “[...]  the 
 integration of the different into the same, the oscillation between within and without”. 

 120  A esse respeito nos debruçaremos mais profundamente no Capítulo 2. 
 119  COLONNA, 2014, p. 56. 
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 dissociando  a  narrativa  (ou  imagem,  ou  narrador)  incorporante  daquela  que  está 
 incorporada nela.  122 

 Ora,  como  vimos  repetidas  vezes,  em  Formas  de  voltar  para  casa  com  relativa 

 frequência  os  mesmos  episódios  são  vividos,  interpretados  e  narrados  pelos  dois  narradores. 

 Efeito  da  repetição,  consequência  da  estrutura  abismada:  por  meio  das  duplicações  entre  as 

 camadas,  produz-se  uma  diferença,  uma  ligeira  incompatibilidade  que  adere  novos 

 significados  ao  que  já  havia  sido  dito.  Dessa  forma,  temos  acesso,  como  leitores,  a  duas  ou 

 mais  versões  de  um  mesmo  episódio,  cuja  verdade  original  não  acessamos  –  no  máximo 

 adivinhamos.  Voltando-se  contra  a  perspectiva  única,  “o  dispositivo  da  mise  en  abyme 

 permite  ao  artista  adicionar  uma  perspectiva  de  si  mesmo  àquilo  produzido  por  si  mesmo  [...] 

 motivado  pelo  desejo  de  multiplicar  pontos  de  vista,  para  evitar  a  consolidação  da 

 imagem”  123  . 

 Como  nos  lembra  Jacques  Lacan  124  com  seus  complexos  esquemas,  a  imagem  do 

 espelho  influi  profundamente  sobre  a  própria  constituição  do  sujeito.  A  experiência  especular, 

 o  reconhecimento  narcísico  de  si  na  imagem  espelhada,  marca  a  entrada  do  sujeito  no 

 simbólico:  “é  na  medida  em  que  a  imagem  do  outro  dá  ao  sujeito  esta  forma  da  unidade  do 

 outro  como  tal,  que  pode  se  estabelecer  em  algum  lugar  esta  divisão  do  dentro  e  do  fora”  125  . 

 Trazendo-o  para  o  campo  da  literatura  e  da  semiótica,  Umberto  Eco  (2012)  faz  uso  da 

 concepção  lacaniana  para  observar  que  o  espelho  é  um  “fenômeno-umbral”,  operando  as 

 fronteiras  limítrofes  entre  imaginário  e  simbólico.  Para  Eco,  a  percepção  e  a  experiência 

 especular  são  duas  faces  de  um  mesmo  fenômeno,  o  que  implica  também  que  “a  imagem 

 especular  não  é  um  duplo  do  objeto:  é  um  duplo  do  campo  de  estímulos  ao  qual  se  poderia 

 acessar se olhássemos o objeto em vez de sua imagem refletida”  126  . 

 Característica  privilegiada  da  ficção,  a  imagem  “não-consolidada”,  multiplicada 

 internamente  e  voltada  para  as  condições  de  produção  de  si  mesma,  é  o  que  estrutura  Formas 

 126  ECO,  2012,  p.  21  (tradução  minha).  Texto  original:  “[...]  la  imagen  especular  no  es  un  doble  del  objeto:  es  un 
 doble del campo de estímulos al que se podría acceder, si se mirase el objeto en lugar de su imagen refleja”. 

 125  LACAN, 2016, p. 475. 

 124  Vale  lembrar  que  Lacan  desenvolve  parte  de  suas  teorias  acerca  da  relação  especular  ,  do  Outro  e  do  desejo  a 
 partir  da  leitura  da  cena  dentro  da  cena,  em  Hamlet  ,  que  é  um  dos  exemplos  por  excelência  do  uso  da  mise  en 
 abyme.  Cf.:  LACAN,  Jacques.  “Do  Cosmo  à  Unheimlichkeit  ”.  In:  O  Seminário,  livro  10:  A  angústia  .  Trad.  Vera 
 Ribeiro. Rio de Janeiro: Zahar, 2005. 

 123  Ibidem,  p.  26  (tradução  minha).  Texto  original:  “[...]  the  device  of  mise  en  abyme  allows  the  artist  to  add  a 
 perspective  of  himself/herself  to  that  produced  by  himself/herself  [...]  motivated  by  the  desire  to  multiply  points 
 of view in order to prevent the consolidation of the image”. 

 122  MAZUR,  2005,  p.  28  (tradução  minha).  Texto  original:  “For  there  is  an  essential  difference  between  the  effect 
 that  can  be  represented  by  the  image  of  the  ‘shield  within  the  shield’  and  the  effect  represented  by  a  mirror  or  a 
 series  of  mirrors;  the  former  will  point  to  an  identity  of  the  subject  with  its  inner  duplication;  the  latter  will 
 introduce  a  difference  into  the  scheme  by  dissociating  the  embedding  narrative  (or  image,  or  narrator)  from  that 
 which is embedded in it”. 



 58 

 de  voltar  para  casa  .  Os  espelhos  internos  do  romance  funcionam  em  uma  mise  en  abyme 

 vertiginosa,  que  desloca  os  sujeitos  e  a  narrativa  de  tal  maneira  que  seus  reflexos 

 correspondem  às  várias  formas  de  olhar  para  os  mesmos  fenômenos,  acontecimentos  e 

 memórias.  A  divisão  entre  o  dentro  e  o  fora,  entre  imaginário  e  simbólico,  entre  ficção  e 

 realidade  é  aqui  tanto  constitutiva  da  narração  quanto  elemento  tensionado  pelos  artifícios  do 

 romance. 

 Naquilo  que  Mazur  descreve  como  “adicionar  uma  perspectiva  de  si  mesmo  àquilo 

 produzido  por  si”  127  ,  há  um  outro  aspecto  a  ser  observado  com  relação  ao  efeito  dos  espelhos 

 de  “revelação  do  não-visível”,  de  que  vimos  tratando.  Dällenbach,  ao  abordar  a  mise  en 

 abyme  da  enunciação  ,  ou  seja,  a  mise  en  abyme  que  se  ocupa  da  dimensão  produtora  da 

 narrativa,  fala  no  “invisível-visível  ou  o  oculto-revelado  do  autor  e  do  leitor”  128  .  Para  o  autor, 

 ao  tornar  o  próprio  ato  da  escrita  ou  da  leitura  um  objeto  da  reduplicação,  a  mise  en  abyme 

 torna  visíveis  as  duas  extremidades  implícitas  e  ocultas  de  um  romance,  trazendo-as  à 

 superfície e tornando-as visíveis, conscientes de suas funções, e tema da própria narrativa. 

 Essa  diluição  das  fronteiras  entre  a  instância  produtora  e  a  tradicionalmente  receptora 

 é  também  observada  por  Linda  Hutcheon,  que  aponta  que  nas  narrativas  metaficcionais 

 (dentre  as  quais  ela  reserva  um  espaço  particular  para  a  mise  en  abyme)  o  foco  do  texto  “não 

 muda  ,  mas  amplia  ,  para  incluir  um  processo  de  igual  importância  para  a  realização  do  texto  – 

 aquele  da  leitura  ”  129  .  Isso,  que  a  autora  chama  de  “íntima  equação  dos  atos  de  leitura  e 

 escrita”,  só  vem  se  somar  àquilo  de  que  tratamos  até  aqui:  a  instauração  de  um  espaço 

 ficcional  que,  em  constante  retroalimentação  com  o  espaço  real  da  experiência  dos  sujeitos 

 que  integram  seu  processo,  realiza  um  movimento  duplo  de  deslocamento  que  confere  maior 

 poder  ao  ficcional,  ao  mesmo  tempo  em  que  está  reiteradamente  produzindo  narrativas  sobre 

 o mundo real, e agindo sobre este. 

 “Nesse  sentido,  certa  zona  da  arte  poderia  ser  pensada  como  um  grande  laboratório 

 que  experimenta  com  novas  formas  de  vida.  Nesses  casos,  as  obras  são  apresentadas  a  nós 

 como  uma  duração  que  é  necessária  experimentar  e  como  uma  abertura  possível  para  um 

 intercâmbio  inesperado”  130  .  Assim  os  autores  do  Indicionário  do  contemporâneo  sugerem  que 

 age  o  endereçamento  característico  de  algumas  obras  de  arte  desse  período.  Assim  também 

 130  PEDROSA, 2018, p. 110. 

 129  HUTCHEON,  1984,  p.  27  (tradução  minha).  Texto  original:  “[...]  does  not  shift  ,  so  much  as  broaden  ,  to 
 include a parallel process of equal importance to the text’s actualization – that of  reading  ”. 

 128  DÄLLENBACH,  1991,  p.  95  (tradução  minha).  Texto  original:  “[...]  invisible-visible  o  lo  oculto-revelado  del 
 autor y del lector”. 

 127  MAZUR,  2005,  p.  26  (tradução  minha).  Texto  original:  “[...]  to  add  a  perspective  of  himself/herself  to  that 
 produced by himself/herself [...]”. 
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 experimenta  a  narrativa  de  Formas  de  voltar  para  casa  ,  no  tensionamento  do  lugar  da  ficção, 

 em  um  jogo  de  espelhos  que  funciona  na  proposição  de  uma  abertura:  ao  fora,  ao  invisível,  à 

 ausência, ao fronteiriço. 

 Esse  fenômeno  fica  mais  evidente  quando  nos  voltamos  para  o  “jogo  de  olhares” 

 descrito  por  Michel  Foucault  no  capítulo  de  As  palavras  e  as  coisas  (1999)  em  que  discute  As 

 meninas  ,  de  Velázquez.  Um  dos  exemplos  mais  explorados  para  explicar  algumas  formas  de 

 mise  en  abyme,  a  pintura  comporta  três  planos  de  sujeito  diferentes,  como  bem  descreve 

 Alain  Goulet  (2006).  A  primeira,  evidente  no  título  e  no  primeiro  plano  da  pintura,  são  “as 

 meninas”;  a  segunda,  mise  en  abyme,  é  o  casal  real,  que  figura  virtualmente  em  um  espelho 

 ao  fundo.  A  terceira,  “criptografada  e  descentralizada,  tem  por  objeto  o  pintor  pintando  em 

 seu  cavalete,  ou  seja,  apresenta  uma  reflexão  do  sujeito  sobre  ele  mesmo”  131  .  Foucault, 

 entretanto,  vai  ainda  mais  além,  sugerindo  que  seu  efeito  en  abyme  estaria  no  movimento  a 

 que  nossos  olhares  são  convocados,  incorporando  à  cadeia  de  camadas  a  instância  do  próprio 

 observador,  convidado  a  ver-se  em  interação  com  a  obra  por  elementos  constituintes  da 

 pintura. 

 O  pintor  olha,  o  rosto  ligeiramente  virado  e  a  cabeça  inclinada  para  o  ombro.  Fixa 
 um  ponto  invisível,  mas  que  nós,  espectadores,  podemos  facilmente  determinar,  pois 
 que  esse  ponto  somos  nós  mesmos:  nosso  corpo,  nosso  rosto,  nossos  olhos.  O 
 espetáculo  que  ele  observa  é,  portanto,  duas  vezes  invisível:  uma  vez  que  não  é 
 representado  no  espaço  do  quadro  e  uma  vez  que  se  situa  precisamente  neste  ponto 
 cego,  nesse  esconderijo  essencial  onde  nosso  olhar  se  furta  a  nós  mesmos  no 
 momento  em  que  olhamos.  E,  no  entanto,  como  deixaríamos  de  ver  essa 
 invisibilidade,  que  está  aí  sob  nossos  olhos,  já  que  ela  tem  no  próprio  quadro  seu 
 sensível equivalente, sua figura selada?  132 

 O  efeito  do  jogo  óptico  dos  espelhos  de  revelar  a  invisibilidade  que  “está  aí  sob  nossos 

 olhos”  a  partir  do  olhar  do  próprio  narrador-autor  é  o  que  provocaria  a  sensação  de  abismo:  a 

 vertigem  que  percebemos  é  a  nossa  própria,  implicada  pelos  artifícios  da  obra.  O  espelho  age 

 na  mediação  entre  o  sujeito  e  o  outro,  entre  “eu”  e  a  imagem,  e  quando  ele  é  incorporado  na 

 própria  estrutura  do  romance,  as  fronteiras  que  delimitavam  o  dentro  e  o  fora  do  texto, 

 anterior e tradicionalmente, são alargadas. 

 Formas  de  voltar  para  casa  ,  não  sem  um  certo  humor,  insere  em  seu  interior  “uma 

 surrada  reprodução  de  As  meninas  que  está  em  casa  desde  sempre  e  que  meu  pai  ainda  mostra 

 às  visitas  com  orgulho:  este  é  o  pintor,  Velázquez,  o  pintor  pintou  a  si  mesmo,  diz”  133  . 

 133  ZAMBRA, 2014a, p. 73. 
 132  FOUCAULT, 1999, p. 4. 

 131  GOULET,  2006,  p.  42  (tradução  minha).  Texto  original:  “[...]  crypté  et  décentré,  a  pour  objet  le  peintre  à  son 
 chevalet en train de se peindre, c’est-à-dire présente une réflexion du sujet sur lui-même”. 
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 Chamando  a  atenção  à  semelhança,  que  rapidamente  traçamos,  entre  Velázquez  e  o 

 narrador-escritor  das  partes  pares  do  romance,  ele  parece  com  isso  acrescentar  mais  um 

 fragmento  especular  na  trama,  que  não  chega  a  complicá-la  mais,  mas  certamente  acentua  sua 

 auto-consciência  dos  processos.  A  intrusão  desse  olhar  do  pintor-autor,  que  nos  encara 

 despudoradamente,  convidando-nos  a  tomar  também  consciência  de  nossa  subjetividade 

 enquanto constituinte da narrativa, é um dos aspectos mais marcantes dessa mise en abyme. 

 Nesse  sentido,  Umberto  Eco  observa  que  “a  magia  dos  espelhos  consiste  em  sua 

 extensividade-intrusão  não  apenas  nos  permitir  ver  melhor  o  mundo,  mas  também  vermos  a 

 nós mesmos tal como os demais nos vêem”  134  . Ele continua: 

 Que  a  imagem  especular  seja  o  mais  singular  dos  casos  de  duplos  e  exiba 
 características  de  unicidade  explica  precisamente  porque  os  espelhos  inspiram  tanta 
 literatura:  essa  duplicação  virtual  dos  estímulos  (que  às  vezes  funciona  como  se 
 fosse  uma  duplicação  tanto  de  meu  corpo  objeto  como  de  meu  corpo  sujeito,  que  se 
 desdobra  e  se  põe  diante  de  si  mesmo),  esse  furto  de  imagem,  essa  tentação  contínua 
 de  considerar-me  outro,  tudo  isso  faz  com  que  a  experiência  especular  seja 
 absolutamente singular, no limiar entre percepção e significação.  135 

 O  aparato  do  espelho  como  “magia”  atuante  na  percepção  de  si  e  de  outrem  também  é 

 encontrado  na  fenomenologia  de  Maurice  Merleau-Ponty,  em  O  olho  e  o  espírito  (2004).  Em 

 consonância  com  Lacan  e  Eco,  o  autor  sugere  que  a  estrutura  especular  atua  de  forma  a 

 produzir  a  reversibilidade  daquele  que  vê  e  daquilo  que  é  visto,  do  imaginário  e  do  real,  do 

 dentro e do fora, do eu e do outrem. 

 O  fantasma  do  espelho  puxa  para  fora  minha  carne,  e  ao  mesmo  tempo  todo  o 
 invisível  de  meu  corpo  pode  investir  os  outros  corpos  que  vejo.  Doravante  meu 
 corpo  pode  comportar  segmentos  tomados  do  corpo  dos  outros  assim  como  minha 
 substância  passa  para  eles,  o  homem  é  espelho  para  o  homem.  Quanto  ao  espelho, 
 ele  é  o  instrumento  de  uma  universal  magia  que  transforma  as  coisas  em 
 espetáculos, os espetáculos em coisas, eu em outrem e outrem em mim.  136 

 Ao  considerar,  assim,  que  a  imagem  especular  brinca  com  as  fronteiras  do  dentro  e  do 

 fora,  damos  uma  nova  dimensão  àquilo  que  foi  discutido  anteriormente  (em  “As  vozes  que 

 136  MERLEAU-PONTY, 2004, p. 23. 

 135  Ibidem,  p.  21  (tradução  minha).  Texto  original:  “Que  la  imagen  especular  sea  el  más  singular  de  los  casos  de 
 dobles  y  exhiba  caracteres  de  unicidad,  explica  precisamente  por  qué  los  espejos  han  inspirado  tanta  literatura: 
 esa  virtual  duplicación  de  los  estímulos  (que  a  veces  funciona  como  si  fuese  una  duplicación  tanto  de  mi  cuerpo 
 objeto  como  de  mi  cuerpo  sujeto,  que  se  desdobla  y  se  pone  ante  sí  mismo),  ese  hurto  de  imagen,  esa  tentación 
 continua  de  considerarme  otro,  todo  ello  hace  que  la  experiencia  especular  sea  absolutamente  singular,  en  el 
 umbral entre percepción y significación”. 

 134  ECO,  2012,  p.  19  (tradução  minha).  Texto  original:  “[...]  la  magia  de  los  espejos  consiste  en  que  su 
 extensividad-intrusividad  no  sólo  nos  permite  mirar  mejor  el  mundo,  sino  también  mirarnos  a  nosotros  mismos 
 tal como nos ven los demás”. 
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 narram”),  acerca  das  inflexões  entre  as  instâncias  do  “eu”  e  de  “outrem”  na  obra.  Ao  se 

 constituir  reversivamente  com  relação  à  alteridade,  o  sujeito  prescinde  da  elaboração  desses 

 espaços  comunitários  para  completar-se  em  sentido  e  delinear  seus  próprios  contornos.  Ao 

 instalar,  dentre  outros  mecanismos  de  efeito  complementar,  uma  estrutura  especular  em  seu 

 interior,  Formas  de  voltar  para  casa  opera  em  uma  constante  flexão  do  eu  em  direção  ao 

 outro  .  Isso  tanto  em  sua  dimensão  narrativa  quanto  em  sua  estrutura  ficcional.  Da  mesma 

 forma,  a  reversibilidade  entre  dentro  e  fora  também  pode  dizer  respeito  ao  interior  e  exterior 

 do  espaço  literário,  à  reversibilidade  entre  real  e  ficcional,  ambos  utilizados  de  maneira  não 

 intercambiável, mas de mútua contaminação. 

 Há  duas  consequências  da  perspectiva  que  tomamos  a  partir  dessa  fenomenologia  da 

 leitura,  por  assim  dizer.  O  primeiro  ponto  é  que  o  espetáculo  a  que  assistimos,  a  narrativa  que 

 lemos,  é  polissêmica  justamente  por  constituir-se,  tanto  quanto  possível,  de  múltiplos  olhares 

 –  internos  e  externos  à  obra.  Os  espelhos,  voltados  uns  para  os  outros,  e  colocados  no  centro 

 da  obra,  tornam  possível  ver  não  apenas  o  outro  diante  do  espelho,  mas  também,  mis  en 

 abyme,  aquilo  que  o  outro  vê.  Daí  (e  essa  é  sua  segunda  consequência)  esse  mecanismo 

 operar  não  apenas  na  relação  entre  os  personagens,  sujeitos  em  constante  diálogo  com  seus 

 próprios  duplos  e  com  os  demais;  mas  também  na  relação  entre  a  obra  e  seus  “sujeitos 

 invisíveis”  –  tanto  autor  quanto  leitor.  A  figura  do  autor  ,  ficcionalizada  extensivamente  no 

 texto  de  Zambra,  projeta-se  performaticamente,  em  um  “modo  particular  de  projeção  do  Eu 

 do  autor  no  Outro  da  ficção”  137  .  E  este  autor,  essa  figura  projetada,  volta-se  para  o  leitor  com 

 um  olhar  “ligeiramente  virado”,  propositivo,  convidando-o  a  fazer  parte,  a  responder,  a  dar 

 pertencimento aos fragmentos das experiências narradas. 

 “Se  a  arte  é  o  espelho  da  vida,  então  eu  sou  aquele  que  faz  o  espelho.  Eu  me  tornei  um 

 mágico:  dentro  do  espelho  cortado  em  dois  apareceram  tantos  espelhos  quanto  há  números, 

 até  o  infinito”  138  –  assim  Pistoletto  se  concebe  em  relação  a  sua  obra,  em  uma  declaração  que 

 coloca  em  jogo  algumas  das  questões  que  podemos  pensar  acerca  da  reflexividade  da 

 narrativa.  Estão  implicados  aí  tanto  o  artista/autor  quanto  a  interrupção  de  uma  unidade, 

 transformada  em  duplo  e  então  replicada  infinitamente,  exatamente  à  maneira  da  mise  en 

 abyme.  A  relação  do  autor  com  a  obra  se  dá  de  tal  maneira  que  este  é  ao  mesmo  tempo 

 138  PISTOLETTO,  1978,  p.  1  (tradução  minha).  Texto  original:  “If  art  is  life’s  mirror,  then  I  am  the  mirror  maker. 
 I  have  become  a  magician:  inside  a  mirror  cut  in  two  appeared  as  many  mirrors  as  there  are  numbers,  up  to 
 infinity”. 

 137  GOULET,  2006,  p.  40  (tradução  minha).  Texto  original:  “[...]  mode  particulier  de  projection  du  Moi  de 
 l’auteur dans l’Autre de la fiction”. 
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 criador  e  criatura  de  sua  obra  –  ele  é  o  artista  “que  faz  o  espelho”  que,  então,  espelha  a  vida,  e 

 então ele mesmo. 

 André  Gide  (1948),  quando  propõe  o  conceito  inicial  da  mise  en  abyme,  dá  uma 

 ênfase especial ao que chama de uma “reciprocidade” do gesto da escrita: 

 Nenhuma  ação  sobre  uma  coisa  sem  retroação  dessa  coisa  sobre  o  sujeito  que  age.  É 
 essa  reciprocidade  que  eu  quis  indicar;  não  mais  nas  relações  com  os  outros,  mas 
 consigo  mesmo.  O  sujeito  que  age  é  ele  mesmo;  a  coisa  “retroagente”  é  um  sujeito 
 que se imagina. É, então, um método de ação sobre si mesmo, indireto.  139 

 Assim,  essa  forma  textual  operaria  na  produção  de  um  efeito  duplo  e  retroativo, 

 implicando  na  transformação  não  apenas  da  narrativa,  mas  também  daquele  que  a  escreve. 

 Gide,  ao  concentrar-se  sobre  o  ato  da  escrita,  está  apontando  para  o  fato  de  que,  se  está  aceita 

 a  sua  premissa  de  que  o  texto  sempre  opera  em  reação,  quando  sua  escrita  é  abismada  , 

 ficcionalizada  dentro  de  si  mesma,  sua  retroação  será,  também,  voltada  para  si  mesma.  Se  é  o 

 autor  aquele  interiorizado,  então  será  o  autor  que  agirá  sobre  si  mesmo.  É  uma  forma  indireta 

 de  ação  sobre  o  real,  por  meio  de  um  complexo  percurso  ficcional:  ao  criar  um  sujeito  que,  no 

 interior  do  texto,  espelha  a  si  próprio,  o  autor  permite  que  ele  mesmo  (um  ele  ficcional)  seja  o 

 alvo da reação do texto. 

 Quem  observou  a  ênfase  de  André  Gide  no  trabalho  do  texto  sobre  o  autor  foi  Alain 

 Goulet  (2006),  que,  dando  mais  um  passo  adiante,  propôs  a  noção  de  um  auteur  en  abyme  140  . 

 Antes  de  ser  uma  nova  estrutura  nesses  tempos  em  que  proliferam  nomenclaturas,  a  noção  de 

 Goulet  aproxima-se  mais  do  gesto  descritivo  de  uma  estrutura  já  muito  explorada  histórica 

 (tanto  na  modernidade,  em  Valéry  e  Edgar  Allan  Poe,  como  em  seus  antecessores)  e 

 artisticamente  (como  na  pintura  As  meninas,  de  Velázquez,  por  exemplo).  Adensando  o  que 

 Gide  já  propusera,  Goulet  sugere  pensar  o  autor  en  abyme  como  uma  instância  de 

 experimentação  ficcional  de  um  eu  real;  uma  consciência  internalizada  e  inserida  no  seio  do 

 texto,  e  que  serve,  no  limite,  como  maneira  de  deixar  à  mostra  o  processo  de  criação  da  obra  – 

 e de criação do autor, que existe na medida em que escreve. 

 O  autor  en  abyme  é,  então,  antes  de  tudo,  uma  instância  experimental,  simplificada, 
 que  permite  conjurar  o  caráter  complexo  e  indefinido  do  Eu,  e  apta  a  fixar  um  traço 

 140  Vários  outros  autores  escreveram  sobre  essa  relação  autor/obra  enfatizada  por  Gide,  em  especial  Lucien 
 Dällenbach  (  El  relato  especular  ).  Entretanto,  é  Alain  Goulet,  no  artigo  citado,  que  propõe  a  elaboração  da 
 categoria específica “auteur en abyme”. 

 139  GIDE,  1948,  pp.  40-41  (tradução  minha).  Texto  original:  “Nulle  action  sur  une  chose,  sans  rétroaction  de  cette 
 chose  sur  le  sujet  agissant.  C’est  cette  réciprocité  que  j’ai  voulu  indiquer;  non  plus  dans  les  rapports  avec  les 
 autres,  mais  avec  soi-même.  Le  sujet  agissant,  c’est  soi;  la  chose  rétroagissante,  c’est  un  sujet  qu’on  imagine. 
 C’est donc une méthode d’action sur soi-même, indirecte”. 
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 particular  de  si  [...].  De  forma  geral,  não  é  jamais  uma  cópia  idêntica  ou  em  modelo 
 reduzido,  mas  sobretudo  a  projeção  de  uma  visão  e  de  um  aspecto  particulares  de 
 uma  situação  a  ser  esclarecida,  que  diferem  necessariamente  do  universo 
 representado  no  interior  da  obra.  O  autor  en  abyme  focaliza  certas  questões  e  certos 
 traços  de  uma  maneira  necessariamente  estilizada,  ampliada,  distanciada.  [...]  Qual  a 
 razão  de  ser,  então,  dessa  criatura  tão  particular?  [...]  O  autor  en  abyme  é  um 
 instrumento  de  tomada  de  consciência  dos  processos  e  das  circunstâncias  da  obra  na 
 escritura,  ao  longo  da  redação,  e,  então,  uma  tentativa  de  controlá-las  a  partir  do 
 interior.  141 

 O  que  Gide  e  Goulet  parecem  estar  enfatizando  não  é  muito  distante  do  que 

 descrevemos  como  o  “narcisismo”  ou  o  ensimesmamento  das  narrativas  voltadas  sobre  si 

 mesmas,  ou  o  adensamento  característico  da  mise  en  abyme  quando  esta  toma  como  objeto  de 

 reflexão  seu  próprio  processo.  Ao  imaginar-se  ficcionalmente,  o  autor  está  produzindo  uma 

 continuidade  imperfeita  de  si  mesmo,  em  um  ciclo  que  se  retroalimenta  pelas  figuras  do  autor 

 e  do  próprio  fazer  literário.  O  que  importa,  no  momento  de  analisarmos  uma  obra  literária 

 composta  dessa  maneira,  não  é  o  eu-real  do  autor,  mas  sim  sua  ficcionalização,  sua 

 experimentação, que aparece mais forte e mais densa. 

 É  essa  possibilidade  de  o  texto  ficcional  imaginar  seu  autor,  de  implicar  a  realidade  a 

 partir  de  uma  espécie  de  reação  ficcional,  que  nos  interessa  a  partir  daqui.  Acompanharemos, 

 então,  o  gesto  do  narrador  de  Zambra,  que  permanece  “neste  ofício  estranho,  humilde  e  altivo, 

 necessário  e  insuficiente:  passar  a  vida  olhando,  escrevendo”  142  ,  para  compreender  de  que 

 maneira  a  ficção  –  fragmentada,  descontínua,  embaralhada  e,  ainda  assim,  potente  –  influi 

 sobre  a  elaboração  narrativa  da  memória  do  pós-ditadura  chileno,  a  tentativa  de  consolidação 

 de  uma  identidade  geracional,  o  testemunho,  enfim,  de  um  sujeito  que  narra  um  mundo  real. 

 E,  por  fim,  de  que  maneira  essa  literatura  estende  o  braço  em  direção  ao  leitor,  também  ele 

 profundamente  implicado  no  processo  de  compreensão,  elaboração  e  consolidação  desses 

 sujeitos e desse mundo. 

 142  ZAMBRA, 2014a, p. 157. 

 141  GOULET,  2006,  p.  45  (tradução  minha).  Texto  original:  “L’auteur  en  abyme  est  donc  d’abord  une  commodité 
 expérimentale,  simplifiée,  permettant  de  conjurer  le  caractère  complexe  et  indéfini  du  Moi,  et  apte  à  fixer  un  trait 
 particulier  de  soi  [...].  De  façon  générale,  ce  n’est  jamais  une  copie  à  l’identique  ou  en  modèle  réduit,  mais  plutôt 
 la  projection  d’une  vue  et  d’un  aspect  particuliers,  d’une  situation  à  éclairer,  qui  diffèrent  nécessairement  de 
 l’univers  représenté  au  sein  de  l’oeuvre.  L’auteur  en  abyme  focalise  certaines  questions  et  certains  traits,  d’une 
 façon  nécessairement  stylisée,  grossie,  mise  à  distance.  [...]  À  quoi  sert  donc  cette  créature  si  particulière?  [...] 
 L’auteur  en  abyme  est  donc  un  instrument  de  prise  de  conscience  des  processus  et  des  circonstances  à  l'œuvre 
 dans l’écriture, au cours de la rédaction, et donc une tentative de les contrôler de l'intérieur. 
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 CAPÍTULO 2 

 O testemunho como forma de voltar para casa 

 Este  capítulo  pretende  discutir  o  caráter  testemunhal  da  obra,  percorrendo  a  relação 

 com  a  infância,  com  os  pais  e  com  a  geração,  todas  sob  o  signo  da  ditadura  e  do  pós-ditadura. 

 Para  isso,  pretende  analisar  alguns  mecanismos  do  romance  que  se  entrelaçam  a  esses  temas: 

 a  repetição,  as  relações  de  memória  e  os  personagens  secundários.  Mais  especificamente,  o 

 capítulo trata das formas de pensar a memória e a história no ambiente ficcional do romance. 

 2.1. Repetição e método 

 É que depois não há volta, já não há tempo para se deter. Fui criado 
 em um mundo em que não se podia repetir. E você pode repetir. É 

 quase como um prêmio. Deveríamos celebrá-lo. 
 Alejandro Zambra  143 

 A  repetição  não  é  um  mecanismo  estranho  a  Alejandro  Zambra.  Ela  mesma  se  repete 

 com  constância  em  suas  obras,  como  uma  engrenagem  dinâmica,  uma  peça  propulsora  que 

 gera  sentidos  pouco  fixos,  mantém  em  fluxo  o  ritmo  dos  textos  e  cria  uma  espécie  de 

 continuidade  incompleta  entre  as  partes  repetidas.  Está  no  conto  Instituto  Nacional,  em  Meus 

 documentos  (2016),  na  lista  esgotante  de  lembranças  de  quem  repete  o  luto,  dizendo  e 

 voltando a dizer na tentativa de resgatar a memória e prendê-la de alguma forma ao presente: 

 Lembro  da  lista  dos  presidentes  do  Chile,  que  tinham  sido  alunos  do  meu  colégio.  E 
 lembro que, quando os mencionavam, omitiam o nome de Salvador Allende. 
 Lembro de ter dito  meu colégio  , com orgulho. 
 Lembro  da  oração  subordinada  substantiva  (OSS)  e  da  oração  subordinada  adjetiva 
 (OSA). [...] 
 Recordo  da  frase  que  Pato  Parra  escreveu,  numa  parede  de  seu  quarto,  antes  de  se 
 matar: “Meu último grito para o mundo é o seguinte: que merda”.  144 

 Está  também  no  sui  generis  Múltipla  escolha  (2017),  que  opera  inteiramente  a  partir 

 de  uma  leitura  que  nos  faz  a  todo  momento  reler,  instalando  o  mecanismo  da  repetição  no 

 gesto  do  próprio  leitor.  Também  volta  seu  próprio  texto,  aprofundando  de  maneira  quase 

 sufocante a impossibilidade do silêncio, mesmo onde este se faz imperativo: 

 144  Idem, 2015a, p. 116-119. 

 143  ZAMBRA,  2020b,  posição  1589  (tradução  minha).  Texto  original:  “Es  que  después  no  hay  vuelta  atrás,  ya  no 
 hay  tiempo  para  detenerse.  Me  crié  en  un  mundo  en  que  no  se  podía  repetir.  Y  tú  te  puedes  repetir.  Es  casi  como 
 un premio. Deberíamos celebrarlo”. 
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 22) Silêncio 
 A)  mutismo 
 B)  afonia 
 C)  sigilo 
 D)  omissão 
 E)  covardia 

 23) Silêncio 
 A)  fidelidade 
 B)  cumplicidade 
 C)  valentia 
 D)  lealdade 
 E)  confiança 

 24) Silêncio 
 A)  silêncio 
 B)  silêncio 
 C)  silêncio 
 D)  silêncio 
 E)  silêncio  145 

 O  próprio  gesto  da  escrita  e  da  mise  en  abyme  de  um  autor  em  processo  de  escrita 

 repete-se,  a  bem  da  verdade,  em  todos  os  livros  de  Zambra.  Há,  por  exemplo,  um  parágrafo 

 muito  semelhante  em  Meus  documentos  e  em  Formas  de  voltar  para  casa  ,  como  se  um 

 pudesse  ser  continuidade  ou  reescrita  do  outro.  Ambos  relatam  uma  situação  de  aflição  com  a 

 escrita de um romance, em ritmo e cadência similares: 

 Releio,  mudo  frases,  especifico  nomes.  Tento  lembrar  melhor:  mais  e  melhor.  Corto 
 e  colo,  aumento  a  letra,  mudo  a  fonte,  a  entrelinha.  Penso  em  fechar  esse  arquivo  e 
 deixá-lo  para  sempre  na  pasta  Meus  documentos.  Mas  vou  publicá-lo,  quero  fazer 
 isso, embora não esteja terminado, embora seja impossível terminá-lo.  146 

 Voltei  para  o  romance.  Ensaio  mudanças.  Da  primeira  para  a  terceira  pessoa,  da 
 terceira  para  a  primeira,  até  para  a  segunda.  Distancio  e  aproximo  o  narrador.  E  não 
 avanço.  Não  vou  avançar.  Mudo  de  cenários.  Apago.  Apago  muitíssimo.  Vinte,  trinta 
 páginas. Esqueço esse livro. Me embriago aos poucos, adormeço.  147 

 O  mesmo  efeito  de  repetição  ocorre  entre  Formas  de  voltar  para  casa  e  A  vida 

 privada  das  árvores  (2013),  dessa  vez  mais  evidente:  trata-se  de  um  evento  narrado  duas 

 vezes  de  formas  extremamente  semelhantes  –  as  mudanças  de  uma  versão  para  a  outra  são 

 bastante  sutis,  apenas  adequações  de  tempo  e  pessoa  do  discurso.  Os  personagens  de  ambos 

 os  livros  lembram-se  de  uma  conversa  com  colegas  de  curso,  fumando  erva,  bebendo  um 

 147  Idem, 2014a, p. 154. 
 146  Idem, 2015a, p. 31. 
 145  ZAMBRA, 2017, p. 18. 
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 pegajoso  vinho  com  melão  148  e  compartilhando  recordações  familiares,  enquanto  o 

 protagonista pensa, melancolicamente, que é “filho de uma família sem mortos”: 

 De  todos  os  presentes,  Julián  era  o  único  que  vinha  de  uma  família  sem  mortos,  e 
 esta  constatação  o  encheu  de  uma  estranha  amargura:  seus  amigos  cresceram  lendo 
 os  livros  que  seus  pais  ou  irmãos  mortos  tinham  deixado  em  casa.  Mas  na  família  de 
 Julián não havia mortos nem livros.  149 

 De  todos  os  presentes,  eu  era  o  único  que  provinha  de  uma  família  sem  mortos,  e 
 essa  constatação  me  encheu  de  uma  estranha  amargura:  meus  amigos  haviam 
 crescido  lendo  os  livros  que  seus  pais  ou  seus  irmãos  tinham  deixado  em  casa.  Mas 
 na minha família não havia mortos nem havia livros.  150 

 Essa  mesma  fala  se  repete  também  na  voz  do  próprio  Alejandro  Zambra  quando 

 entrevistado,  em  resposta  à  pergunta  “Quais  recordações  você  tem  de  sua  infância?”:  “Uma 

 infância  comum  em  Maipú,  que  naquele  momento  não  era  tão  parte  de  Santiago.  Um  menino 

 de classe média em uma família sem livros, mas com alegria”  151  . 

 Esse  aspecto  de  reescrita  de  um  mesmo  projeto  literário  já  foi  comentado  brevemente 

 no  primeiro  capítulo  deste  trabalho  e  é  reforçado  por  diversos  críticos  das  obras  de  Zambra. 

 Raúl  Rodríguez  Freire  (2014)  coloca  a  impressão  de  todos  os  livros  do  escritor  serem  um  só, 

 lidando  com  uma  mesma  pulsão  poética.  Isso  não  os  tornaria  uma  sequência  linear,  mas  um 

 conjunto  de  obras  que  têm  um  traço  em  comum:  seu  efeito  melancólico,  de  uma  melancolia 

 que  é  “a  lucidez  que  os  atravessa  e  ilumina  o  tempo  perdido”  152  (o  tempo  de  emergência  do 

 comum,  rompido  pelos  processos  da  ditadura  e  do  pós-ditadura,  como  aponta  o  crítico). 

 Zambra  seria,  então,  um  escritor  “[...]  que  escreve  e  reescreve  não  o  paroxismo  exaltado  da 

 intimidade, da individualidade neoliberal [...], mas a catástrofe da experiência comunitária”  153  . 

 Os  eventos  narrados  repetidamente  entre  os  romances  de  Zambra  com  mínimos 

 ajustes,  correções  ou  reescritas  apontam  em  duas  direções,  mescladas  entre  si.  A  primeira, 

 mais  evidente  e  contida  na  impressão  de  Raúl  Freire  e  também  em  Alejandra  Costamagna,  é  a 

 de  que  há  um  único  projeto  de  trabalho,  um  mesmo  conjunto  de  elementos  sobre  o  qual  o 

 autor  se  debruça  em  seu  labor  literário,  fazendo-os  crescer  e  redimensionar-se  a  cada  vez  que 

 153  Ibidem,  p.  21  (tradução  minha).  Texto  original:  “[...]  que  escribe  y  reescribe  no  el  paroxismo  ensalzador  de  la 
 intimidad, de la individualidad neoliberal [...], sino la catástrofe de la experiencia comunitaria”. 

 152  FREIRE,  2014,  p.  21  (tradução  minha).  Texto  original:  “[...]  la  lucidez  que  les  atraviesa  e  ilumina  el  tiempo 
 perdido”. 

 151  Idem,  2008,  p.  20  (tradução  minha).  Texto  original:  “  ¿Qué  recuerdos  tiene  de  su  infancia?  [...]  Una  infancia 
 común  en  Maipú,  que  en  ese  momento  no  era  tan  parte  de  Santiago.  Un  niño  de  clase  media  en  una  familia  sin 
 libros, pero con alegría” 

 150  Idem, 2014a, p. 98. 
 149  Ibidem, p. 52. 
 148  ZAMBRA, 2013, p. 52; 2014a, p. 98. 
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 os  narra  novamente.  Esse  aspecto  atrela  sua  literatura  a  uma  forma  de  escrita  comum  entre 

 diversos  autores:  pode  ser  muito  facilmente  encontrada  em  toda  a  longa  tradição  literária,  em 

 que  vemos  com  frequência  escritores  “de  um  só  livro”,  cujo  trabalho,  entretanto,  nunca 

 poderia  ser  resumido  a  apenas  uma  de  suas  obras.  É  certo  que  Zambra  parece  estender  este 

 projeto  um  pouco  mais  adiante,  deliberadamente  repetindo  passagens  inteiras,  cenas 

 semelhantes, ritmos e tons que criam um mesmo ambiente. 

 Além  disso,  a  segunda  direção  de  leitura  está  nas  escolhas  narrativas  que  Zambra  faz, 

 da  pessoa  do  discurso  à  forma  de  suas  obras  (que  incluem  poesia,  romance,  contos  e  ensaios, 

 para  não  falar  no  caráter  muito  próprio  de  Múltipla  escolha  ).  A  primeira  pessoa  surge  pela 

 primeira  vez  em  seus  romances  justamente  com  Formas  de  voltar  para  casa  ,  o  que,  como  o 

 autor  comenta,  implica  para  seus  leitores  uma  inclinação  para  lê-lo  de  uma  maneira  mais 

 pessoal  e  mais  íntima,  mais  atrelada  à  sua  figura  de  autor  –  “é  verdade  que  há  momentos  de 

 um texto escrito em primeira pessoa em que alguém diz ‘isso aconteceu’”  154  . 

 Ao  repetir  uma  cena  do  romance  A  vida  privada  das  árvores  ,  narrado  em  terceira 

 pessoa,  em  Formas  de  voltar  para  casa  ,  carregado  do  tom  mais  íntimo  de  um  narrador  que 

 também  é  protagonista,  Zambra  produz  um  embaralhamento  não  só  entre  as  vozes  que 

 narram,  mas  também  entre  os  registros  ficcionais  dessa  passagem.  O  elo  entre  as  duas  versões, 

 perdido  de  um  livro  para  o  outro,  só  pode  ser  recuperado  de  maneira  torta,  incerta:  quem  fala 

 esse  texto?  Ainda  que  sejam  dois  narradores  diferentes,  em  romances  diferentes,  há  um  efeito 

 de  potencialização  do  evento  narrado  quando  ele  é  repetido  por  alguém  que  esfuma  os  limites 

 entre  seu  espaço  ficcional  e  o  espaço  biográfico,  através  do  uso  de  uma  forma  autobiográfica 

 em primeira pessoa. 

 Não  deve  nos  interessar,  como  vimos  evidenciando  até  aqui,  a  afirmação  de  um  teor  de 

 “verdade”  ou  de  “isso  aconteceu”  contido  no  gesto  narrativo.  O  mais  interessante  é  o  efeito  de 

 tensionamento  da  ficção  e  do  real  contido  nas  passagens  de  teor  autobiográfico  –  ficção  e  real 

 tratados  aqui  como  lados  possivelmente  opostos  um  ao  outro,  mas  cada  vez  menos  possíveis 

 de  serem  vistos  dessa  maneira,  pois  insistentemente  expandidos  e  contaminados  no  espaço 

 generoso da literatura, por vias sorrateiras e potentes. 

 Isso  se  torna  mais  evidente  na  comparação  com  a  coletânea  de  ensaios  No  leer  (2012), 

 que  traz  passagens  idênticas  às  do  romance  um  ano  mais  novo  155  ,  objeto  deste  trabalho.  Um 

 dos  ensaios  tem  o  título  de  La  literatura  de  los  hijos  ,  o  mesmo  que  encabeça  a  terceira  parte 

 de  Formas  de  voltar  para  casa  .  Curiosamente,  mas  certamente  não  por  acaso,  esse  breve 

 155  Formas de voltar para casa  foi publicado pela primeira vez, em espanhol, em 2011, e  No leer  , em 2010. 
 154  ZAMBRA, 2014b, n.p. 
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 ensaio  discorre  sobre  a  relação  entre  os  romancistas  José  Donoso  e  Pilar  Donoso,  pai  e  filha. 

 “O  que  fazer  com  os  livros  escritos  pelo  pai?  Somente  lê-los  e  aceitá-los?  A  simples 

 existência  desses  romances  é  um  chamado  para  escrever  a  própria  história.  [...]  Corrigi-los, 

 sobretudo:  corrigi-los  com  amor  e  distância”  156  ,  comenta  no  primeiro  parágrafo.  O  ensaio  se 

 refere  a  um  romance  de  Pilar  Donoso,  escritora  chilena  contemporânea  a  Zambra  (e  de  sua 

 mesma  geração)  que  lida  com  as  memórias  e  escritos  do  pai  –  em  especial  com  seus  diários, 

 publicados postumamente. 

 Uma  filha,  portanto,  que  se  lê  como  personagem  nas  páginas  do  pai  e  tenta  corrigi-las, 

 respondê-las,  reivindicá-las  na  forma  de  uma  história  própria:  é  com  ela  que  Zambra  dialoga. 

 Pilar  Donoso  é,  nas  palavras  de  Formas  de  voltar  para  casa  ,  uma  “personagem  secundária” 

 na  “literatura  dos  pais”,  escrevendo  algo  de  seu,  algo  que  possa  ser  a  “literatura  dos  filhos”. 

 Ao  repetir  o  título  em  dois  textos  seus  que  parecem  lidar,  de  formas  distintas,  com  um  mesmo 

 tema,  Zambra  está  atrelando  de  forma  quase  documental  as  propostas  de  leitura  e  escrita  de 

 ambos,  como  se  desse  uma  pista  de  suas  intenções.  Ele  –  ou  melhor,  seu  personagem  –  não  é 

 filho  de  um  romancista,  mas  é  um  filho:  aquilo  que  lê,  escreve  e  corrige  é  a  vida  de  seus  pais  e 

 a sua própria, sua história e sua experiência, que procura entender e reivindicar. 

 O  ensaio  termina  com  uma  identificação  assumida  pelo  próprio  Zambra  entre  ele  e 

 Pilar  Donoso,  com  uma  frase  que  já  nos  soa  bastante  familiar:  “Digo-o  sem  ironia:  nós  que 

 nascemos  no  começo  da  ditadura  crescemos  buscando  e  contando  a  história  de  nossos  pais  e 

 demoramos  demasiado  para  compreender  que  também  tínhamos  uma  história  própria”  157  . 

 Enfim,  essa  repetição  dos  títulos  funciona  como  um  gesto  de  colocar-se  ao  lado  de  sua 

 conterrânea  e  contemporânea,  junto  de  outros  autores  dessa  mesma  constelação,  propondo 

 uma espécie de continuidade, de “comunidade” geracional ou de um lugar de tradição própria. 

 Ainda  em  No  leer  ,  o  comentário  acerca  da  leitura  obrigatória  de  Madame  Bovary  ,  de 

 Flaubert,  está  no  primeiro  dos  textos,  sob  o  título  Lecturas  obligatorias  ,  e  repetido,  de  forma 

 quase  idêntica,  em  Formas  de  voltar  para  casa  ,  na  voz  do  segundo  narrador.  A  semelhança  é 

 em  partes  literal,  em  outras  parcial,  e  tem  implicações  interessantes  no  que  diz  respeito  à 

 condição  de  verdade  dos  textos,  ou,  em  termos  mais  interessantes,  ao  tensionamento  das 

 categorias “real” e “ficcional” de que vimos tratando. 

 157  Ibidem,  p.  39  (tradução  minha).  Texto  original:  “Lo  digo  sin  ironía:  quienes  nacimos  a  comienzos  de  la 
 dictadura  crecimos  buscando  y  contando  la  historia  de  nuestros  padres  y  tardamos  demasiado  en  comprender  que 
 también teníamos una historia propia” 

 156  ZAMBRA,  2012a  ,  p.  37  (tradução  minha).  Texto  original:  “¿Qué  se  hace  con  los  libros  escritos  por  el  padre? 
 ¿Solamente  leerlos  y  aceptarlos?  La  mera  existencia  de  esas  novelas  es  un  llamado  a  escribir  la  historia  propia 
 [...]. Corregirlos, sobre todo: corregirlos con amor y distancia” 
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 No  leer  é  descrito  como  um  livro  de  “crônicas  e  ensaios  sobre  literatura”,  e  os  textos 

 nele  reunidos  já  haviam  sido  publicados  anteriormente  em  jornais,  revistas  e  suplementos 

 literários  diversos.  Sem  entrar  em  maiores  méritos,  não  parece  incorreto  assumir  que,  por  isso, 

 são  textos  com  maior  implicação  de  verdade,  atrelados  de  forma  mais  direta  à  figura  “real”  de 

 Alejandro  Zambra.  Formas  de  voltar  para  casa  ,  por  sua  vez,  é  um  romance,  com  suas  doses 

 não  proporcionais  de  ficção  e  de  elementos  autobiográficos.  Ao  reproduzir  passagens  do  livro 

 de  ensaios  em  seu  livro  de  ficção,  Zambra  parece  fazer  o  mesmo  de  quando  responde,  em 

 entrevistas,  quais  trechos  de  seu  romance  foram  de  fato  inspirados  em  sua  vida.  É  como  se 

 atestasse  alguma  forma  de  veracidade  àquela  parte  da  narrativa,  o  que  não  deixa  de 

 contaminar,  de  certa  maneira,  o  restante  do  romance,  escrito  na  mesma  voz  que  a  dos  relatos 

 “verídicos” e lido como uma  forma  autobiográfica. 

 Se  essa  repetição  textual  parece  afirmar  a  veracidade  do  relato  contido  no  romance,  o 

 inverso  também  é  válido.  A  performance  do  autor  e  sua  relação  com  a  própria  obra  vêem-se 

 tingidos  de  ficcionalidade  e  tornam-se  exatamente  isso:  uma  performance.  Se  vem  de  uma 

 figura  real  ou  fictícia,  pouco  importa.  O  que  o  artifício  da  repetição  tem  de  potente  é  a 

 possibilidade  de  propor  que  a  “verdade”,  aquilo  que  há  de  interessante  a  se  oferecer  para  o 

 leitor,  está  naquilo  que  é  dito,  ou  melhor,  no  efeito  daquilo  que  é  dito  e  nas  lacunas  daquilo 

 que  não  é.  Sua  origem  pode  ser  igualmente  ficcional  e  real,  e  talvez  ambas  ao  mesmo  tempo. 

 A  repetição  funciona  como  uma  potência  sem  retorno,  na  qual  é  impossível  reconhecer  um 

 “original”  158  –  essa  descrição  que  Deleuze  (2021)  tece  que  tem  repercussões  bastante 

 interessantes  se  pensada  ao  lado  de  uma  obra  como  Formas  de  voltar  para  casa  e  um 

 conjunto de obras como o de Zambra, conforme será desenvolvido mais adiante. 

 De  um  exercício  de  memória  a  uma  tarefa  de  leitura,  do  atravessamento  metaficcional 

 à  construção  de  um  elo  geracional  e  ao  embaralhamento  dos  estatutos  de  ficção  e  de  real,  a 

 repetição  figura  como  um  mecanismo  central  nas  engrenagens  literárias  do  autor  chileno,  em 

 maior  ou  menor  escala  implicadas  na  obra  analisada  neste  trabalho.  Para  arrematar  essa  lista 

 de  procedimentos  de  repetição  antes  que  ela  se  torne  exaustiva,  chegamos  à  sua  obra  mais 

 recente,  publicada  em  2020,  Poeta  chileno  .  Nela,  encontramos  um  elogio  à  repetição  em  uma 

 carta  ao  enteado  do  protagonista,  que  acabava  de  ser  reprovado  na  escola  e  obrigado  a  repetir 

 o  ano.  De  um  consolo  ao  menino,  a  questão  desenvolve-se  em  uma  reflexão  sobre  o  tempo,  a 

 liberdade  e  o  poder  da  repetição,  uma  espécie  de  transgressão  temporal  criativa,  a  partir  da 

 qual é possível mover-se de novas maneiras no mundo: 

 158  DELEUZE, 2021, p. 17-18. 
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 Os  repetentes  avançamos  em  um  ritmo  próprio,  dispostos  a  nos  perder,  a  nos  desviar. 
 Sem  medo.  Sem  medo  do  medo.  [...]  Os  repetentes  perdemos  a  odiosa  ansiedade  do 
 êxito.  O  fracasso  nos  devolve  a  nobreza  e  a  alegria.  Quase  sem  nos  darmos  conta 
 fazemos  as  coisas  um  pouco  melhor.  Ou  decidimos  nos  equivocar  de  novo.  Porque 
 podemos  repetir  de  novo,  uma  e  outra  vez.  [...]  Os  repetentes  habitamos  outro 
 tempo, legendário e novo.  159 

 A  produção  de  um  tempo  próprio,  alternativo  ao  avanço  inexorável  do  tempo 

 convencional  seria,  então,  proporcionada  pela  capacidade  de  repetir,  que  abandona  o  medo  do 

 fracasso  e  a  expectativa  do  êxito  sem,  entretanto,  anular  o  porvir,  que  é  restaurado  pela 

 possibilidade  aberta  de  um  tempo  mais  livre.  Esse  tempo  novo,  instaurado  pela  repetição,  é 

 capaz  de  produzir-se  a  partir  de  um  passado  já  vivido,  uma  experiência  em  cima  da  qual  é 

 possível  reescrever  novas  formas  de  presente  justamente  por  se  construir  a  partir  de  um 

 terreno  já  familiar,  ainda  que  necessariamente  renovado.  A  repetição,  aqui,  transgride  o 

 tempo,  os  valores  e  os  métodos  tidos  como  convencionais.  Ao  reivindicar  o  fracasso,  o  erro,  o 

 desvio,  como  formas  válidas  (e  mais:  potentes)  de  experimentação  da  realidade,  e,  por  fim, 

 como  produtoras  da  repetição,  o  protagonista  reivindica  também  uma  nova  forma  de  estar  no 

 mundo a partir das velhas experiências. 

 Se  lemos  esta  carta  do  “poeta  chileno”  como  uma  espécie  de  alegoria  para  o  método 

 poético  de  Zambra,  o  que  parece  possível  até  certo  ponto,  nos  vemos  com  uma  leitura  que 

 trata  a  repetição  justamente  como  tal:  um  método.  As  repetições,  tanto  internas  ao  romance 

 Formas  de  voltar  para  casa  quanto  externas,  na  relação  com  suas  outras  obras,  reivindicam-se 

 como  uma  forma  de  lidar  com  o  passado,  com  a  memória  e  com  os  temas  abordados  não 

 como  uma  insistência  irredutível.  Pelo  contrário:  como  a  descrição  deleuziana  da  repetição 

 que  eleva  “a  primeira  vez  à  ‘enésima’  potência”  160  ,  os  textos  de  Zambra  lidam  com  uma 

 experiência  multiplicada  várias  vezes  sobre  si  mesma,  interiorizada  e  expandida.  É  a 

 experiência  da  comunidade  perdida  apontada  por  Raúl  Freire,  a  experiência  tangencial  mas 

 traumática  da  ditadura  e  a  experiência  do  pós-ditadura,  pensada  criticamente  como  a  de  sua 

 geração.  Seu  gesto  de  repetição,  entretanto,  não  é  apenas  temático,  e  se  encontra  nas  próprias 

 estruturas  da  escrita,  o  que  faz  com  que  repercutam  mais  fortemente.  É  sobre  essa  dinâmica 

 que nos debruçaremos. 

 160  DELEUZE, 2021, p. 18. 

 159  ZAMBRA,  2020b,  posição  1606-1615  (tradução  minha).  Texto  original:  “Los  repitentes  avanzamos  a  un 
 ritmo  propio,  dispuestos  a  perdernos,  a  desviarnos.  Sin  miedo.  Sin  miedo  al  miedo  [...].  Los  repitentes  perdemos 
 la  odiosa  ansiedad  del  éxito.  El  fracaso  nos  devuelve  la  nobleza  y  la  alegría.  Casi  sin  darnos  cuenta  hacemos  las 
 cosas  un  poco  mejor.  O  decidimos  equivocarnos  de  nuevo.  Porque  podemos  repetir  de  nuevo,  una  y  otra  vez  [...]. 
 Los repitentes habitamos otro tiempo, legendario y nuevo”. 
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 Dentre  os  exemplos  elencados,  que  ilustram  de  maneira  relativamente  ampla  o  uso  do 

 recurso  na  escrita  de  Zambra,  é  possível  distinguir  mais  de  uma  de  suas  formas,  como  vimos. 

 A  repetição,  é  claro,  não  é  um  elemento  novo  na  tradição  literária.  Muito  pelo  contrário,  ela 

 mobiliza  estudos  da  literatura  e  da  filosofia,  de  Platão  à  contemporaneidade,  e  é  um  elemento 

 recorrente  tanto  na  poesia  quanto  na  prosa  desde  os  clássicos  161  .  Sem  pretender  uma 

 retrospectiva  abrangente,  nos  interessa  aqui  abordar  leituras  que  nos  ajudem  a  aprofundar  a 

 mise en abyme repetitiva de Zambra ainda mais. 

 J.  Hillis  Miller,  em  Fiction  and  repetition  (1982),  propõe  a  análise  da  repetição  em 

 sete  romances  a  partir  da  pergunta  a  respeito  de  como  se  dá  seu  sentido:  “não  ‘qual  é  o 

 significado?’,  mas  ‘como  o  significado  emerge  do  encontro  do  leitor  com  apenas  essas 

 palavras  na  página?’”  162  .  Seguindo  seu  exemplo,  cabe  indagar  à  obra  analisada  como  seu 

 sentido  emerge  de  sua  estrutura:  o  que  lemos  a  partir  das  repetições?  E,  antes  disso,  o  que  é 

 repetido e como isso afeta a nós, leitores? O que a repetição produz? 

 Duas  linhas  de  resposta  se  seguirão  a  essas  perguntas,  segundo  Miller:  a  repetição 

 platônica  e  a  repetição  de  Nietzsche  e  Deleuze,  que  já  vimos  comentando.  A  primeira  “é 

 baseada  em  um  sólido  modelo  arquetípico,  que  é  intocado  pelos  efeitos  da  repetição.  Todos  os 

 outros  exemplos  são  cópias  desse  modelo”  163  .  A  segunda,  como  definida  por  Deleuze,  é  a 

 inversão  do  paradigma  da  primeira,  e  produz,  a  cada  vez,  “algo  que  não  estava  ali  antes”, 

 afetando  todos  os  elementos  implicados.  Nesta  concepção,  “a  diferença  habita  a  repetição  [...]. 

 A  diferença  está  entre  duas  repetições  ”  164  .  Enquanto  a  repetição  platônica  está  ancorada  na 

 ideia  de  um  modelo  original  representado  em  suas  cópias,  sendo,  portanto,  avaliada  segundo 

 as  noções  de  semelhança  e  identidade;  a  repetição  nietzscheana,  relida  por  Deleuze,  atua 

 como  um  desmascaramento  da  concepção  de  modelo  e  de  representação  e  navega  no  espaço 

 164  DELEUZE, 2021, p. 114. 

 163  Ibidem,  p.  6  (tradução  minha).  Texto  original:  “[...]  is  grounded  in  a  solid  archetypal  model  which  is 
 untouched by the effects of repetition. All the other examples are copies of this model”. 

 162  Ibidem,  p.  3  (tradução  minha).  Texto  original:  “[...]  not  ‘what  is  the  meaning?’  but  ‘how  does  the  meaning 
 arise from the reader’s encounter with just these words on the page?’”. 

 161  “A  história  das  ideias  ocidentais  de  repetição  começa,  como  nossa  cultura  em  geral,  com  a  Bíblia  por  um  lado 
 e  com  Homero,  os  Pré-socráticos  e  Platão  por  outro.  [...]  A  história  moderna  das  ideias  sobre  repetição  vai  de 
 Vico  a  Hegel  e  os  Românticos  germânicos,  à  Repetição  de  Kierkegaard,  a  Marx  (no  Dezoito  de  Brumário  ),  ao 
 conceito  de  eterno  retorno  de  Nietzsche,  à  noção  da  compulsão  para  a  repetição,  de  Freud,  ao  Joyce  de 
 Finnegans  Wake  ,  até  as  tão  diversas  teorias  da  repetição  dos  dias  de  hoje,  como  Jacques  Lacan  ou  Gilles 
 Deleuze,  Mircea  Eliade  ou  Jacques  Derrida”.  (MILLER,  1982,  p.  5,  tradução  minha).  Texto  original:  “The 
 history  of  Western  ideas  of  repetition  begins,  like  our  culture  generally,  with  the  Bible  on  the  one  hand  and  with 
 Homer,  the  Presocratics,  and  Plato  on  the  other.  [...]  The  modern  history  of  ideas  about  repetition  goes  by  way  of 
 Vico  to  Hegel  and  the  German  Romantics,  to  Kierkegaard’s  Repetition  ,  to  Marx  (in  The  Eighteenth  Brumaire  ),  to 
 Nietzsche’s  concept  of  eternal  return,  to  Freud’s  notion  of  the  compulsion  to  repeat,  to  the  Joyce  of  Finnegans 
 Wake  ,  on  down  to  such  diverse  present-day  theories  of  repetition  as  Jacques  Lacan  or  Gilles  Deleuze,  Mircea 
 Eliade or Jacques Derrida”. 
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 da  diferença  e  da  singularidade:  cada  coisa  repetida  torna-se  irrepetível  e  modifica  toda  a 

 série, retroativa e antecipadamente. 

 Miller  argumenta  que  ambas  as  formas  de  repetição  ocorrem  nos  romances,  não  em 

 conflito nem em paralelo, necessariamente, mas correlacionadas: 

 Cada  forma  de  repetição  chama  pela  outra,  por  uma  inevitável  compulsão.  A 
 segunda  não  é  a  negação  da  primeira,  mas  sua  ‘contraparte’,  em  uma  estranha 
 relação  em  que  a  segunda  é  o  fantasma  subversivo  da  primeira,  sempre  pronto  para 
 apresentar-se em seu interior como a possibilidade que a esvazia.  165 

 Tomando  por  base  a  descrição  feita  pelo  autor,  podemos  considerar  que  a  segunda 

 forma  de  repetição  é  a  que  mais  se  aproxima  do  que  ocorre  em  Formas  de  voltar  para  casa  .  O 

 não  dito,  a  abertura  ao  outro  e  a  incompletude  atuam  nas  brechas  criadas  pelas  repetições 

 (pela  diferença  produzida  entre  elas),  sem  que  tenham  nesta  estrutura  sua  única  chave  de 

 leitura,  mas  sendo  certamente  potencializadas  por  tal  via.  Isso  não  quer  dizer  que  a  repetição 

 platônica  esteja  resolvida  e  separada,  pelo  contrário.  A  questão  da  representação  com  base  em 

 um  “original”  verdadeiro  trafega  por  várias  das  discussões  já  travadas  neste  trabalho,  e  das 

 que  vêm.  Seja  em  acordo  ou  desacordo  com  o  ideal  de  repetição  platônico,  seus  pressupostos 

 são  considerados,  lidos  e  questionados,  para  enfim,  grosso  modo,  serem  invertidos  ou 

 relativizados,  tendendo  à  noção  da  repetição  deleuziana,  mais  produtiva  no  que  diz  respeito  à 

 concepção  limítrofe  de  ficção  e  realidade,  à  construção  do  tempo  histórico  e  dos  personagens, 

 e à memória, interrogada a partir destes. 

 Pensemos  daqui  em  diante,  então,  a  repetição  com  relação  às  seguintes  categorias:  1)  a 

 representação  e  o  real,  contestados  e  enviesados  pelo  ato  de  repetir;  2)  a  temporalidade, 

 subvertida  e  reconstituída  em  um  tempo  não  convencional,  próprio  à  escrita  literária;  3)  a 

 memória,  pensada  em  movimento  e  em  fluxo  e  não  como  algo  monumental,  justamente  por 

 ser construída junto a esse outro tempo. 

 2.1.1.  A repetição, entre o real e a cópia 

 A  movimentação  de  ida  e  vinda  no  terreno  limítrofe  entre  realidade  e  ficção  (que, 

 vamos  percebendo,  são  categorias  cada  vez  menos  distinguíveis)  é  bastante  privilegiada  nas 

 obras  de  Zambra  e  especialmente  elaborada  em  Formas  de  voltar  para  casa  .  Como  vimos 

 165  MILLER,  1982,  p.  9  (tradução  minha).  Texto  original:  “Each  form  of  repetition  calls  up  the  other,  by  an 
 inevitable  compulsion.  The  second  is  not  the  negation  of  the  first,  but  its  “counterpart”,  in  a  strange  relation 
 whereby  the  second  is  the  subversive  ghost  of  the  first,  always  already  present  within  it  as  a  possibility  which 
 hollows it out”. 
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 com  relação  às  passagens  que  se  repetem  entre  uma  e  outra  obra,  ou  mesmo  internamente  ao 

 romance,  entre  uma  e  outra  parte,  o  que  acaba  por  ocorrer  é  a  mescla  de  registros,  que  torna 

 impossível  ou  inútil  a  tentativa  de  discernir  qual  é  o  original  ou  o  verdadeiro.  A  única  ordem 

 possível  de  estabelecer  entre  as  passagens  repetidas  é  cronológica,  segundo  a  data  de 

 publicação  ou  de  aparição  de  cada  trecho.  Cabe  lembrar  que  são  trechos  bastante  diferentes 

 entre  si,  que  conservam  semelhanças  formais  mas  fazem  usos  distintos  das  mesmas  frases, 

 quando o fazem. 

 Formas  de  voltar  para  casa  ,  entretanto,  brinca  também  com  a  noção  de  cronologia 

 como  critério  das  repetições.  A  primeira  vez  que  vemos  algumas  das  passagens  da  obra 

 estamos  em  contato  com  a  versão  mais  profundamente  ficcional  –  a  do  romance  escrito  pelo 

 narrador.  Outras  vezes  será  o  inverso,  e  leremos  no  diário  do  escritor  a  primeira  narrativa  de 

 uma  cena  que  ocorrerá  depois,  levemente  alterada,  em  seu  romance.  Esse  embaralhamento  de 

 vozes  e  de  origens  vem  para  confirmar  a  impossibilidade  de  assinalar  um  ponto  de  partida  e 

 uma  voz  autoral  claros,  privilegiando  uma  construção  não  autoritária  do  discurso  e  a  abertura 

 e a incompletude como formas do texto. 

 Em  uma  escrita  que  tem  como  qualidade  uma  espécie  de  minimalismo,  o  artifício  da 

 repetição,  que  tende  ao  exagero,  se  sobressai.  Ao  realizá-lo,  assumindo  uma  “horizontalidade” 

 perante  seu  próprio  texto,  Zambra  encarrega  o  leitor  de  um  trabalho  de  questionamento  e 

 reordenação  das  peças,  um  trabalho  de  ação  sobre  o  texto  e  sobre  o  que  está  inscrito  nele  –  em 

 seu caso, especialmente sobre as relações geracionais entre a ditadura e o pós-ditadura. 

 A  repetição  como  produtora  de  diferença,  observa  Deleuze,  só  acontece  devido  à  ação 

 do  observador  sobre  a  coisa  repetida.  O  repetido  não  difere  daquilo  que  se  repete  senão  pelo 

 olhar  depositado  sobre  ele,  que  reconhece  ali  algo  de  familiar  e  projeta  um  porvir  a  partir  da 

 potencialização  do  que  foi  visto.  Deleuze  propõe  que  a  repetição  pressupõe  uma  completa 

 independência  entre  cada  versão  da  coisa  repetida  –  trata-se  de  singularidades,  e  não  de 

 identidades  –,  mas  nesse  exercício  de  ver  e  deixar  desaparecer  o  que  já  foi  visto,  produz-se 

 algo  no  espírito  que  contempla.  “O  paradoxo  da  repetição  não  estará  no  fato  de  que  não  se 

 pode  falar  em  repetição  a  não  ser  pela  diferença  ou  mudança  que  ela  introduz  no  espírito  que  a 

 contempla? A não ser por uma diferença que o espírito  extrai da  repetição?”  166 

 Krystyna  Mazur,  em  Poetry  and  repetition  ,  observa  que,  ao  invés  de  uma  estrutura  de 

 duplos  simétricos,  a  repetição  é  um  mecanismo  dinâmico,  anti-linear  e  anti-hierárquico.  Ao 

 comentar  a  concepção  de  repetição  proposta  por  Kierkegaard,  que  também  apadrinha  as 

 teorias  de  Deleuze,  a  autora  sugere  que  “ela  faz  aquilo  que  repete  e  produz  o  ‘autor’  no 

 166  DELEUZE, 2021, p. 107. 



 74 

 processo  [...]  a  repetição  resulta  em  uma  escrita  que  nega  autoridade  ao  autor.  Tal  ‘escrita  sem 

 autoridade’  é  essencialmente  ‘incompleta’”  167  .  Isso  porque,  ao  abandonar  a  ideia  de 

 continuidade  linear  entre  os  elementos  em  relação,  a  repetição  produz  uma  reação  sobre  si 

 mesma e sobre a possibilidade de uma verdade, ou seja: 

 escrever  ‘sem  autoridade’  é  projetar  um  discurso  que  não  promete  ‘verdade’  como 
 um  núcleo  a  ser  descoberto  no  centro:  frutífera  e  fecundamente  lá  ,  dada  e  autorizada 
 pelo  autor.  Em  lugar  disso,  é  um  discurso  que  chama  a  atenção  ,  que  apresenta  uma 
 crise, que abre o leitor (novamente) para o drama da possibilidade.  168 

 Textos  que  instalam  a  repetição  em  sua  constituição  assumem  um  autor  e  narradores 

 com  pouco  controle  autoritário  sobre  a  “verdade”  produzida  por  eles  mesmos,  tensionando  as 

 categorias  de  centro  e  origem,  em  um  convite  aberto  ao  leitor,  que  assume  a  tarefa  de  produzir 

 o  texto  junto  a  essas  figuras  incertas.  Se,  como  coloca  Mazur,  a  repetição  chama  a  atenção 

 para  uma  crise  e  produz  uma  abertura  de  possibilidades  para  o  leitor,  cabe  perguntarmos, 

 então,  para  qual  crise  Formas  de  voltar  para  casa  (e,  de  forma  mais  geral,  as  outras  obras  de 

 Zambra)  está  apontando.  Se  entre  duas  coisas  repetidas  produz-se  uma  terceira,  na  forma  de 

 uma ruptura ou de uma tensão, qual é ela? 

 Juliana Cunha (2020) observa, sobre a repetição em  Formas de voltar para casa  : 

 [...]  o  que  ocorre  é  um  reforço  de  como  situações  e  conflitos  que  vemos  como 
 particulares  na  verdade  se  repetem  bastante  entre  pessoas  com  um  contexto  de  vida 
 semelhante.  A  sobreposição  e  repetição  das  experiências  é  um  dos  mecanismos 
 utilizados  por  Zambra  para  demonstrar  a  influência  do  coletivo  no  plano  individual. 
 Os  personagens  ruminam  sobre  seus  problemas  pessoais,  mas,  em  última  análise,  as 
 questões  que  se  colocam  em  suas  vidas  são  tentativas  de  elaborar  seu  papel  em  um 
 esquema  mais  amplo.  [...]  A  técnica  de  Zambra  termina  por  desestabilizar  o  sentido 
 do  narrado  uma  vez  que  não  sabemos  exatamente  que  instância  narrativa  está 
 falando  em  cada  momento  e  por  criar  um  jogo  de  relativização  em  que  o  relato 
 pessoal  e  a  memória  são  ao  mesmo  tempo  valorizados  por  sua  capacidade  de  tocar  o 
 leitor  e  de  dar  concretude  a  uma  experiência  histórica  [no  caso,  à  experiência 
 ditatorial  chilena]  e  questionados  em  sua  relevância  e  capacidade  de  transmitir 
 alguma verdade.  169 

 A  autora  argumenta  que  uma  dessas  crises  reveladas  pelo  método  da  repetição  seria  a 

 da  relação  entre  coletividade  e  individualidade.  Ao  embaralhar  as  vozes  e  repetir  as  narrativas 

 169  CUNHA, 2020, n.p. 

 168  SCHLEIFER,  Ronald;  MARKLEY,  Robert  (1984)  apud  MAZUR,  1984,  p.  3  (tradução  minha).  Texto 
 original:  “[...]  to  write  “without  authority”  is  to  devise  a  discourse  which  doesn’t  promise  “truth”  like  a  kernel  to 
 be  discovered  at  the  center:  fruitfully  and  fecundly  there  ,  given  and  authorized  by  the  author.  Rather,  it  is  a 
 discourse that  calls attention,  that presents a crisis,  that opens the reader (again) to the drama of possibility”. 

 167  MAZUR,  2005,  p.  3  (tradução  minha).  Texto  original:  “[...]  it  makes  what  it  repeats  and  produces  the  ‘author’ 
 in  the  process  [...],  repetition  results  in  writing  which  denies  authority  to  the  writer.  Such  ‘writing  without 
 authority’ is essentially ‘unfinished’”. 
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 de  um  personagem  no  outro,  em  espelhos  e  duplicatas  inexatas,  a  estratégia  da  repetição  em 

 Zambra  parece  indicar  que  aquilo  que  é  próprio  dos  sujeitos,  íntimo  e  pessoal,  é  também 

 coletivo  e  reconhecível  nos  outros.  Tentativas  de  elaboração  individual  projetam-se 

 comunitariamente,  sem  encontrar  respostas  fechadas,  mas  reconhecendo  uma  repetição  de  si 

 no  outro  e  do  outro  em  si.  Já  comentamos,  no  primeiro  capítulo,  sobre  a  função  de  Outrem  , 

 “  expressão de um mundo possível  ”  170  , como imaginada  por Deleuze. 

 Colando  a  essa  teoria  a  reflexão  de  Juliana  Cunha,  podemos  ler  a  repetição  das 

 narrativas  pessoais  no  coletivo,  e  vice-e-versa,  como  a  projeção  de  mundos  possíveis, 

 experimentações  que  dão  os  contornos  à  experiência  que  tenta  ser  compreendida.  A  dicção  de 

 si  encontra  em  outrem  também  um  “eu”,  que  repete  suas  palavras,  sentimentos  ou  pulsões  de 

 tal forma que dá uma nova dimensão tanto ao conhecido quanto ao imaginado. 

 Todas  essas  operações  realizadas  no  interior  do  espaço  literário  –  e  em  seu  exterior, 

 que  continua  em  direção  a  quem  o  lê  –  são  artifícios  ficcionais,  deliberadamente  colocados  em 

 jogo  na  construção  do  texto.  E,  além  dos  aspectos  comentados  logo  acima,  é  justamente  o 

 caráter  artificioso  das  narrativas  que  é  tensionado  pela  repetição.  João  Christófaro  Silva 

 (2018),  em  sua  tese  sobre  “repetição  e  estratégias  ficcionais”,  observa  algo  semelhante  nas 

 obras  de  Carlos  Sussekind:  segundo  ele,  o  intervalo  de  diferença  entre  uma  coisa  e  sua 

 repetição  denunciaria  algo  não  comunicado  pela  primeira  ocorrência  –  seu  caráter  de  artifício. 

 Ao  ser  repetida,  porém,  o  olhar  sobre  ela  é  preenchido  por  esse  artifício  e  contamina-a 

 retroativamente. Isso porque 

 se  cada  repetição  gera  um  efeito  que  excede  e  constitui  o  original,  isso  indica, 
 também,  que  o  original  nunca  é  idêntico  a  si  mesmo,  na  medida  em  que  sempre 
 significa  também  uma  outra  coisa,  dá  margem  a  um  outro  texto  e  um  outro  efeito 
 [...],  isso  significa  dizer  que  a  primeira  ocorrência  falha  em  significar  algo,  falha  esta 
 que ao mesmo tempo anima a sua repetição e é constituída por ela.  171 

 Temos  então  a  repetição  funcionando  como  uma  engrenagem  que  movimenta  as 

 estruturas  individuais  e  coletivas,  colocando-as  em  diálogo  e  jogando  com  suas  posições;  bem 

 como  temos  uma  irresolução  constitutiva  entre  a  verdade  como  um  impulso  necessário  e  a 

 impossibilidade  de  dar-se  conta  dela  em  um  relato.  Se  esse  é  o  caso,  então  a  ênfase  no  caráter 

 de  artifício,  revelada  pela  própria  repetição,  recai  sobre  tais  mecanismos  também.  Falamos 

 aqui  da  repetição  como  diferença  –  uma  repetição  que  desfaz  as  hierarquias  lógicas  de 

 continuidade  e  de  separação  entre  categorias  organizadas  segundo  critérios  de  identidade.  A 

 171  SILVA, 2018, p. 53-54. 
 170  DELEUZE, 2021, p. 343. 
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 repetição  funciona  em  um  lugar  paradoxal  e  dialético,  em  que  cada  elemento  é  singular  e 

 irrepetível,  mas  transformado  quando  envolvido  em  uma  cadeia  repetitiva  que  nunca  deixa  de 

 movimentar-se,  de  tal  maneira  que  é  impossível  apontar  esse  ou  aquele  ponto  de  origem. 

 “Quando  não  há  retorno  para  o  ‘real’,  quando  a  origem  está  desaparecida,  o  desejo  de  fazer 

 sentido  da  replicação  infinita  pode  inspirar  a  construir  uma  nova  noção  do  ‘real’”  172  ,  comenta 

 Mazur a partir de Deleuze. 

 Quando  uma  obra  como  Formas  de  voltar  para  casa  explora  de  tal  maneira  as 

 potências  subterrâneas  e  superficiais  da  tensão  entre  ficção  e  realidade,  entre  construção  e 

 verdade,  repagina-se  o  que  pode  ser  tanto  uma  quanto  a  outra.  Como  observam  Mazur  e 

 Deleuze  –  e  também  Derrida,  quando  afirma  que  a  repetição  é  o  primeiro  gesto  desconstrutor 

 da  origem  173  –,  a  instalação  da  repetição  no  centro  do  pensamento  desestabiliza  a  própria 

 noção  de  centro  e  desfaz  com  isso  a  referencialidade  de  real  ou  verdadeiro.  Zambra  acaba  por 

 friccionar  ainda  mais  as  já  problemáticas  definições  entre  o  que  é  biográfico,  verdadeiro  ou 

 real  no  interior  de  seu  trabalho  ficcional  e  literário,  sem  que  isso  signifique  apenas  uma 

 confusão de categorias. 

 É  interessante,  ainda,  notar  que  esses  mecanismos  do  texto  de  Zambra  parecem  tentar 

 deixar  à  vista  os  contrastes  entre  o  que  se  vive  e  o  que  se  escreve  dessa  vivência.  Ao  narrar 

 duas  vezes  um  mesmo  episódio,  descortinam-se  as  diferentes  formas  que  um  mesmo 

 acontecimento  pode  tomar  quando  narrado,  e  mais:  aponta  para  o  fato  de  que,  se  há  tal 

 transformação  de  uma  para  a  outra,  talvez  a  própria  realidade  tenha  outros  tons,  abismando 

 ainda  mais  a  narrativa.  Formas  de  voltar  para  casa  parece,  nesse  sentido,  uma 

 experimentação  das  formas  de  narrar  um  mesmo  episódio,  aprofundando-o  em  camadas  que 

 vão  das  mais  externas,  próximas  de  uma  realidade  mais  colada  ao  leitor  e  ao  autor,  às  mais 

 internas,  mais  profundamente  ficcionalizadas,  por  vezes  absolutamente  inventadas,  por  vezes 

 líricas  e  permeadas  de  uma  generosa  licença  poética.  É  o  que  ocorre,  por  exemplo,  entre  dois 

 trechos  do  romance.  Na  segunda  parte  do  livro,  A  literatura  dos  pais  ,  o  narrador  conta  um 

 episódio de quando, em meio à sua escrita, visita a casa dos pais, onde cresceu: 

 Um  tempo  depois,  às  duas  da  manhã,  levantei  para  preparar  café  e  me  surpreendi  ao 
 ver  minha  mãe  na  sala,  bebendo  mate  com  o  jeito  gracioso  dos  novatos.  É  o  que  faço 
 agora  quando  sinto  vontade  de  fumar,  disse  ela,  com  um  sorriso.  Fuma  muito  pouco, 
 cinco  cigarros  por  dia,  mas  desde  que  meu  pai  parou  não  permite  mais  que  ela  fume 

 173  “[...]  não  existe  origem,  forma  matricial;  existe  apenas  o  traço  ,  que  é  origem  da  origem  e  que,  se  é  traço,  é 
 sempre já repetição” (SANTIAGO, 1976, p. 78). 

 172  MAZUR,  2005,  p.  13  (tradução  minha).  Texto  original:  “When  there  is  no  return  to  the  ‘real’,  when  the  origin 
 is  missing,  the  desire  to  make  sense  of  the  infinite  replication  may  inspire  to  construct  a  new  notion  of  the 
 ‘real’”. 
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 dentro  de  casa  e  faz  frio  demais  para  abrir  a  janela.  Eu  vou  fumar,  falei,  vamos 
 fumar.  Meu  pai  não  pode  impedi-la  de  fumar,  já  estão  muito  velhos  para  isso,  disse 
 eu. [...] 
 Em  seguida  ela  me  perguntou,  como  se  viesse  ao  caso:  você  gosta  de  Carla 
 Guelfenbein? 
 Não  soube  o  que  responder.  Eu  a  acho  bonita,  sairia  com  ela,  mas  não  a  levaria  para 
 a  cama,  disse  eu.  Talvez  lhe  desse  um  beijo,  mas  não  iria  para  a  cama  com  ela,  ou 
 talvez  fosse  para  a  cama  com  ela,  mas  não  a  beijaria.  Minha  mãe  se  fez  de 
 escandalizada. Ficava bonita com esse ar.  174 

 Mais  adiante,  já  na  parte  3,  intitulada  A  literatura  dos  filhos  ,  essa  mesma  história  é 

 novamente narrada, dentro do romance: 

 Às  duas  da  madrugada  eu  me  levanto  para  preparar  café.  Minha  mãe  está  na  sala, 
 tomando  mate.  Me  oferece,  aceito.  Acho  que  nunca  na  vida  tomei  mate  com  ela. 
 Não gosto do sabor de adoçante mas sorvo forte, me queimo um pouco. [...] 
 Em seguida minha mãe me pergunta, como se viesse ao caso: 
 Você gosta de Carla Guelfenbein? 
 Não  sei  o  que  responder.  Respondo  que  não.  Não  gosto  desses  livros,  desse  tipo  de 
 livros. 
 [...]  Me  serve  mais  mate  e  acende  dois  cigarros  com  a  mesma  chama.  Vamos  fumar 
 aqui dentro, mesmo que seu pai não goste. Me passa um.  175 

 Não  há  uma  versão  mais  correta  ou  verdadeira,  nem  mesmo  original,  desse  evento 

 narrado  de  duas  formas  muito  semelhantes  mas  também  com  diferenças  fundamentais.  A 

 sobreposição  dos  dois  relatos  é  imperfeita,  ao  contrário  do  que  seria  no  caso  de  um  duplo 

 imitado.  Poderia-se  argumentar  que  assim  se  dá  a  memória,  ou  a  recordação:  quando 

 contamos  um  caso  mais  de  uma  vez,  ocorrem  deslocamentos,  desencontros  mínimos  entre  os 

 relatos  –  a  fala  de  uma  pessoa  é  atribuída  a  outra,  a  ordem  dos  acontecimentos  é  embaralhada, 

 novas  interpretações  interferem  no  teor  da  narração.  A  isso,  entretanto,  devemos  acrescentar  o 

 fato  de  que  existe,  nesse  caso,  uma  escolha  deliberada  de  mostrar  as  duas  versões  narradas, 

 um  gesto  de  apontar  dois  olhares  diferentes  sobre  um  mesmo  fato  –  um  olhar  dentro  de  um 

 diário e outro dentro de uma ficção autobiográfica, ambos associados a uma mesma figura. 

 A  repetição,  então,  implica  um  gesto  performativo  176  que  age  tanto  sobre  a  construção 

 identitária  e  comunitária  da  geração  de  Zambra,  na  elaboração  de  sua  experiência  ditatorial  e 

 pós-ditatorial,  como  também  sobre  o  próprio  movimento  de  narrar.  Tudo  é  construção,  tudo  é 

 verdadeiro  e  também  impossível  de  definir  como  verdadeiro,  tudo  é  ficcional  e  real,  nem  um 

 176  “Este  tipo  de  repetição  constrói  as  definições  performativas  de  identidade,  como  por  exemplo  a  de  Judith 
 Butler,  que  argumenta  que  identidades  são  constituídas  através  de  repetidos  atos  de  performance”  (MAZUR, 
 2005,  p.  18,  tradução  minha).  Texto  original:  “This  type  of  repetition  informs  the  performative  definitions  of 
 identity,  for  example,  Judith  Butler’s,  who  argues  identities  are  constituted  through  repeated  acts  of 
 performance”. 

 175  Ibidem, p. 127-129. 
 174  ZAMBRA, 2014a, p. 74-76. 
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 nem  outro.  Mas,  principalmente,  tudo  é  artificial  e  artifício.  Os  espelhos,  a  mise  en  abyme,  o 

 embaralhamento  das  vozes,  a  reprodução  de  passagens,  o  recorte  e  a  colagem  de  um  livro  em 

 outro,  a  mistura  de  gêneros  textuais  –  todos  estes  mecanismos  ao  mesmo  tempo  informam 

 sobre  uma  forma  de  pensar  as  experiências,  as  coletividades  e  as  subjetividades  e  produzem 

 uma  nova  maneira  de  pensar  e  construir  o  real,  uma  maneira  que  passa,  necessariamente,  pelo 

 exercício ficcional. 

 2.1.2. As temporalidades na repetição 

 Das  três  perguntas  que  guiam  o  percurso  deste  trabalho  para  pensar  a  repetição,  restam 

 duas:  sua  relação  com  as  temporalidades  e  sua  relação  com  a  memória.  Ambas  serão  melhor 

 trabalhadas  se  pensadas  junto  ao  tema  da  ditadura  e,  mais  especificamente,  do  trauma  coletivo 

 relacionado  ao  período  ditatorial.  A  elaboração  das  experiências  individuais  e  coletivas  a 

 partir  do  regime  de  Pinochet  sobrescreve  a  forma  com  que  os  protagonistas  de  Formas  de 

 voltar  para  casa  escrevem  os  tempos  do  passado  e  do  presente,  bem  como  sua  formulação  de 

 um  futuro  possível.  Da  mesma  forma,  e  ainda  mais  enfaticamente,  funciona  o  trabalho  da 

 memória,  mobilizando  as  estruturas  temporais  formuladas  pelo  exercício  da  repetição,  e 

 agindo ela mesma a partir de engrenagens de repetição e elaboração. 

 A  ditadura  chilena  representou,  entre  outras  coisas,  a  produção  de  uma  história  única  e 

 imposta,  narrada  pelo  regime  militar  e  que  implicava  um  radical  apagamento  das  narrativas 

 minoritárias.  O  pós-ditadura,  por  sua  vez,  desenvolveu  um  olhar  de  descrença  e  crítica  aos 

 discursos  oficiais  da  memória,  privilegiando  em  lugar  disso  formas  menores  177  ou  marginais 

 de  elaborar  a  experiência  –  optou-se  pelas  histórias  orais,  pelo  testemunho  como  espaços  de 

 formulação,  “por  uma  narrativa  diferenciada  pela  fragmentação  da  escrita,  pela  atomização  da 

 história  como  relato  épico  em  ‘petites  histoires’,  pela  incursão  na  experiência  pessoal,  pela 

 desagregação de temas, interesses, chaves, linguagens e modos narrativos”  178  . 

 Seligmann-Silva  (2005)  observa  que,  junto  de  uma  tensão  entre  oralidade  e  escrita,  a 

 fragmentação  e  a  literalização  são  duas  características  centrais  do  discurso  testemunhal,  este 

 discurso  que  se  interpõe  aos  discursos  “majoritários”  nos  momentos  posteriores  às  ditaduras  e 

 178  CABALLERO;  MARTÍNEZ,  2016,  p.  100  (tradução  minha).  Texto  original:  “[...]  por  una  narrativa 
 diferenciada  por  la  fragmentación  de  la  escritura,  por  la  atomización  de  la  historia  como  relato  épico  en  ‘petites 
 histoires’,  por  la  incursión  en  la  experiencia  personal,  por  la  disgregación  de  temas,  intereses,  claves,  lenguajes  y 
 modos narrativos”. 

 177  “Menores”,  aqui,  no  sentido  construído  por  Deleuze  e  Guattari:  “Uma  literatura  menor  não  pertence  a  uma 
 língua  menor,  mas,  antes,  à  língua  que  uma  minoria  constrói  numa  língua  maior”  (DELEUZE;  GUATTARI, 
 2003, p. 38). 
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 às  guerras.  Essas  duas  características  agem  de  maneira  a  apresentar  o  sujeito  testemunhal,  sua 

 psique,  a  quem  o  lê,  tornando  o  testemunho  “um  momento  de  tentativa  de  reunir  os 

 fragmentos  dando  um  nexo  e  um  contexto  aos  mesmos”  179  .  As  formas  descentralizadas  de 

 narrar  a  memória  instalam-se  nas  rupturas  com  o  discurso  oficial,  assumindo  a  derrota  dos 

 sujeitos  e  das  experiências  comunitárias  como  um  ponto  de  partida  para  construir  narrativas 

 pulverizadas  que  tentam  dar  conta  de  uma  falta  nunca  realmente  presente,  mas 

 frequentemente consciente. 

 Em  Poeta  chileno  ,  como  vimos,  o  narrador  elogia  a  repetição  a  partir  do  lugar  da  falha 

 –  o  “fazer  de  novo”  como  a  liberdade  que  vem  do  erro.  A  experiência  da  geração  de  Zambra, 

 que  nasceu  durante  a  ditadura  e  se  vê  agora  em  um  Chile  redemocratizado  e  carregado  de 

 “restos”  do  regime,  tem  de  certa  forma  esse  papel  de  “fazer  de  novo”  –  no  bom  e  no  mau 

 sentido.  Assim,  como  observa  Idelber  Avelar  (2003),  diversos  autores  hijos  de  la  dictadura 

 escrevem  a  partir  da  assimilação  da  derrota,  de  maneira  que  o  pós-ditadura  configura-se 

 também  como  um  “pós-derrota”.  “E  agora  entendemos  tudo.  Entendemos,  em  especial,  o 

 fracasso”  180  ,  diz  o  protagonista  de  Formas  de  voltar  para  casa  .  Não  se  trata  aqui, 

 necessariamente,  de  uma  postura  fatalista  ou  resignada,  mas  do  reconhecimento  da  catástrofe 

 para  dar  conta  da  dicção  e  do  significado  de  suas  experiências  –  a  melancolia  de  Zambra  se 

 aproxima dessa postura. Como concluem Luisa Caballero e María Rita Martínez (2016): 

 Esse  fracasso  como  pulsão  criativa  a  nível  de  imaginário  –  a  queda,  a  derrota,  o 
 desencanto,  a  melancolia,  o  colapso  –  se  vê  concretizado  na  representação  da 
 memória  que  Alejandro  Zambra  constrói  em  seu  romance.  A  partir  de  uma 
 consideração  ética  e  política,  poderíamos  pensar  que  a  ambiguidade,  o  desencanto  e 
 o  ceticismo  [...]  permitem  abordar  estas  práticas  residuais  da  memória  a  partir  de 
 uma  posição  epistemológica  que  representa  o  sujeito  contemporâneo.  Com  essas 
 particularidades  analisadas,  se  poderia  pensar  que  esse  texto  não  tenta  obter  uma 
 justiça  anacrônica,  mas  questionar  a  partir  de  sua  própria  voz  as  memórias  em 
 conflito que seguem desvelando a contingência do passado no presente por vir.  181 

 A  partir  daí,  pensar  a  relação  das  temporalidades  estabelecida  em  Formas  de  voltar 

 para  casa  envolve  dialogar  com  uma  redisposição  das  narrativas  do  passado  e  do  presente  em 

 conflito  com  o  discurso  oficial,  o  que  implica  abordar  os  discursos  “minoritários”  com  relação 

 181  CABALLERO;  MARTÍNEZ,  2016,  p.  111  (tradução  minha).  Texto  original:  “Este  fracaso  como  pulsión 
 creativa  a  nivel  de  imaginario  –  la  caída,  la  derrota,  el  desencanto,  la  melancolía,  el  derrumbe,  el  colapso  –  se  ve 
 concretado  en  la  representación  de  la  memoria  que  Alejandro  Zambra  construye  en  su  novela.  Desde  una 
 consideración  ética  y  política,  podríamos  pensar  que  la  ambigüedad,  el  desencanto  y  el  escepticismo  [...] 
 permiten  abordar  estas  prácticas  residuales  de  la  memoria  desde  una  posición  epistemológica  que  representa  al 
 sujeto  contemporáneo.  Con  estas  particularidades  analizadas,  se  podría  pensar  que  este  texto  no  intenta  obtener 
 una  justicia  anacrónica,  sino  cuestionar  desde  su  propia  voz  las  memorias  en  conflicto  que  siguen  develando  la 
 contingencia del pasado en el presente en devenir”. 

 180  ZAMBRA, 2014a, p. 153. 
 179  SELIGMANN-SILVA, 2005, p. 85. 
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 a  este.  No  caso,  trata-se  das  vozes  da  classe  média  do  protagonista  e  de  Claudia,  em  seus  dois 

 lugares  distintos  que  “já  não  se  localizam  em  posições  binárias,  mas  colocam-se  como  casos 

 especiais  e  paradigmáticos  na  intersecção  de  duas  visões  éticas  e  políticas  de  um 

 acontecimento”  182  .  As  construções  temporais  dissensuais  com  relação  ao  tempo  vigente  são 

 discutidas  por  Jacques  Rancière  (2014)  naquilo  que  chama  de  heterocronias  .  Para  o  autor, 

 existem  formas  de  arte  que  “atuam  nas  encruzilhadas  das  temporalidades  e  dos  mundos  da 

 experiência”  183  ,  produzindo  formas  dissonantes  de  tempo,  outras  construções  que  coabitam  o 

 agora em forma de ruptura com a homogeneidade do presente do discurso oficial. 

 Formas  de  voltar  para  casa,  em  seu  uso  dos  tempos  e  das  vozes,  parece  produzir  um 

 espaço  equivalente  ao  proposto  por  Rancière:  um  espaço  que  não  converge  com  o  tempo 

 hegemônico  e  homogêneo  e  não  parte  para  o  oposto,  em  contestação  e  confronto  abertos;  mas 

 que,  pelas  brechas  possíveis,  coloca  em  diálogo  outras  construções,  a  um  só  tempo  juntas  e 

 não  unificadas.  Daí,  cabe  então  considerarmos  como  a  repetição  contribui  ou  acrescenta  à 

 disposição das temporalidades na obra. 

 O  gesto  de  repetir,  como  vimos  comentando,  é  um  processo  dinâmico,  produtor  de 

 movimento,  transformação,  mudança  e  diferença.  O  tempo,  quando  implicado  nesse  processo, 

 é  interrompido  enquanto  progressão  linear,  de  modo  a  embaralhar  as  expectativas  do 

 observador  acerca  das  relações  entre  passado,  presente  e  futuro.  A  repetição  assimila  as 

 temporalidades  diversas  ao  tempo  da  coisa  repetida,  contraindo-as  no  tempo  presente:  a  cada 

 repetição,  move-se  o  olhar  para  o  anterior  a  partir  do  atual,  e  prevê-se  o  seguinte  também  a 

 partir dele. Deleuze descreve o tempo da repetição como o do “presente puro”: 

 É  a  ele  que  pertence  o  passado  e  o  futuro:  o  passado,  na  medida  em  que  os  instantes 
 precedentes  são  retidos  na  contração;  o  futuro,  porque  a  expectativa  é  antecipação 
 nessa  mesma  contração.  O  passado  e  o  futuro  não  designam  instantes,  distintos  de 
 um  instante  supostamente  presente,  mas  as  dimensões  do  próprio  presente,  na 
 medida  em  que  ele  contrai  os  instantes.  O  presente  não  tem  de  sair  de  si  para  ir  do 
 passado  ao  futuro.  O  presente  vivo  vai,  pois,  do  passado  ao  futuro  que  ele  constitui 
 no tempo [...].  184 

 As  repetições  de  Zambra,  tanto  de  uma  obra  para  a  outra  quanto  internas  a  um 

 romance,  tornam  únicas  e  presentificadas  a  cena,  a  personagem  ou  a  própria  sensação 

 reiteradas.  Tomemos,  por  exemplo,  um  episódio  que  se  encontra  tanto  em  A  vida  privada  das 

 184  DELEUZE, 2021, p. 108. 
 183  RANCIÈRE, 2014, p. 222. 

 182  CABALLERO;  MARTÍNEZ,  2016,  p.  110  (tradução  minha).  Texto  original:  “ya  no  se  ubican  en  posiciones 
 binarias,  sino  que  se  plantean  como  casos  especiales  y  paradigmáticos  en  la  intersección  de  dos  visiones  éticas  y 
 políticas de un acontecimiento”. 
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 árvores  quanto  em  Formas  de  voltar  para  casa  :  a  roda  de  amigos  que  conversam  sobre  os 

 mortos  de  suas  famílias  enquanto  o  protagonista  se  dá  conta  de  sua  história  sem  mortos  e  sem 

 livros.  Quando  essa  cena  é  repetida  no  romance  mais  novo,  ela  não  remete  a  algo  passado  ou 

 original:  ela  é  a  memória  daquele  personagem  naquele  momento,  e  a  remissão  ao  outro 

 romance  é  um  gesto  de  quem  lê  ativamente,  reconhecendo  o  familiar,  retraçando  os  passos, 

 relendo  A  vida  privada  das  árvores  com  um  novo  olhar  curioso,  e  esse  trecho  de  uma  nova 

 forma  também.  A  cena,  entretanto,  é  “verdadeira”  e  encontra-se  no  “presente  vivo”  de  cada 

 uma de suas versões repetidas. 

 E  mais:  é  uma  lembrança,  em  ambos  os  livros  –  a  lembrança  do  encontro  com  os 

 amigos  em  que  ocorreu  aquela  conversa,  e  a  rememoração,  naquele  momento  passado,  de  um 

 tempo  ainda  anterior,  o  da  infância.  Ambos  os  tempos  passados  são  retomados  pelo  presente 

 da  narração  e  mobilizados  por  ele:  eles  são  presentes  junto  ao  tempo  da  narração.  O  exercício 

 da  memória  a  partir  dessas  engrenagens  complica  as  temporalidades,  mas  não  muda  a 

 atualidade  em  que  elas  se  encontram,  e  isso  fica  mais  latente  quando  levamos  em 

 consideração  que  se  trata,  na  obra,  de  tempos  que  possuem  uma  historiografia  forte  e  em 

 conflito: o tempo da ditadura, do pós-ditadura. 

 O  jogo  com  os  tempos  históricos  está  mais  evidente  na  relação  paralela  que  o 

 protagonista  constrói  entre  o  período  ditatorial  de  sua  infância  e  o  presente,  em  2010,  com  as 

 eleições  presidenciais  de  Sebastián  Piñera.  Em  forma  de  culpa  e  denúncia,  o  protagonista  joga 

 com  as  semelhanças  entre  os  dois  momentos,  melancolicamente:  “Sei  que  Sebastián  Piñera 

 ganhará  o  primeiro  turno  e  com  certeza  também  o  segundo.  Acho  isso  horrível.  Já  se  vê  que 

 perdemos  a  memória”  185  .  Entre  um  momento  e  outro  há  diferenças  políticas  e  culturais  não 

 ignoradas,  mas  há  também  um  caráter  repetitivo,  característico  de  uma  não  resolução  dos 

 “restos” ditatoriais que fazem parte do Chile contemporâneo. 

 Mas,  como  vimos,  a  repetição  em  Zambra  é  muito  menos  uma  repetição  platônica  e 

 bem  mais  uma  repetição  produtora,  insurgente  contra  a  ideia  de  um  original  repetido.  À 

 repetição  do  horror  da  ditadura  (não-reflexiva,  que  atua  como  sintoma  e  como  reprodução), 

 Zambra  opõe  a  repetição  criativa,  que  tenta  fazer  lembrar  e  produzir  algo  de  novo.  O  passado, 

 em  sua  obra,  não  atua  sobre  o  presente,  mas  é  encenado  dentro  dele.  Isso  porque,  é  importante 

 ter  em  mente,  a  relação  da  repetição  com  a  História  não  trata  necessariamente  de  uma 

 concepção  cíclica,  de  reprodução  do  passado  no  presente.  Idelber  Avelar  (2003)  observa  isso 

 no  capítulo  V  de  seu  livro  sobre  as  narrativas  ficcionais  pós-ditaduras,  em  que  analisa  a  obra 

 Em Liberdade  , de Silviano Santiago. Segundo ele, 

 185  ZAMBRA, 2014a, p. 149. 
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 Se  o  texto  submete  a  história  à  vertigem  do  eterno  retorno  –  de  forma  que  a  própria 
 história  aparece  como  produto  da  iteração  –  ele  o  faz  desassociando  a  noção  de 
 retorno  das  de  círculo,  ciclo,  saga  [...].  Não  se  trata  de  ver  o  presente  como 
 reprodução  do  passado,  como  nada  mais  que  sua  repetição  compulsiva.  Trata-se,  ao 
 invés  disso,  de  receber  um  futuro  aberto  [...].  O  impacto  que  faz  com  que  o  passado 
 se  repita  enquanto  passado  no  presente,  que  interrompa  a  coincidência  do  presente 
 consigo  mesmo,  desvelando  assim  a  autodiscórdia  que  fissura  o  presente  e 
 conferindo-lhe seu fundamento intempestivo.  186 

 Aqui,  trata-se  de  pensar  o  tempo  contraído  no  presente  do  repetido.  As  temporalidades 

 contraídas  não  são  apenas  as  do  passado  e  do  futuro,  mas  multiplicidades  de  passado  e  de 

 presente  e  um  futuro  deixado  em  aberto.  São  os  muitos  tempos  da  classe  média  chilena  da 

 qual  fazem  parte,  e  também  os  tempos  de  suas  memórias.  Múltiplas  porque  são  o  tempo  do 

 protagonista,  de  Claudia  e  dos  pais,  em  suas  vozes  dissonantes  não  apenas  entre  si  mas 

 principalmente  contra  os  discursos  oficiais  –  pela  resistência  da  família  de  Claudia,  pela 

 não-resistência  acrítica  dos  pais  do  protagonista  e  pelo  não-lugar  ocupado  pelo  narrador  frente 

 a essas construções. 

 Ao  dialogar  com  essa  heterogeneidade  por  meio  de  um  ir  e  vir  de  perguntas  sem 

 respostas,  Zambra  cria  um  presente  intempestivo,  tumultuado,  que  não  projeta  um  porvir 

 linear  –  nem  ele  mesmo  é  um  tempo  contínuo.  O  período  da  ditadura  “repetido”  no  presente 

 contemporâneo  funciona  nessa  chave  de  leitura:  não  é  uma  reprodução  do  passado  no 

 presente,  como  também  não  é  o  exercício  de  reprodução  do  tempo  vivido  que  configura  a 

 memória  na  obra.  É  na  compreensão  da  repetição  como  um  exercício  criativo  e  de  imaginação 

 que  se  encontra  uma  leitura  muito  mais  rica  e  interessante  para  a  obra  de  Zambra.  Não  há 

 coincidência  nem  identidade  entre  os  tempos,  como  observa  Avelar,  mas  uma  diferença  que  se 

 instala  nas  lacunas  entre  um  e  outro  momento  e  que  só  pode  ser  vista  por  meio  do  trabalho  da 

 imaginação  –  no  caso,  da  imaginação  literária,  da  qual  partilham  autor,  leitor  e,  por  que  não, 

 narradores e mesmo narrativa. 

 2.1.3. A repetição no trabalho da memória 

 “Extrair  da  repetição  algo  novo,  extrair-lhe  a  diferença,  é  o  papel  da  imaginação  ou  do 

 espírito  que  contempla  [...].  Do  mesmo  modo,  a  repetição,  em  sua  essência,  é  imaginária”  187  . 

 A  ficção  de  que  tratamos  aqui  depende  desse  gesto  de  imaginação  –  tanto  da  parte  de  seu 

 autor  e  de  seu  texto,  que  se  imagina  um  romance  ou  um  diário,  que  imagina  outros  tempos,  e 

 que  produz,  daí,  seu  material  ficcional;  quanto  da  parte  do  leitor,  a  quem  é  estendido  o  papel 

 187  DELEUZE, 2021, p. 113. 
 186  AVELAR, 2003, p. 186-187. 
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 de  constituição  daquele  universo  e,  em  retroação,  de  seu  próprio  universo  “real”.  Beatriz  Sarlo 

 (2007)  observa  o  papel  central  que  a  imaginação  tem  em  dar  conta  da  narrabilidade  de  tempos 

 e  traumas  como  os  da  ditadura:  para  a  autora,  apenas  a  imaginação  é  capaz  de  dotar 

 narradores  –  historiadores  ou  romancistas  –  de  uma  espécie  de  distanciamento  necessário  para 

 o relato: 

 [...]  a  imaginação  “faz  uma  visita”  quando  rompe  com  aquilo  que  a  constitui  na 
 proximidade  e  se  afasta  para  capturar  reflexivamente  a  diferença.  A  condição 
 dialógica  é  estabelecida  por  uma  imaginação  que,  abandonando  o  próprio  território, 
 explora  posições  desconhecidas  em  que  é  possível  surgir  um  sentido  de  experiências 
 desordenadas,  contraditórias  e,  em  especial,  resistentes  a  se  render  à  ideia  simples 
 demais de que elas são conhecidas porque foram suportadas.  188 

 Lendo  Beatriz  Sarlo  a  partir  do  referencial  que  vimos  construindo  aqui,  podemos  dizer 

 que  a  imaginação  permite  um  distanciamento  necessário  para  que  nos  coloquemos,  como 

 quem  diz  ou  quem  escuta,  na  posição  de  um  possível  observador,  cujo  olhar  é  produtor  da 

 diferença  que  funda  a  estrutura  da  repetição.  Ao  colocar  em  postura  dialógica  experiências, 

 sujeitos  e  temporalidades  dissensuais,  o  exercício  de  observar  reflexivamente  é  capaz  de  criar, 

 nas  rupturas,  o  espaço  para  dizer  aquilo  que  não  poderia  ser  dito  de  outra  forma.  É  aí  que 

 tentamos  situar  o  texto  de  Zambra,  que  repete  em  seus  textos  como  quem  precisa  se  lembrar, 

 como  quem  não  se  lembra  ou  como  quem  precisa  que  se  lembrem  –  e  que,  talvez  por  isso 

 mesmo,  faça  um  uso  por  vezes  homeopático,  por  outras  mais  insistente,  do  trabalho  ficcional 

 sobre  suas  memórias.  Este  trabalho  está  nas  próprias  palavras  do  segundo  narrador,  o  escritor 

 en  abyme  que  repete  o  trabalho  de  Zambra,  e  que  diz:  “Sinto-me  próximo  demais  daquilo  que 

 conto.  Abusei  de  algumas  lembranças,  saqueei  a  memória,  e  também,  de  certo  modo,  inventei 

 demais”  189  . 

 Daí  a  relação  com  a  memória,  tão  vívida  em  um  texto  que  trata  da  infância  a  partir  da 

 vida  adulta,  ser  especialmente  delicada.  Falar  a  respeito  do  tempo  da  ditadura  no  espaço 

 ficcional,  reclamando  até  mesmo  para  aquilo  que  há  de  real  em  seu  interior  um  estatuto  de 

 ficção,  envolve  imensamente  esse  trabalho  de  imaginação.  Podemos,  ao  mesmo  tempo, 

 argumentar  que  isso  torna  possível  que  o  texto  dê  conta  daquilo  que  não  poderia  ser  elaborado 

 em  outras  formas  de  dicção  e  que,  ficcionalmente  ou  não,  o  exercício  da  imaginação  é  parte 

 do  trabalho  da  memória.  Não  tomaremos  nem  um  nem  outro  caminho,  apenas  consideraremos 

 que ambos contribuem para a análise da memória pelo mesmo olhar: o da criação. 

 189  ZAMBRA, 2014a, p. 61. 
 188  SARLO, 2007, p. 41. 
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 A  repetição,  quando  pensada  junto  à  questão  da  memória,  coloca  em  jogo  a  própria 

 concepção  de  relação  dos  sujeitos  com  os  tempos  em  que  habitam.  Nesse  sentido,  Krystyna 

 Mazur descreve a oposição entre recordação e repetição, segundo Kierkegaard: 

 [...]  a  “recordação”  é  baseada  na  recuperação  de  uma  presença  anterior  e  produz  uma 
 duplicação  fiel  ao  original;  "repetição”  implica  em  diferença.  “Recordação”  é  o 
 movimento  da  memória  para  trás,  o  que  idealmente  reproduz  o  passado  ;  “repetição” 
 é um movimento para frente, que cria na medida em que repete.  190 

 O  trabalho  da  repetição  em  Zambra  age  de  maneira  similar,  produzindo  algo  para 

 adiante  a  partir  de  elementos  já  conhecidos  ou  muito  pouco  acessados,  situados  na  infância  ou 

 no  passado  próximo.  Formas  de  voltar  para  casa  não  reproduz  eventos  do  passado  como 

 quem  pretende  uma  narrativa  fiel  ou  transportada  da  infância  para  o  presente.  Pelo  contrário, 

 o  caráter  repetitivo  e  intermitente  com  que  os  eventos  são  narrados  dão  ao  texto  um  teor  de 

 busca  e  de  pesquisa  a  partir  do  presente  –  um  tempo  que  tampouco  tem  caráter  estável.  O 

 retorno  às  memórias  da  infância  move-se  de  maneira  criativa  e  produtora  de  novos  sentidos 

 (ou, ao menos, à procura de novos sentidos). 

 Essas  produções  do  texto  encontram-se  em  aberto:  são,  de  certa  maneira,  sentidos  em 

 devir,  e  o  leitor  tem  em  suas  mãos  essa  tarefa  que  não  chega  a  ser  imposta,  nem 

 explicitamente  sugerida,  mas  que  configura  todo  o  jogo  do  romance,  em  seus 

 embaralhamentos  de  vozes  e  repetições  insistentes.  O  movimento  adiante,  que  cria  na  medida 

 em  que  repete,  é  um  convite  ao  olhar,  o  olhar  capaz  de  produzir  a  diferença  e  reconhecer  a 

 repetição,  e  que  caracteriza,  em  Zambra,  tanto  o  trabalho  da  narração  ficcional  quanto  o 

 trabalho  da  própria  memória.  O  texto,  em  si,  está  na  posição  dúbia  que  lhe  permite  agir  e  não 

 agir  sobre  suas  lembranças,  como  quem  diz:  “Mas  sou  contra  a  nostalgia.  Não,  não  é  verdade. 

 Eu  gostaria  de  ser  contra  a  nostalgia.  Para  onde  quer  que  eu  olhe  há  alguém  renovando  votos 

 com o passado”  191  . 

 Cabe  também,  por  fim,  lembrarmos  que  o  tema  da  repetição  também  é  caro  às  teorias 

 da  psicanálise,  figurando  como  um  sintoma  da  não  assimilação  do  trauma.  Aquilo  que  é 

 esquecido  e  recalcado  é  repetido  pela  pessoa  traumatizada:  o  analisando  “não  o  reproduz 

 como  lembrança,  mas  como  ato,  ele  o  repete,  naturalmente  sem  saber  que  o  faz”  192  .  A  partir 

 de  Freud  e  Lacan,  Jacques  Fux  (2019)  aponta:  “se  o  trauma  é  inassimilável,  ele  não  pode  ser 

 192  FREUD, 2010, p. 199-200. 
 191  ZAMBRA, 2014a, p. 59. 

 190  MAZUR,  2005,  p.  4  (tradução  minha).  Texto  original:  “[...]  ‘recollection’  is  based  on  the  recovery  of  a  prior 
 presence  and  produces  a  faithful  duplicate  of  the  original;  ‘repetition’  entails  difference.  ‘Recollection’  is  the 
 backward  movement  of  memory,  which  ideally  reproduces  the  past;  ‘repetition’  is  a  movement  forward,  which 
 creates as it repeats”. 



 85 

 dominado,  ele  sempre  deixa  um  resto,  e  é  esse  resto  que  motiva  a  repetição.  A  repetição,  por 

 sua  vez,  nunca  dará  conta  desse  prometido  domínio,  o  que  não  significa  que  nada  pode  ser 

 transcrito”  193  . 

 Freud  (2010)  aponta  que  o  trabalho  da  psicanálise  estaria  em  “domar  a  compulsão  de 

 repetição  do  paciente  e  transformá-la  num  motivo  para  a  recordação”  194  .  O  retorno  da  história 

 e  as  repetições  espiraladas  no  conjunto  do  trabalho  de  Zambra  parecem  funcionar  de  maneira 

 semelhante  à  do  trabalho  psicanalítico.  Os  restos  não-elaborados  das  memórias  que  só  agora 

 são  compreendidas,  das  experiências  de  família  que  nunca  foram  ditas,  das  estruturas 

 ditatoriais  que  nunca  foram  superadas  no  Chile  –  esses  restos  são  repetidos,  nos  romances  do 

 autor,  de  maneira  deliberada  e  artificiosa,  apontando  para  um  exercício  de  recordação 

 “verdadeira”  e  profunda  que  guarda  afinidade  com  a  literatura.  E  que,  como  vimos,  não 

 acontece  senão  na  elaboração  estendida  ao  leitor,  aos  outros  escritores  contemporâneos,  à 

 potência  em  aberto  do  tempo,  capaz  de  produzir  algo  de  novo  ao  ver  em  si  repetido  o  passado 

 enquanto sintoma ou rastro. 

 A  repetição,  nesse  sentido,  funciona  de  maneira  a  chamar  a  atenção  para  si  e  para  a 

 diferença  produzida  a  cada  gesto  de  repetir  –  ela  aponta  para  a  falta,  para  o  trauma  e  para  o 

 fracasso  de  uma  geração  e  de  seus  sujeitos,  mas,  principalmente,  aponta  para  o  próprio  fato  de 

 ser  um  gesto  de  repetição.  É  a  partir  do  estranhamento  desse  ato  que  ela  age,  mais  potente, 

 sobre  o  presente  e  sobre  o  “real”  por  tratar-se  de  uma  estrutura  presentificada  (e  aqui, 

 ficcional, criativa e imaginativa): 

 Frequentemente  motivada  por  um  desejo  de  continuidade,  de  recuperação  da  perda, 
 de  presença,  a  repetição  falha:  dizer  de  novo  e  de  novo  não  nos  traz  para  mais  perto, 
 mas,  pelo  contrário,  nos  remove  do  objeto  de  desejo.  Ao  invés  de  conjurar  a 
 desejada  presença,  a  linguagem  chama  atenção  para  sua  própria  (incomum, 
 redundante)  estrutura,  chama  atenção  para  a  ação  de  endereçamento  do  falante  (e 
 para  a  própria  repetição).  [...]  Mas,  à  medida  que  continuamos  repetindo, 
 começamos  a  descobrir  a  estranheza  de  nossas  próprias  palavras.  A  repetição  faz 
 com  que  elas  soem  estrangeiras,  ou  como  as  palavras  de  um  estranho.  Nós 
 começamos  a  ouvir  em  nossas  próprias  palavras  ecos  de  alguma  outra  presença,  algo 
 que  não  é  nosso,  algo  que  não  é  de  nossa  autoria.  Esse  momento  é  o  momento  de 
 compensação pela perda.  195 

 195  MAZUR,  2005,  p.  xviii  (tradução  minha).  Texto  original:  “Often  motivated  by  a  desire  for  continuity,  for 
 recovery  from  loss,  for  presence  repetition  fails:  to  say  over  and  over  [...]  does  not  bring  us  any  closer,  but  rather 
 removes  us  from  the  object  of  desire.  Instead  of  conjuring  up  the  desired  presence,  language  draws  attention  to 
 its  own  (unusual,  redundant)  structure,  draws  attention  to  the  speaker's  act  of  address  (and  to  repetition  itself). 
 [...]  But  as  we  continue  repeating,  we  begin  to  discover  the  strangeness  of  our  own  words.  Repetition  makes 
 them  sound  foreign  or  like  the  words  of  a  stranger.  We  begin  to  hear  in  our  own  words  echoes  of  some  other 
 presence,  something  not  our  own,  something  not  of  our  making.  That  moment  is  a  moment  of  compensation  for 
 the loss”. 

 194  FREUD, 2010, p. 206. 
 193  FUX, 2019, p. 55-56. 
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 2.2. O romance dos pais, o romance dos filhos 

 Tenho a idade que meu pai tinha naquela época – o bastante para 
 saber que as armas dele não são as minhas, que não me cabe 

 empunhá-las e fazer dele um irmão em armas, que só me resta sondar 
 conceitos, tentar compreendê-las. 

 Julián Fuks  196 

 O  que  fazer  com  a  herança  dolorosa  de  toda  uma  geração,  deixada  por  seus  pais? 

 Compreendê-la,  aceitá-la,  desafiá-la?  Essa  questão  acompanha,  com  um  gesto  indeciso,  o 

 narrador  de  Formas  de  voltar  para  casa  .  Junto  de  outros  autores  também  hijos  de  la 

 dictadura  ,  Zambra  se  volta  para  o  ponto  de  origem  que  é  tanto  o  seu  quanto  o  da  ditadura:  os 

 anos  de  sua  infância,  onde  a  figura  dos  pais  é  mais  marcante  que  a  sua  própria  perante  seus 

 olhos  agora  adultos.  Aí,  no  passado  que  acessa  pelos  mecanismos  da  memória  e  da 

 imaginação,  reside  o  trabalho  de  tentar  construir  um  sentido,  ordenar  sua  história  e  reconstruir 

 os  limites  do  presente.  Em  uma  obra  em  muitos  aspectos  semelhante  à  que  analisamos  aqui,  O 

 espírito  dos  meus  pais  continua  a  subir  na  chuva  (2018),  o  escritor  argentino  Patrício  Pron 

 comenta em certa altura: 

 Acho  que  os  filhos,  em  algum  momento,  sentem  necessidade  de  saber  quem  foram 
 seus  pais  e  saem  em  busca  de  respostas.  Os  filhos  são  os  detetives  que  os  pais 
 lançam  no  mundo  para  que  um  dia  retornem  e  contem  a  eles  sua  história  e,  assim, 
 eles  mesmos  possam  compreendê-la.  Os  filhos  não  são  os  juízes  dos  pais,  já  que  não 
 podem  julgar  de  maneira  realmente  imparcial  alguém  a  quem  devem  tudo,  inclusive 
 a  vida,  mas  podem  tentar  colocar  ordem  em  sua  história,  restituir  o  sentido  que  foi 
 apagado  pelos  acontecimentos  mais  ou  menos  pueris  da  vida  e  sua  acumulação,  e 
 depois proteger essa história e perpetuá-la na memória.  197 

 Assim  como  Patrício  Pron,  Alejandra  Costamagna  também  encontra  na  imagem  do 

 detetive  uma  chave  de  leitura  para  esses  romances:  para  ela,  são  textos  em  que  se  lê  “a  voz  do 

 filho  como  a  de  um  detetive.  Não  mais  fazendo  um  ajuste  de  contas  com  seus  pais,  e  sim 

 colocando-os  em  seu  lugar”  198  .  Não  como  juízes,  mas  como  detetives  que  investigam  seus 

 próprios  mapas  afetivos  a  partir  de  pistas  históricas:  assim  se  comportam  os  narradores  em 

 Formas  de  voltar  para  casa  ,  trazendo  para  o  interior  da  narrativa  as  vozes  que  contornam  sua 

 experiência  de  memória.  O  retorno  à  infância  figura  como  um  gesto  incontornável  desse 

 processo,  especialmente  tendo  em  conta  que  esta  infância  se  passou  durante  os  anos  de 

 198  COSTAMAGNA, Alejandra apud QUEROL, 2015, n.p. 
 197  PRON, 2018, posição 37. 
 196  FUKS, 2015. p. 38-39. 
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 ditadura  no  Chile,  e  que  “para  explicar  qualquer  coisa  no  Chile  é  preciso  voltar  à  ditadura.  É 

 muito difícil não falar dela”  199  . 

 É  a  partir  dessa  constatação,  tão  pessoal  quanto  coletiva,  que  os  protagonistas,  entre  os 

 30  e  os  40  anos,  começam  a  interrogar  sua  história:  “Nasci  cinco  dias  depois  do  golpe,  em  16 

 de  setembro  de  1973,  diz  Claudia,  numa  espécie  de  estalo”  200  .  Com  um  estalo  semelhante,  o 

 narrador-escritor  retorna  à  casa  dos  pais,  interroga-os,  escreve  aquilo  de  que  se  lembra; 

 Claudia,  de  outra  maneira,  também  retorna  ao  espaço  familiar,  narra,  recorda.  Na  metaficção 

 de  Zambra,  pais  e  filhos  são  “escritores”  de  narrativas,  discursos,  e,  de  certa  maneira,  de  suas 

 formas  de  lidar  com  a  vida:  a  literatura  dos  pais  é  lida  e  reescrita  naquilo  que  vai  tomando, 

 aos  poucos,  a  forma  de  uma  literatura  dos  filhos  .  Esta,  por  sua  vez,  ao  menos  com  base  no 

 que  temos  em  mãos  ao  ler  o  romance,  é  constituída  ela  mesma  de  investigações  com  ares  que 

 oscilam  entre  um  tom  de  conversa  à  mesa  de  jantar  e  um  tom  quase  policialesco  de 

 interrogação e reunião de fatos esparsos. 

 Cabe  comentar,  em  um  breve  parênteses,  que  é  justamente  nesse  tema  que  a  figura  do 

 autor  Alejandro  Zambra  se  mistura  às  de  seus  narradores  duplicados  –  são,  todos  eles,  os  hijos 

 de  la  dictadura  que  compartilham  algum  nível  de  identidade  naquilo  que  é  narrado.  A  forma 

 com  que  o  “testemunho”  se  dá,  já  discutida  no  Capítulo  1,  implica,  é  claro,  diferentes  leituras 

 para  o  efeito  do  romance  dos  filhos.  Os  caminhos  traçados  até  aqui  apontam  no  sentido  de 

 uma  construção  artificiosa  e  consciente  de  sua  ficcionalidade,  que  se  alimenta  do  elo  com 

 Zambra  não  como  forma  de  completar  o  real,  mas  sim  de  produzir  o  romance  que  ainda  pode 

 ser escrito na contemporaneidade pós-ditaduras. 

 Para  fechar  estes  parênteses,  devemos  então  nos  perguntar:  como  a  tensão  entre 

 biográfico  e  ficcional  opera  em  uma  narrativa  que  elabora  algo  tão  particularmente  real  e 

 doloroso  como  o  trauma  da  ditadura?  E  os  artifícios  ficcionais,  mobilizados  em  nossa 

 discussão  desde  o  princípio,  provocam  quais  deslocamentos  no  romance?  Por  fim,  não 

 deixemos  de  lado  em  nenhum  momento  a  perspectiva  de  que  a  forma  de  narrar  o  testemunho 

 condiciona um determinado olhar sobre o passado e uma determinada construção do presente. 

 Alejandro  Zambra,  assim  como  Patricio  Pron,  Julián  Fuks,  Alejandra  Costamagna, 

 entre  tantos  outros  201  ,  faz  parte  da  geração  daqueles  que  produzem  testemunhos  de  segunda  ou 

 terceira  ordem  –  são  os  filhos  dos  sobreviventes  de  um  momento  como  o  das  ditaduras.  Sua 

 “autoridade”  sobre  aquilo  que  narram  é  reduzida,  seja  porque  não  tinham  consciência  do  que 

 201  Cf.: QUEROL, 2015; CASTRO, 2018. 
 200  ZAMBRA, 2014a, p. 91. 
 199  ZAMBRA, Alejandro apud QUEROL, 2015, n.p. 
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 se  passava  durante  o  período,  seja  porque  não  dão  conta  de  resgatar  suas  memórias  infantis 

 com  segurança,  seja,  enfim,  por  não  terem  vivido  em  “primeira  mão”  a  perseguição,  a  tortura, 

 o exílio, as angústias de quem era jovem ou adulto nos anos da ditadura. 

 O  contexto  do  pós-Segunda  Guerra  e  o  pensamento  elaborado  a  seu  respeito  podem 

 ser  trazidos  aqui  para  ajudar  na  compreensão  desse  outro  “pós-”,  o  pós-ditadura  –  conservadas 

 as  especificidades  de  cada  um  desses  espaços  de  trauma  e  de  redefinição  coletiva  e  individual, 

 tanto  por  meio  de  políticas  de  memória  quanto  por  meio  de  uma  elaboração  estética,  que  nos 

 interessa aqui. A respeito do escritor francês Georges Perec, Jacques Fux aponta: 

 Já  que  Perec  não  viveu  em  nenhum  dos  campos  de  concentração,  seus  escritos  não 
 se  enquadram  no  que  conhecemos  como  testemunho  primário.  Também,  como  não  é 
 filho  de  sobreviventes,  seus  escritos  não  são  vistos  como  um  testemunho  secundário 
 ou  de  segunda  geração.  Mas,  infelizmente,  a  Shoah  está  diretamente  ligada  à  sua 
 criação, cultura e a seus traumas.  202 

 Assim  como  Perec,  Zambra  não  viveu  o  Estado  ditatorial  nem  em  primeira  nem  em 

 segunda  mão  –  seus  pais  não  são  exilados,  desaparecidos  ou  sobreviventes.  Eles  estão  vivos  e 

 pertencem  a  uma  classe  média  que  endossou  de  uma  forma  ou  de  outra  o  regime  e  seguiu 

 acrítica  mesmo  com  a  reabertura.  No  entanto,  o  autor  é  capaz  de  testemunhar  sobre  a  ditadura 

 –  de  um  modo  enviesado  e  transversal  –  porque,  antes  de  ser  individual,  ela  está  atrelada  à  sua 

 construção  cultural,  à  sua  formação  como  sujeito  no  mundo,  aos  traumas  compartilhados  com 

 seus  conterrâneos.  E,  a  partir  daí,  o  que  produz  não  é  um  texto  biográfico  que  pretende 

 alguma  forma  de  relato,  mas  uma  ficção  em  que  este  material,  biográfico  ou  feito  de 

 impressões, é experimentado no interstício entre real e literário. 

 A  percepção  desses  dois  tempos  –  o  dos  pais  e  o  dos  filhos  –  é  o  cerne  do  conflito 

 interno  do  romance:  o  protagonista  tem  agora  uma  idade  próxima  à  de  seus  pais  quando  ele 

 era  criança,  e  a  revisitação  de  seus  primeiros  anos  carrega  um  olhar  duplo  de  tentar  dar  conta 

 de si em um contexto de memórias em que os pais eram as figuras de autoridade: 

 O  romance  era  o  romance  dos  pais,  pensei  então,  penso  agora.  Crescemos 
 acreditando  nisso,  que  o  romance  era  dos  pais.  Maldizendo-nos  e  também  nos 
 refugiando,  aliviados,  nessa  penumbra.  Enquanto  os  adultos  matavam  ou  eram 
 mortos,  nós  fazíamos  desenhos  num  canto.  Enquanto  o  país  se  fazia  em  pedaços,  nós 
 aprendíamos  a  falar,  a  andar,  a  dobrar  os  guardanapos  em  forma  de  barcos,  de 
 aviões.  Enquanto  o  romance  acontecia,  nós  brincávamos  de  esconder,  de 
 desaparecer.  203 

 203  ZAMBRA, 2014a, p. 54. 
 202  FUX, 2019, p. 74. 



 89 

 E  então,  escrevendo  um  romance  dentro  de  um  diário,  o  duplo  narrador  de  Formas  de 

 voltar  para  casa  produz  uma  narrativa  que  busca  jogar  algum  tipo  de  luz  sobre  a  confortável 

 penumbra  em  que  viveu  a  infância.  “Não  quero  falar  de  inocência  nem  de  culpa:  não  quero 

 mais  do  que  iluminar  alguns  recantos,  os  recantos  onde  estávamos”  204  ,  reflete  o  narrador.  Ao 

 fazê-lo,  reconhece  que  existe  um  lugar  para  a  culpa,  e  reconhece,  também,  que  existe  algo  de 

 mais  interessante  em  desviar-se  dela,  em  voltar  o  olhar  para  os  momentos  menos  carregados 

 de  significado  em  sua  memória.  A  quem  seria  dirigida  essa  culpa,  ou  de  onde  ela  viria,  não  é 

 certo.  Pelo  contrário,  o  sentimento  (ou  o  imperativo)  comparece  de  maneira  difusa  na 

 narrativa, parecendo estabelecer uma conversa com algo que não vemos. 

 Ora,  o  gesto  de  produzir  um  romance  que  se  desvincule  da  história  paterna  –  ou 

 melhor,  que  a  reescreva,  edite,  subverta  na  forma  de  uma  história  filial  –  carrega  em  si  esta 

 problemática  irresolvida  e  fundamental,  que  inaugura  em  parte  a  investigação  empreendida 

 pelo  texto  e  que  se  imprime  em  suas  páginas,  explícita  e  implicitamente:  o  sentimento  de 

 culpa,  aliado  ao  de  vergonha.  Contra  a  imagem  do  juiz,  que  acusa  e  sentencia,  Alejandra 

 Costamagna  e  Patricio  Pron  propõem  a  figura  do  detetive,  que  procura  entender  a  partir  de 

 pistas  e  fragmentos.  Mas  não  é  possível  abandonar  completamente  o  ressentimento  contido  no 

 julgamento  do  pai  feito  pelo  filho.  Até  na  figura  do  detetive  de  Costamagna  instala-se  uma 

 incontornável autoridade no ato de colocar os pais “em seu lugar”. 

 O  próprio  narrador  reconhece  sua  oscilação  e  afirma:  “Vou  escrever  um  livro  sobre 

 vocês,  digo,  com  um  sorriso  desenhado  na  boca.  Não  posso  acreditar  no  que  acaba  de 

 acontecer.  Me  incomoda  ser  o  filho  que  volta  a  recriminar,  uma  e  outra  vez,  seus  pais.  Mas 

 não  posso  evitar”  205  .  Cabe  observar  que  essa  cena  ocorre  ao  fim  de  um  diálogo,  duplicado  no 

 romance:  é  uma  conversa  à  mesa  de  jantar  na  qual  os  pais  fazem  pouco  caso  do  peso  da 

 história  de  Raúl  e  de  Claudia.  O  filho  conta-lhes  a  história  “porque  alguma  coisa  espero, 

 alguma  coisa  procuro”  206  ,  e  nisso  está  a  ambiguidade  de  seu  gesto.  Ao  procurar  provocar  algo, 

 com  a  vontade  de  quem  busca  e  investiga,  percebe-se  recriminador,  com  um  sorriso  no  rosto  e 

 a  decisão  de  fazer  seus  pais  comparecerem  à  ficção  que  escreve  (“Suponho  que  eles 

 simplesmente  têm  que  comparecer.  Receber  menos  do  que  deram,  assistir  a  um  baile  de 

 máscaras sem entender muito bem por que estão ali”  207  ). 

 Não  é  apenas  nesse  momento  que  a  narrativa  de  Formas  de  voltar  para  casa 

 reconhece  e  elabora  de  alguma  maneira  o  impulso  de  submeter  os  pais  ao  escrutínio  que  só  se 

 207  Ibidem, p. 79. 
 206  Ibidem, p. 125. 
 205  Ibidem, p. 125. 
 204  ZAMBRA, 2014a, p. 61. 
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 tornou  possível  com  o  pós-ditadura.  A  oscilação  entre  culpar  os  pais  e  tentar  entendê-los 

 retorna  com  frequência,  como  seria  de  se  esperar  de  uma  “literatura  dos  filhos”.  Enquanto  no 

 romance  das  partes  ímpares  o  movimento  se  dá  nas  entrelinhas,  nos  olhares  e  nas  impressões 

 passageiras,  nas  passagens  dos  diários,  contidas  nas  partes  pares,  isso  toma  forma  de  reflexão 

 e  enunciação,  como  nas  citações  acima.  O  espaço  do  diário,  meio  de  investigação  da 

 intimidade  por  excelência,  traz  à  consciência  os  processos  pelos  quais  o  narrador-escritor 

 passa  tanto  em  sua  escrita  quanto  na  vida  cotidiana.  O  romance,  por  sua  vez,  parece  realizar  o 

 gesto  de  mostrar  ,  fazer  ver  momentos  em  que  sentimentos  como  a  culpa  e  a  vergonha  se 

 fizeram presentes. 

 Em  ambos  os  casos,  nosso  olhar  deve  descrever  um  percurso  cuidadoso,  saltando  de 

 uma  passagem  para  outra  páginas  adiante,  “repetida”  na  voz  de  outro  narrador;  ou  voltando  a 

 atenção  desconfiada  para  o  delicado  equilíbrio  entre  aquilo  que  os  narradores  relatam  e  as 

 camadas  de  ficcionalidade  impregnadas  nesses  relatos.  A  análise  desse  “romance  dos  filhos”, 

 então,  deve  realizar  o  mesmo  percurso  feito  até  aqui,  observando  os  artifícios  narrativos  que 

 envolvem  a  enunciação  dos  sentimentos  descritos  e  vividos,  olhando  não  apenas  para  o  que  é 

 mostrado, mas para a maneira com que isso se dá. 

 O  que  nos  interessa,  então,  é  compreender  como  Formas  de  voltar  para  casa  transita 

 entre  os  mínimos  do  cotidiano  e  das  reminiscências  em  sua  tentativa  de  produzir  um  romance 

 que  seja  dos  filhos,  em  diálogo  com  os  pais.  Como  o  enfrentamento  da  história  dos  pais  –  e, 

 nisso,  o  enfrentamento  da  própria  herança  –  se  mescla  e  se  distancia  do  enfrentamento  da 

 história  do  país  e  da  geração  dos  narradores?  Neste  movimento,  nos  interessa  especialmente  a 

 maneira  com  que  o  romance  elabora,  também  entre  gestos  mínimos  e  impressões  passageiras, 

 os sentimentos de culpa e de vergonha. 

 2.2.1. A culpa: herança e ressentimento 

 Há,  naquilo  que  podemos  chamar  de  culpa  por  parte  do  narrador  de  Formas  de  voltar 

 para  casa,  algo  ao  mesmo  tempo  compreensível  e  inapreensível.  Ao  acusar  os  pais, 

 imputando-lhes  algum  tipo  de  responsabilidade  ou  querendo  de  alguma  maneira  puni-los  por 

 não  terem  se  oposto  ao  regime  e  mesmo  por  tê-lo  apoiado,  o  protagonista  assume  uma  forma 

 de  culpa  também  para  si,  mesmo  em  sua  percepção  enquanto  criança  e  adolescente  nos 

 primeiros momentos do pós-ditadura: 

 O  colégio  mudou  muito  quando  a  democracia  voltou.  Na  época  eu  acabava  de  fazer 
 treze  anos  e  começava  tardiamente  a  conhecer  meus  companheiros:  filhos  de  gente 
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 assassinada,  torturada,  desaparecida.  Filhos  de  homicidas  também.  Meninos  ricos, 
 pobres,  bons,  maus.  Ricos  bons,  ricos  maus,  pobres  bons,  pobres  maus.  É  absurdo 
 descrever  as  coisas  assim,  mas  me  lembro  de  ter  pensado  mais  ou  menos  dessa 
 maneira.  Lembro  de  ter  pensado,  sem  orgulho  e  sem  autocompaixão,  que  eu  não  era 
 nem  rico  nem  pobre,  que  não  era  bom  nem  mau.  Mas  era  difícil  ser  isso:  nem  bom 
 nem mau. Me parecia que isso, no fundo, era ser mau.  208 

 Em  um  momento  em  que  começavam  a  ser  revelados  os  crimes  da  ditadura,  ser  bom  e 

 ser  mau  eram  rótulos  rapidamente  adotados  segundo  o  novo  espírito  que  se  instalava  na 

 sociedade  chilena.  Julgavam-se  os  militares  e  os  civis  que  participaram  do  regime,  retornavam 

 ao  país  os  exilados  e  os  presos  políticos.  De  classe  média  e  isentos,  os  pais  do  protagonista 

 aproximam-se  do  “mau”  para  o  menino  e  mesmo  para  o  adulto:  enquadram-se  na  equação  que 

 muitas  vezes  é  feita  nestes  casos,  em  que  não  ser  contra  o  regime  significa  algum  tipo  de 

 aceitação  tácita  –  nem  bons  nem  ruins,  e  por  isso  mais  ruins  que  bons.  O  protagonista,  assim 

 como  seus  colegas  de  escola,  adere  aos  comportamentos  de  suas  origens  em  uma  identificação 

 sobre  a  qual  pouco  podem  dizer.  O  termo  hijos  de  la  dictadura  ,  que  vem  sendo  utilizado  ao 

 longo  deste  trabalho,  aponta  nesse  sentido:  crianças  que  nasceram  e  cresceram  durante  os 

 anos de Pinochet passaram a carregar os significados daquele período “em segunda mão”. 

 O  “absurdo  de  descrever  as  coisas  assim”  de  que  o  protagonista  fala  está  na  herança 

 tão  rapidamente  assumida  pelas  crianças,  em  um  pensamento  binário  que  apagava  de  uma  só 

 vez  as  ambiguidades  vividas  durante  os  anos  de  ditadura,  que  à  época  nem  estavam  tão 

 presentes.  Com  vidas  muito  diferentes,  vindos  de  classes  sociais  e  posicionamentos  políticos 

 variados,  nos  anos  de  Pinochet  todos  os  meninos  eram  apenas  meninos,  como  o  próprio 

 narrador  relembra  em  outros  momentos  do  texto.  A  reabertura  democrática  deu-lhes  histórias 

 políticas  emprestadas,  herdadas  de  seus  pais  e  parentes:  “filhos  de  gente  assassinada, 

 torturada,  desaparecida”,  filhos  “maus”  de  gente  “homicida”,  que  apoiou  ou  executou  os 

 crimes  em  nome  do  Estado,  filhos  de  gente  nem  boa  nem  má,  que,  como  os  pais  do 

 protagonista,  nada  fizeram  com  relação  ao  que  ocorria  em  seu  país.  Ganharam,  todos,  a 

 alcunha  de  filhos  ,  herdando  com  isso  uma  confusa  posição  no  momento  em  que  começavam  a 

 experimentar a vida na democracia pela primeira vez. 

 Em  outra  parte  do  romance  essa  ideia  de  um  Chile  dividido  entre  “gente  boa”  e  “gente 

 ruim”  reaparece,  dessa  vez  não  mais  na  voz  do  escritor  do  diário,  mas  no  romance  interno  à 

 obra,  na  voz  de  Claudia:  “Entendi  que  havia  gente  boa  e  gente  ruim.  Que  nós  éramos  gente 

 boa.  Que  a  gente  boa  às  vezes  era  perseguida  por  pensar  diferente.  Por  suas  ideias.  Não  sei  se 

 na  época  eu  sabia  o  que  era  uma  ideia,  mas  de  alguma  maneira  naquela  tarde  eu  soube”  209  . 

 209  Ibidem, p. 111-112. 
 208  ZAMBRA, 2014a, p. 64-65. 
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 Estão  aí  tanto  o  aprendizado  de  um  mundo  binariamente  dividido  quanto  a  incompreensão,  ou 

 a  compreensão  inexata,  de  um  mundo  que  escapava  às  crianças,  que  apenas  “de  alguma 

 maneira”  sabiam  o  que  era  posicionar-se  politicamente  ou  que  pensavam  “sem  orgulho  e  sem 

 autocompaixão”  sobre  seu  lugar  naquelas  divisões.  E  também  aí  está  uma  das  maiores 

 questões  que  acompanham  essa  geração  e  a  narração  do  romance:  a  descoberta  do  lugar  que 

 ocupam  em  um  mundo  cujas  ideias  são  as  dos  pais;  e  a  posterior  indagação  a  respeito  desse 

 lugar  no  qual  se  encaixam  apenas  “hereditariamente”  –  no  qual  é  impossível  uma  forma 

 perfeita de encaixe. 

 Para  o  narrador,  isso  toma  uma  forma  mais  concreta  ao  longo  de  suas  esparsas 

 investigações,  no  gesto  de  colocar-se  nos  lugares  de  Claudia,  de  Eme  e  também  de  seus  pais. 

 É  esse  gesto  que  acompanhamos  por  vezes  ao  longo  do  romance  e  que  constitui  parte  do 

 exercício  de  identificação  do  narrador  e  também  do  leitor,  lançado  a  um  ambiente  de 

 indefinições  e  alteridades  conflituosas  que  constitui  o  mundo  e  a  literatura  dos  “filhos”.  A 

 crítica  Lorena  Amaro,  citada  em  reportagem  de  Ricardo  de  Querol  (2015),  descreve  essa 

 literatura  como  “cheia  de  culpas:  a  ditadura  foi  tão  longa  que  deu  tempo  para  que  as  crianças 

 crescessem  e  entendessem  o  que  estava  acontecendo,  mas  não  durou  tanto  para  que  pudessem 

 lutar  contra  ela”  210  .  O  mesmo  aparece  na  voz  do  narrador  das  partes  ímpares,  que  narra  com 

 um riso algo entre melancólico e agressivo uma conversa com a mãe: 

 Bom,  mamãe,  mas  as  ditaduras  não  caem  por  conta  própria.  Aquela  luta  era 
 necessária. 
 Que  é  que  você  sabe  dessas  coisas?  Nem  tinha  nascido  na  época  de  Allende.  Era 
 uma criança naqueles anos. 
 Muitas  vezes  escutei  essa  frase.  Você  nem  sequer  tinha  nascido.  Desta  vez,  no 
 entanto, não me dói. De certo modo me dá vontade de rir.  211 

 Lina  Meruane,  escritora  também  chilena  e  apenas  cinco  anos  mais  velha  que 

 Alejandro  Zambra,  volta-se  contra  a  denominação  hijos  de  la  dictadura  para  si  e  para  seus 

 contemporâneos:  “Que  castigo,  penso,  que  esse  seja  o  nome  dado  a  essa  geração  como  se 

 tivéssemos  sido  parte”  212  ,  comenta.  Frente  a  isso,  nos  restam  então  perguntas  cuja  resposta  o 

 romance  de  Zambra  parece  ensaiar:  como  compreender  a  parte  tomada  por  esta  geração  nos 

 acontecimentos  do  país?  Qual  a  responsabilidade  dos  filhos  “que  nem  sequer  tinham  nascido”, 

 quando  os  crimes  foram  cometidos  pelos  pais?  Como  agir,  textualmente  e  para  além  do  texto, 

 para  que  esse  castigo  não  atue  de  maneira  castradora,  ou  seja,  que  forma  dar  a  ele  para  que  se 

 212  MERUANE, Lina apud QUEROL, 2015, n.p. 
 211  ZAMBRA, 2014a, p. 128. 
 210  AMARO, Lorena apud QUEROL, 2015, n.p. 
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 produza  algo  além,  alguma  forma  de  sentido,  algum  movimento  na  identidade  geracional  e 

 subjetiva? 

 Como o próprio narrador do romance das partes ímpares escreve, 

 Um  alívio  longo,  mas  passageiro.  Porque  nesse  sentimento  há  inocência  e  há  culpa, 
 e  embora  não  possamos,  embora  não  saibamos  falar  de  inocência  ou  de  culpa, 
 dedicamos  os  dias  a  repassar  uma  longa  lista  que  enumera  o  que  então,  quando 
 crianças,  desconhecíamos.  É  como  se  tivéssemos  presenciado  um  crime.  Não  o 
 cometemos,  somente  passávamos  pelo  lugar,  mas  arrancamos  dali  porque  sabemos 
 que  se  nos  encontrassem  nos  culpariam.  Nos  julgamos  inocentes,  nos  julgamos 
 culpados: não sabemos.  213 

 Mais  uma  vez  a  voz  do  texto  vê-se  fragilmente  equilibrada  entre  o  bom  e  o  mau,  entre 

 a  inocência  e  a  culpa.  Aqui,  o  lugar  dos  filhos  ganha  contornos  importantes  que,  se  são 

 explicitados  no  trecho,  certamente  estão  presentes  ao  longo  de  todo  o  romance.  Vemos, 

 através  de  um  olhar  melancólico,  o  protagonista  e  seus  contemporâneos  (o  “nós”  a  quem  o 

 texto  se  refere)  no  lugar  de  espectadores  de  um  crime  que  não  puderam  evitar,  mas  que 

 presenciaram  e  sobre  o  qual  carregam  uma  culpa  que  não  é  apenas  sua  (ainda  que  o  seja:  são 

 eles  mesmos  que  se  julgam,  indecisos,  culpados  ou  inocentes),  mas  que  recai  também  sobre 

 eles  vinda  de  alguma  parte  externa,  de  alguma  instância  exterior.  O  papel  de  testemunho  desta 

 geração  existe,  justamente,  por  ter,  direta  ou,  em  geral,  indiretamente,  “presenciado  um 

 crime”  sobre  o  qual  só  podem  guardar  lembranças  vagas  e  essa  espécie  de  culpa  íntima  e 

 partilhada,  que  aparece  reiteradamente  como  a  compulsão  de  retorno  à  infância  de  que  o 

 narrador e também Claudia falam e que acompanhamos ao longo da leitura. 

 Neste  sentido,  Catherine  Coquio  (2015),  escreve  a  respeito  do  “mal  do  herdeiro”:  a 

 sombra  em  que  vive  aquele  que  diz  “é  de  lá  que  eu  venho”,  quando  essa  origem  é  a  de  um 

 fascista  ou  a  de  um  colaborador.  A  autora  encontra  exemplos  em  W.  G.  Sebald  (filho  de  um 

 sub-oficial  nazista)  e  em  Thomas  Harlan  (filho  de  um  cineasta  e  colaborador  nazista),  cada 

 qual  com  um  percurso  próprio  em  torno  da  sombra  de  herdeiros  sob  a  qual  viveram  e 

 construíram  suas  obras  214  .  O  caso  do  narrador  de  Zambra,  é  claro,  não  é  drástico  dessa 

 maneira:  seus  pais  “nada  fizeram”.  Mas  o  sentimento,  que  talvez  não  tome  a  forma  de  um 

 fardo,  existe  também  nele  e  produz  uma  falta,  um  vazio  a  ser  ocupado  –  como  diz  Claudia, 

 “perguntávamos  para  preencher  um  vazio”  215  .  E  esse  preenchimento  é,  em  parte,  a  busca 

 empreendida  pelo  romance,  em  seus  jogos  de  narrar  de  várias  maneiras  as  mesmas  angústias 

 compartilhadas. 

 215  ZAMBRA, 2014a, p. 110. 
 214  COQUIO, 2015, p. 105-112. 
 213  ZAMBRA, 2014a, p. 131. 
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 Não  é  apenas  o  caso  do  narrador,  entretanto,  que  descortina  o  sentimento  de  culpa  que 

 atravessa  a  vida  adulta  desses  hijos  de  la  dictadura  .  Ele  parece  estar  atrelado  a  toda  essa 

 geração,  a  partir  de  diferentes  histórias  e  dores  pessoais,  vinculado  necessariamente  a  uma 

 dupla  herança:  a  dos  pais  e  a  do  país.  Claudia,  a  filha  menos  militante  de  sua  família  (fato 

 doído  para  ela,  como  comenta  em  outra  passagem  do  romance),  em  uma  conversa  com  o 

 protagonista,  observa:  “De  alguma  forma  meu  pai  teve  que  escolher  de  qual  de  suas  filhas  iria 

 foder  a  vida.  E  escolheu  a  ela.  E  eu  me  salvei.  Pergunto  se  na  verdade  não  está  cheia  de  culpa. 

 Não sinto culpa, responde. Mas sinto essa falta de culpa como se fosse culpa”  216  . 

 Sobre  estes  filhos,  Catherine  Coquio  comenta:  “A  criança  havia  admirado  os  talentos 

 de  seu  pai  glorioso;  o  adulto  mede  seus  efeitos  desastrosos  e  impunes.  [...]  Sufocado  nessa 

 sombra,  o  filho  tenta  curar  o  sentimento  de  culpa  que  experimenta  em  lugar  de  seu  pai”  217  .  Da 

 mesma  maneira,  Karl  Jaspers  (2018)  comenta  que  “[...]  sentimo-nos  participantes  não 

 somente  do  que  se  faz  atualmente,  como  corresponsáveis  dos  atos  de  nossos  contemporâneos, 

 mas  também  no  contexto  da  tradição.  Precisamos  assumir  a  culpa  de  nossos  pais”  218  .  Os  filhos 

 experimentam  em  lugar  de  seus  pais  uma  culpa  geracional  que  se  estende  anos  adiante 

 acompanhando a restauração de uma democracia que ainda guarda muito da ditadura recente. 

 Se  pensarmos  sobre  a  culpa  em  termos  estritos,  ela  deve  ou  deveria  recair  sobre  os 

 pais,  como  aponta  Lina  Meruane  219  :  foram  eles  os  agentes  do  crime,  os  cúmplices  em 

 consentimento  silencioso,  os  que  escolheram  olhar  em  outra  direção.  No  entanto,  as  relações 

 parentais  extrapolam  os  signos  jurídicos  da  culpa,  e  não  apenas  isso:  em  experiências  limites 

 como  a  de  uma  ditadura,  a  culpa  torna-se  difusa  e  partilhada  socialmente,  junto  e  para  além  de 

 laços  familiares.  Há  também  algo  de  profundamente  humano  nesse  sentimento  de  culpa:  “Que 

 demonstração  mais  impressionante  poderia  haver  de  que  apenas  a  capacidade  de  sentir  culpa 

 nos  torna  humanos,  particularmente  se,  visto  objetivamente,  não  se  é  culpado?”  220  .  Assim,  o 

 movimento  do  texto  de  Zambra  de  si  em  direção  a  outrem  também  está  no  reconhecimento  e 

 na investigação daquilo que esse sentimento partilhado tem de humano e de constitutivo. 

 O  pensador  alemão  Karl  Jaspers  publicou  em  1946  um  livro  intitulado  A  questão  da 

 culpa  ,  em  que  aborda  os  embates  internos  à  Alemanha  no  que  diz  respeito  ao  nazismo.  O 

 autor  desenvolve  um  esquema  de  diferenciações  entre  quatro  conceitos  de  culpa:  1)  a  culpa 

 220  BETTELHEIM, Bruno (1989) apud ANDRADE, 2016  ,  p. 74. 
 219  MERUANE, Lina apud QUEROL, 2015, n.p. 
 218  JASPERS, 2018, p. 72. 

 217  COQUIO,  2015,  p.  109  (tradução  minha).  Texto  original:  “L’enfant  avait  admiré  les  talents  de  son  glorieux 
 père;  l’adulte  en  mesura  les  effets  désastreux  et  impunis.  [...]  Étouffant  dans  cette  ombre,  le  fils  tenta  de  soigner 
 le sentiment de faute qu’il éprouvait à la place de son père”. 

 216  ZAMBRA, 2014a, p. 106. 
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 criminal;  2)  a  culpa  política;  3)  a  culpa  moral  e  4)  a  culpa  metafísica.  A  primeira  concerne 

 unicamente  ao  Estado,  na  medida  em  que  é  ordenada  pelas  leis  e  punições  previstas  por  ele. 

 No  caso  dos  crimes  do  nazismo  e  das  ditaduras,  ela  coube  aos  tribunais,  julgamentos  e 

 anistias  que  se  deram  nos  pós-Guerras  e  pós-ditaduras.  A  culpa  política,  por  sua  vez,  é 

 atravessada  pela  noção  de  responsabilidade  política  e  também  pela  ordem  do  Estado,  na 

 medida  em  que  se  atrela  à  vontade  estabelecida  pelo  regime  político  de  governo.  Enquanto 

 nos  anos  da  ditadura  os  pais  do  protagonista  estavam,  em  alguma  medida,  de  acordo  com  o 

 poder  estabelecido  pelo  regime,  a  reabertura  democrática  os  lança  ao  lado  dos  “perdedores”. 

 Tornam-se,  ainda  que  de  maneira  menor,  “culpados”  retroativamente,  uma  vez  que  “cada  ser 

 humano é corresponsável pelo modo como é governado”  221  . 

 Ainda  no  esquema  de  Jaspers,  a  diferenciação  entre  a  culpa  moral  e  a  metafísica  pode 

 nos  interessar  mais,  já  que  ambas  mantêm  laços  estreitos  com  a  formação  das  subjetividades  e 

 os  sensos,  compartilhados  ou  não,  de  consciência  e  de  responsabilidade  para  além  das  normas 

 do  Estado.  Jaspers  descreve  a  culpa  moral  como  própria  da  consciência  e  de  domínio 

 abrangente  sobre  todas  as  ações  cometidas  por  cada  indivíduo.  A  culpa  metafísica,  por  sua 

 vez, é íntima, humana e relacional: 

 Existe  uma  solidariedade  entre  pessoas  enquanto  pessoas,  que  torna  cada  um 
 corresponsável  por  toda  incorreção  e  toda  a  injustiça  no  mundo,  especialmente  por 
 crimes  que  acontecem  em  sua  presença  ou  que  são  do  seu  conhecimento.  [...]  O  fato 
 de  eu  ainda  estar  vivo  ao  acontecer  certa  coisa  deita-se  sobre  mim  como  uma  culpa 
 inextinguível.  222 

 Diante  da  tipologia  proposta  por  Jaspers,  é  importante  manter  o  mesmo  olhar  que 

 vimos  tentando  construir  ao  longo  deste  trabalho:  o  de  não  tentar  encaixar  ou  classificar  as 

 passagens  do  romance  nesta  ou  naquela  categoria.  O  que  pode  ser  rico  na  apresentação  dos 

 quatro  conceitos  é,  antes  de  tudo,  a  atenção  que  voltamos  para  as  formas  que  a  culpa  pode 

 tomar  em  uma  sociedade  que  elabora  agora  o  seu  passado  recente.  Fica  evidente  neste  breve 

 percurso  o  caráter  social  ou  mesmo  comunitário  da  culpa:  seja  ordenada  pela  lógica  do 

 Estado,  seja  ética  e  vinculada  a  sentimentos  mais  íntimos,  ela  adere  a  uma  lógica  coletiva,  de 

 solidariedade,  nas  palavras  de  Jaspers,  e  de  um  senso  de  vida  compartilhada  em  maior  escala, 

 sobre  a  qual  existem  responsabilidades.  Não  à  toa,  Serge  Tisseron  (2006)  observa  que, 

 222  Ibidem, p. 12. 
 221  JASPERS, 2018, p. 23. 
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 diferente  da  vergonha,  a  culpabilidade  socializa,  ou  seja:  “é  sobretudo  um  sinal  emocional 

 integrador e, portanto, estruturante”  223  . 

 Daí  ser  interessante  notar  que  a  percepção  dessa  integração,  o  reconhecimento  de  si 

 nos  outros  que  experienciam  também  a  culpa  e  o  ressentimento  dos  anos  passados,  se  dá  em 

 paralelo  às  mediações  das  vozes  de  que  falamos  anteriormente.  Enquanto  Claudia  é  uma 

 personagem  que  compartilha  com  o  narrador  a  voz  do  texto  ficcional,  em  um  discurso  indireto 

 que  rapidamente  salta  para  o  direto,  de  um  “ela”  para  um  “eu”,  os  pais  aparecem  como 

 aqueles  a  quem  se  interroga,  confronta,  obriga  a  falar.  Perante  os  pais,  a  ficção  é  apresentada 

 como  um  gesto  autoritário  –  o  gesto  de  fazê-los  comparecer  à  investigação  empreendida  por 

 um filho carregado de uma culpa difusa. 

 Essa  percepção  de  que  os  pais  “simplesmente  têm  de  comparecer”  224  na  ficção  é 

 mimetizada  de  maneira  curiosa  no  próprio  romance  Formas  de  voltar  para  casa  .  As  camadas 

 mais  profundamente  ficcionais  da  narrativa,  as  partes  ímpares,  são  aquelas  que  apresentam  a 

 mãe  e  o  pai  de  maneira  mais  dura,  mais  repleta  de  confrontos  incompletos.  O  narrador  do 

 diário,  é  certo,  descreve  diálogos  doídos,  repletos  de  silêncios  e  subentendidos  com  os  pais. 

 Mas  é  no  romance  que  escreve,  na  ficção  adensada,  que  a  culpa  e  o  ressentimento  que 

 descrevemos  tomam  corpo  e  forma  na  narrativa  –  é  ali  que  comparecem  o  pai  pinochetista  e  a 

 mãe  mais  amargurada,  é  ali  que  os  conflitos  aparecem  de  maneira  menos  velada,  mais 

 escancarada.  A  repetição  das  passagens  do  texto,  que  discutimos  anteriormente,  deixa  à 

 mostra  esses  desencaixes  de  maneira  ainda  mais  clara.  Podemos  notar  esse  processo  nas  cenas 

 do  retorno  à  casa  dos  pais:  o  almoço  que  termina  em  desconforto  e  acusações  no  romance 

 interno  ao  livro  é  apenas  mencionado  de  forma  passageira  no  diário.  Há  uma  cena  em 

 especial,  já  mencionada  anteriormente,  que  nos  oferece  uma  interessante  comparação  das  duas 

 linguagens  adotadas  pela  narração:  a  conversa  entre  o  filho  e  sua  mãe  enquanto  compartilham 

 um mate e cigarros na madrugada  225  . 

 A  primeira  vez  em  que  a  lemos  é  na  parte  2.  A  literatura  dos  pais  ,  na  voz  do  narrador 

 do  diário.  Ali,  a  mãe  é  convencida  pelo  filho  a  fumar  um  cigarro,  conversa  com  ele  sobre  sua 

 saída  de  casa  e  sobre  o  romance  de  Carla  Guelfenbein.  A  cena  repetida  aparece  na  parte 

 seguinte,  3.  A  literatura  dos  filhos  ,  na  voz  do  romance.  Mas  dessa  vez  é  a  mãe  quem  decide 

 pegar  um  cigarro  do  filho;  e  o  diálogo,  mais  tortuoso,  começa  por  um  confronto  sobre 

 Roberto  (pai  de  Claudia,  cujo  nome  fora  Raúl  durante  a  ditadura).  O  protagonista  enfrenta  o 

 225  Ibidem, p. 74-77; p. 127-130. 
 224  ZAMBRA, 2014a, p. 79. 

 223  TISSERON,  2006,  p.  20  (tradução  minha).  Texto  original:  “[...]  est  plutôt  un  signal  émotionnel  intégrateur  et 
 donc structurant”. 
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 não-posicionamento  dos  pais  (“Vocês.  Ao  não  participar,  apoiavam  a  ditadura  –  sinto  que  em 

 minha  linguagens  há  ecos,  há  vazios.  Me  sinto  como  se  falasse  segundo  um  manual  de 

 comportamento.”  226  ),  e  a  conversa  também  chega  em  Carla  Guelfenbein  e  na  saída  de  casa, 

 mas aqui carregada de uma certa dose de rancor. 

 Ambas  as  cenas  têm  a  mesma  frase,  dita  pela  mãe:  “Entendo  que  te  incomode  que  eu 

 diga  isso,  mas  você  deveria  ser  um  pouco  mais  tolerante”  227  .  É,  no  entanto,  no  diário  que  esta 

 fala  conclui  a  conversa,  que  termina  com  uma  reflexão  do  narrador  a  esse  respeito:  “Achei 

 estranhíssimo  que  minha  mãe  usasse  essa  palavra,  tolerante.  Fui  dormir  com  a  voz  de  minha 

 mãe  na  cabeça,  me  dizendo:  você  deveria  ser  um  pouco  mais  tolerante”  228  .  É  na  parte  mais 

 profundamente  ficcional  do  texto,  o  espaço  em  que  o  narrador  se  dispõe  a  romancear  algo 

 semelhante  a  sua  vida,  que  a  reflexão  toma  a  forma  de  uma  encenação  –  são  colocados  em 

 cena  ,  na  ficção  da  ficção,  os  silêncios  e  os  não-ditos  do  diário,  ali,  onde  o  narrador  se  permite 

 agir  mais  como  um  detetive  ou,  por  vezes,  também  um  juiz.  O  narrador  do  diário,  por  sua  vez, 

 se  permite  parar  e  ponderar,  “ser  mais  tolerante”,  deixar  para  encenar  os  conflitos 

 subterrâneos  no  romance  que  está  escrevendo.  Mais  uma  vez,  vemos  o  espaço  ficcional  se 

 sobressair  como  um  espaço  possível  e  deliberado  de  articulação  e  reinterpretação  das 

 memórias,  culpas  e  ressentimentos  –  que,  devemos  ter  em  mente,  são  igualmente  ficcionais  no 

 diário. 

 O  que  nos  chama  atenção,  então,  é  a  escolha  desse  embaralhamento  de  vozes,  que, 

 enquanto  joga  com  a  percepção  de  que  é  tudo,  em  maior  ou  menor  medida,  ficcional  e 

 “inventado”,  faz  também  um  jogo  com  o  que  o  espaço  ficcional  permite  em  termos  de 

 elaboração  do  ressentimento  dos  filhos  perante  os  pais.  Se  temos  em  nossas  mãos  um 

 romance  que  expõe  seus  processos  de  escrita  por  um  narrador  duplamente  metaficcional, 

 certamente  é  rica  a  observação  de  como  e  o  que  ele  escolhe  narrar  em  cada  um  de  seus 

 espaços.  E  não  deve  passar  despercebido  o  fato  de  que  é  na  Literatura  dos  filhos  que  se  dá, 

 justamente,  a  tentativa  de  confrontar  a  “literatura  dos  pais”,  de  colocá-los  sob  o  olhar  do  filho, 

 de  indagar  incessante  e  exasperadamente  sobre  suas  posições  durante  a  ditadura.  A  narração 

 duplicada,  ao  abismar  as  noções  de  verdade  que  podem  ser  atribuídas  a  uma  passagem  ou  a 

 outra,  descortina  também  o  embaralhado  processo  de  enfrentamento  da  história  herdada,  ela 

 mesma abismada entre o que se recorda, o que se aprende e o que se conhece. 

 228  Ibidem, p. 77. 
 227  Ibidem, p. 76; 128. 
 226  ZAMBRA, 2014a, p. 127. 
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 O  filho  que  recrimina  o  pai  coloca-se  a  si  mesmo,  desde  o  início,  numa  posição 
 superior,  de  juiz,  e  o  outro,  na  de  réu;  assim  ele  se  poupa  o  esforço  doloroso  de 
 explicitação  ou  de  esclarecimento  [...]  a  respeito  do  passado,  esforço  que  deve  se 
 transformar  num  gesto  de  explicitação,  igualmente,  a  respeito  do  próprio  presente, 
 do presente do filho.  229 

 Esta  imagem  descrita  por  Jeanne  Marie  Gagnebin  (2009),  quando  pensada  junto  ao 

 texto  de  Zambra,  nos  coloca  frente  ao  jogo  complexo  levado  a  cabo  pelo  romance:  entre  a 

 imagem  autoritária  daquele  que  julga  o  outro  a  partir  de  uma  posição  fechada  e  a  abertura  que 

 se  concretiza  no  esforço  de  explicitação  do  passado  e  do  presente,  em  um  só  gesto.  O  narrador 

 duplicado  de  Formas  de  voltar  para  casa  parece  equilibrar-se  de  maneira  oscilante  entre  uma 

 e  outra  posição,  assumindo  por  vezes  a  figura  do  filho  que  recrimina  os  pais,  e,  por  outras  – 

 que  parecem  deixar  uma  marca  mais  indelével  justamente  por  serem  uma  espécie  de  fio  que 

 atravessa  a  narrativa  –,  assumindo  uma  postura  dialógica  de  escuta  e  confronto  que  não  se 

 fecha em si mesma. 

 No  romance,  a  culpa  perante  o  peso  herdado,  que  se  volta  em  diversos  momentos 

 contra  os  pais,  na  impossibilidade  de  fazê-los  responder  por  seus  atos,  é  um  ponto  de  inflexão 

 do  texto  sobre  si  mesmo,  acompanhando  com  isso  o  movimento  “narcísico”  do  próprio 

 narrador.  Aí  também  encontra-se  um  aspecto  interessante  das  formas  de  narrar  adotadas  por 

 Zambra  em  Formas  de  voltar  para  casa.  Se  retornamos  mais  uma  vez  à  imagem  do  detetive 

 imaginada  por  Alejandra  Costamagna  e  por  Patricio  Pron,  nos  lembramos  agora  de  que  o 

 detetive  atua  a  partir  de  um  lugar  de  autoridade  que,  paradoxalmente,  parece  vir  sendo 

 colocado em xeque pela própria forma de narração do romance. 

 Ao  colocar  os  pais  no  banco  dos  réus,  assume-se  uma  postura  de  autoridade  a  partir  da 

 qual  é  possível  sujeitá-los  a  inquéritos,  a  admissões  de  culpa,  enfim.  O  narrador  de  Formas  de 

 voltar  para  casa  é  reticente  nesse  sentido,  entretanto.  Ao  fazê-lo,  questiona-se,  posiciona-se, 

 assume  também  para  si  uma  espécie  de  lugar  de  interrogado.  Parece  perguntar-se  a  quem  cabe 

 o  direito  de  julgar  ao  mesmo  tempo  em  que  o  faz.  O  exercício  reiterado  de  se  posicionar  –  que 

 aparece  naquilo  que  podemos  chamar  de  narcisismo  do  autor  “autobiográfico”  em  um 

 romance  metaficcional  –  é  um  gesto  contínuo  de  aproximação  e  descolamento  de  si  mesmo, 

 no  qual  tomam  parte  tanto  suas  leituras  sobre  o  mundo  em  que  vive  e  cresceu  quanto  os 

 outros  – aqui, especialmente os pais, mas também Claudia  e os demais personagens. 

 A  respeito  desses  processos  de  descortinamento  do  passado  no  trabalho  de  elaboração 

 de  um  presente  para  além  do  ciclo  vicioso  da  culpa,  Adorno  (1995),  a  partir  de  quem 

 Gagnebin  descreve  os  impasses  do  enfrentamento  dos  pais,  observa  que  “a  elaboração  do 

 229  GAGNEBIN, 2009, p. 102. 



 99 

 passado  como  esclarecimento  é  essencialmente  uma  tal  inflexão  em  direção  ao  sujeito, 

 reforçando  a  sua  auto-consciência  e,  por  esta  via,  também  o  seu  eu”  230  .  Formas  de  voltar  para 

 casa  parece  realizar  esse  movimento,  ainda  que,  necessariamente,  de  maneira  incompleta  e 

 imperfeita,  deixando  ver  o  processo  dessa  inflexão  do  narrador  sobre  si  mesmo,  muitas  vezes 

 ambíguo e repleto de silêncios significativos. 

 Mais  uma  vez,  é  mais  do  leitor  que  do  autor  ou  dos  narradores  o  papel  de  reunir  as 

 peças  fragmentadas  desse  quebra-cabeça  de  memórias  e  impressões  oscilantes  do  romance.  A 

 ambiguidade,  as  investigações,  os  lugares  múltiplos,  as  vozes  contraditórias,  tudo  é  entregue  a 

 quem  lê  Formas  de  voltar  para  casa  .  Também  o  são  os  sentimentos  mistos  de  culpa, 

 inocência,  repreensão,  ressentimento  e  compreensão.  Se  o  texto  parece  apontar  no  sentido  de 

 uma  tentativa  de  reparação  da  memória,  de  um  gesto  que  tente  dar  conta  do  “bom”  e  do 

 “ruim”,  extrapolando  a  culpa,  ele  certamente  não  se  fecha  em  uma  conclusão  nem  em  uma 

 resposta.  O  leitor  é,  de  certa  maneira,  convidado  a  fazer  parte  dessa  geração  e  do  universo 

 particular  dos  narradores  (universo  que,  ele  mesmo,  é  tumultuado  de  diferentes  vozes  e 

 perspectivas). 

 2.2.2. A vergonha: alteridade e subjetivação 

 Entre  uma  culpa  “dos  pais”,  herdada  lateralmente,  e  uma  vergonha  “dos  filhos”,  de 

 status  ontológico,  é  importante  termos  em  mente  que  falamos  de  coisas  diferentes  quando 

 abordamos  cada  um  desses  sentimentos.  Essa  diferença  é  significativa:  ainda  que  sentida 

 como  sua,  a  culpa  elaborada  pelos  narradores  parte  do  reconhecimento  de  uma  falta,  de  uma 

 responsabilidade  que  cabe  aos  protagonistas  dos  anos  da  ditadura  –  os  pais.  Íntimas  ou 

 institucionais,  existem  instâncias  às  quais  se  responde  pela  culpa  assumida  ou  apontada,  como 

 observa Jaspers (2018), e é no âmbito deste sentimento que o filho age como juiz ou detetive. 

 A  vergonha,  por  sua  vez,  descreve  um  movimento  ambíguo  e  complexo  de  caráter 

 íntimo  dos  sujeitos,  em  um  duplo  deslocamento  de  si  a  partir  de  si  mesmo  e  em  direção  aos 

 outros.  Ela  é  íntima  e  relacional  ao  mesmo  tempo,  mas  só  responde  a  ela  o  sujeito  –  ou,  a  bem 

 da  verdade,  seu  inconsciente,  como  sugerem  os  estudos  psicanalíticos.  Como  observa 

 Monique Selz (2006), 

 Se  a  culpa  se  refere  à  transgressão  real  ou  suposta  de  uma  lei,  ela  pode  ser  reparada 
 pelo  perdão,  pela  punição,  pelo  reconhecimento  do  erro,  pela  prática  da  justiça,  que 

 230  ADORNO, 1995, p. 48. 
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 permite  se  corrigir  pela  falta  cometida.  A  vergonha,  por  sua  vez,  [...]  não  se  repara, 
 ela não concerne àquilo que fazemos, mas àquilo que somos.  231 

 Se  podemos  dizer  que  a  narrativa  de  Formas  de  voltar  para  casa  não  é  vítima  do 

 círculo  vicioso  da  culpa  e  do  ressentimento  (ainda  que  sobrevivam  restos  deles  na  narrativa), 

 não  podemos  dizer  o  mesmo  sobre  sua  relação  com  a  vergonha,  mais  entranhada  e  complexa. 

 Nesse  sentido,  Dominique  Viart  (2008)  a  vê  como  um  dos  elementos  constitutivos  desse  tipo 

 de  narração:  para  o  autor,  a  vergonha  “é  específica  na  medida  em  que  não  é  pessoal.  É  uma 

 vergonha  familiar,  social,  difusa”  232  .  De  origem  indefinível,  a  vergonha  que  tem  lugar  na 

 narrativa  de  Zambra  certamente  passa  pelos  espaços  da  família  e  da  sociedade,  sem  se  fixar 

 em  nenhum  deles.  Compartilhada  e  “não  pessoal”,  entretanto,  ela  também  é,  e  muito,  pessoal, 

 na  medida  em  que  ocupa  um  corpo  –  textual,  antes  de  tudo.  Ou,  nas  palavras  de  Jean-Pierre 

 Martin  (2017):  “Passarela  entre  o  sujeito  e  a  condição  comum  (familiar,  social,  nacional),  a 

 vergonha  não  é  [...]  nunca  apenas  uma  questão  entre  eu  e  eu  mesmo:  preso  nessa  teia,  cada  um 

 é ao mesmo tempo a mosca e a aranha”  233  . 

 Voltemos  então  para  a  teia  narrativa  de  Formas  de  voltar  para  casa  ,  na  tentativa  de 

 capturar  nela  essa  vergonha  que  vamos  tentando  cercar.  No  diário,  narrando  uma  cena  de  sua 

 infância,  o  narrador  descreve  uma  conversa  com  um  professor  que  “tinha  sido  torturado  e  seu 

 primo era desaparecido político”  234  : 

 Perguntou  se  eu  militava,  respondi  que  não.  Perguntou  por  minha  família,  eu  disse 
 que  durante  a  ditadura  meus  pais  tinham  se  mantido  à  margem.  O  professor  me 
 encarou  com  curiosidade  ou  com  desprezo  –  me  encarou  com  curiosidade,  mas  senti 
 que em seu olhar havia também desprezo.  235 

 A  família  não  militante  já  foi  discutida  neste  trabalho  anteriormente:  fonte  de  culpa  ou 

 de  ressentimento,  ela  é  sentida,  ainda  mais  que  ambos,  como  uma  vergonha  formadora  e 

 inseparável  do  narrador.  Não  é  “originária”  no  sentido  de  acompanhá-lo  desde  seus  primeiros 

 235  Ibidem, p. 65-66. 
 234  ZAMBRA, 2014a, p. 65. 

 233  MARTIN,  Jean-Pierre  (2017)  apud  SEURAT,  2018,  n.p.  (tradução  minha).  Texto  original:  “Passerelle  entre  le 
 sujet  et  la  commune  condition  (familiale,  sociale,  nationale),  la  honte  n’est  [...]  jamais  seulement  une  affaire 
 entre moi et moi: pris dans cette toile, chacun est en même temps la mouche et l’araignée”. 

 232  VIART,  2008,  p.  105  (tradução  minha).  Texto  original:  “[...]  est  spécifique  en  ce  qu’elle  n’est  pas  personnelle. 
 C’est  une  honte  familiale,  sociale,  diffuse”.  O  autor  está  tratando  aqui  do  subgênero  literário  cunhado  por  ele,  a 
 narrativa  de  filiação  .  Muitas  vezes  pensada  junto  aos  textos  de  Zambra,  a  narrativa  de  filiação  não  passa, 
 entretanto,  sem  algumas  ponderações.  A  respeito  dos  tensionamentos  possíveis  no  que  diz  respeito  à  sua  relação 
 com os testemunhos, ver “Anexo B: Sobre o testemunho”. 

 231  SELZ,  2006,  p.  17  (tradução  minha).  Texto  original:  “Si  la  culpabilité  se  réfère  à  la  transgression  réelle  ou 
 supposée  d’une  loi,  elle  peut  être  réparée  par  le  pardon,  la  punition,  la  reconnaissance  de  la  faute,  la  pratique  de 
 la  justice  permettant  de  s’amender  de  la  faute  commise.  La  honte,  elle,  [...]  ne  se  répare  pas,  elle  ne  concerne  pas 
 ce que l’on fait, mais ce que l’on est”. 
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 anos,  mas  encontra  em  suas  origens  sua  fundação  –  alcançando  retroativamente  seus  anos  de 

 infância, a partir do olhar atualizado e em aprendizado do adolescente e do adulto. 

 Nessa  conversa  com  o  professor,  já  na  democracia,  ao  contar  do  posicionamento 

 político  da  família  para  alguém  que  havia  de  fato  lutado  contra  o  regime,  o  narrador  descreve 

 ser  encarado  “com  curiosidade  ou  com  desprezo”,  para  logo  em  seguida  corrigir-se:  era 

 curiosidade,  mas  uma  curiosidade  sentida  como  desprezo.  Nessa  breve  cena  podemos  ler  o 

 curioso  movimento  da  vergonha:  a  internalização  do  olhar  do  outro,  de  tal  maneira  que  se 

 olha  para  si  como  que  para  um  estranho.  O  desprezo  que  parece  sentir  vindo  do  professor  é, 

 antes,  algo  próprio,  posto  como  seu.  Como  descreve  Serge  Tisseron  (2006),  em  oposição  a  um 

 sentimento  que  erige  defesas  contra  a  intrusão  do  outro  em  nossa  esfera  íntima,  a  vergonha 

 “toma conhecimento de que essa intrusão já ocorreu”  236  . 

 A  vergonha  é,  então,  a  intromissão  do  olhar  do  outro  dentro  de  si,  a  testemunha  de  que 

 não  se  tem  proteção  contra  o  que  já  teve  lugar  na  realidade.  Ou,  em  outras  palavras  e 

 aprofundando  um  pouco  mais  a  questão:  a  vergonha  é  o  vestígio,  consciente  ou  não,  da 

 percepção  de  que  ser  humano  é  ser  em  falta  com  a  humanidade;  a  percepção  de  que  quem 

 pode  testemunhar  um  acontecimento  ou  uma  experiência  nunca  será  capaz  de  fazê-lo  –  de  que 

 quem  pode  testemunhar  é  aquele  que  resta  ,  inclusive  de  si  mesmo.  Pois,  como  observa 

 Monique Selz, 

 É  importante  sublinhar  a  localização  fronteiriça  da  vergonha,  no  limite  entre  o 
 individual  e  o  coletivo,  e  seu  caráter  de  experiência  de  uma  alteridade  radical.  Ela  é 
 a  consequência,  ao  mesmo  tempo,  da  subjetividade  irredutível  do  outro,  e  da 
 alienação inevitável do sujeito a este outro.  237 

 Nesse  sentido,  a  partir  de  Primo  Levi  e  de  uma  constelação  de  autores  que  pensam 

 esse  tema,  Agamben  (2008)  elabora  a  ideia  de  que  “o  que  resta”  da  experiência  de  Auschwitz 

 não  se  encontra  tanto  na  culpa  ou  no  ressentimento;  nem  no  gesto  de  reivindicar  o  passado, 

 nem  no  de  esquecê-lo:  está  em  um  difícil  entre-lugar  entre  todas  essas  alternativas,  o  qual  tem 

 na  vergonha  um  duplo  irredutível.  Esse  resto  se  manifesta  perante  o  inassumível  da 

 experiência,  perante  o  acontecimento  impossível  que  não  cessa  de  se  repetir.  Essa  presença 

 insuprimível,  da  qual  não  se  pode  descolar  –  pois  ela  é  o  próprio  momento  presente  –  provoca 

 a  mesma  angústia  da  vergonha  –  é  a  própria  vergonha  –,  justamente  pelo  reconhecimento  de 

 237  SELZ,  2006,  p.  17  (tradução  minha).  Texto  original:  “Il  importe  de  souligner  la  localisation  frontière  de  la 
 honte,  à  la  limite  entre  l’individuel  et  le  collectif,  et  son  caractère  d’expérience  d’une  altérité  radicale.  Elle  est  la 
 conséquence à la fois de la subjectivité irréductible de l’autre et de l’aliénation inévitable du sujet à cet autre”. 

 236  TISSERON,  2006,  p.  19  (tradução  minha).  Texto  original:  “[...]  prend  acte  du  fait  que  cette  intrusion  a  déjà  eu 
 lieu”. 
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 que  não  podemos  nos  dissociar  daquilo  que  nos  é  constituinte:  “assim,  no  caso  da  vergonha, 

 ficamos entregues a algo de que, de forma alguma, conseguimos desfazer-nos”  238  . 

 Para Agamben, então, a vergonha 

 [...]  é  nada  menos  que  o  sentimento  fundamental  do  ser  sujeito,  nos  dois  sentidos  – 
 pelo  menos  na  aparência  –  opostos  do  termo:  ser  sujeitado  e  ser  soberano.  Ela  é  o 
 que  se  produz  na  absoluta  concomitância  entre  uma  subjetivação  e  uma 
 dessubjetivação,  entre  um  perder-se  e  um  possuir-se,  entre  uma  servidão  e  uma 
 soberania.  239 

 O  caráter  fronteiriço  da  vergonha,  presente  em  toda  a  leitura  de  Agamben  e  para  o 

 qual  também  Monique  Selz  chama  especialmente  a  nossa  atenção,  é  fundamental  para  que 

 tentemos  dar  conta  desse  sentimento  no  interior  do  trabalho  de  Zambra.  Jogando  com  os 

 limites  possíveis  e  transponíveis  entre  si  e  outrem,  entre  real  e  ficcional,  entre  a  narração  de  si 

 em  um  diário  e  a  narração  de  si  em  um  romance,  o  protagonista  de  Formas  de  voltar  para 

 casa  também  joga  entre  ser  sujeito  e  ser  sujeitado.  Na  relação  consigo  mesmo,  com  os  outros 

 e  com  a  própria  narrativa,  os  narradores  posicionam-se  ora  autoritariamente,  ora  à  mercê  do 

 que  está  ao  seu  redor.  Mas  sempre,  continuamos  reiterando,  a  partir  de  um  lugar  artificial,  não 

 no  sentido  pejorativo,  mas  sim  com  a  consciência  de  se  tratar,  aqui,  de  uma  ficção  que 

 mobiliza  os  movimentos  íntimos  da  vergonha,  da  mediação  das  vozes,  das  fronteiras  entre 

 dentro e fora. 

 O  que  significa,  então,  escrever  a  partir  do  lugar  híbrido  entre  um  sujeito  irredutível  a 

 si  mesmo  e  uma  alteridade  radical?  Como  se  organiza  a  escrita  da  vergonha?  É  importante 

 termos  em  mente,  ao  tentar  responder  a  essas  questões,  a  centralidade  que  a  escrita 

 “autobiográfica”  e  metaficcional  ganha  aqui,  assim  como  os  movimentos  de  falar  com  e  a 

 partir  dos  outros.  Parece  possível  pensar  esses  processos  lado  a  lado,  não  como  equivalentes, 

 mas  como  síncronos,  partes  de  um  mesmo  fazer  literário  da  vergonha,  ainda  que  certamente 

 não  circunscritos  a  ela,  como  as  próprias  análises  já  elaboradas  anteriormente  neste  trabalho 

 podem indicar. 

 No  intercâmbio  incessante  em  que  o  sujeito  se  torna  tanto  alteridade  radical  de  si  e  do 

 outro  quanto  um  sujeito  também  radicalmente  subjetivado,  encontramos  um  eco  daquilo  já 

 discutido  aqui  a  respeito  dos  jogos  narrativos  de  Formas  de  voltar  para  casa  .  Adotar,  ainda 

 que  não  explicitamente,  a  vergonha  como  um  ponto  a  partir  do  qual  se  fala:  há  nisso  algo  que 

 permite  ao  romance  não  apenas  sua  relativa  auto-consciência,  como  também  seu  mover 

 239  Ibidem, p. 112. 
 238  AGAMBEN, 2008, p. 109. 
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 incerto  e  tateante  pelas  memórias  e  impressões  narradas.  Com  isso  não  quero  dizer  que  o 

 romance  assume  a  vergonha,  nem  que  ela  constitui  o  pano  de  fundo  da  narração.  Também  não 

 me  refiro  a  uma  consciência  exacerbada  dos  sentimentos  de  culpa  ou  de  vergonha 

 mobilizados  na  escrita,  mas  sim  a  uma  certa  identidade  entre  os  mecanismos  do  texto  e  os 

 movimentos  da  vergonha.  No  prefácio  que  escreve  para  o  romance  Léxico  familiar  ,  de  Natalia 

 Ginzburg (2018)  240  , Alejandro Zambra observa que a autora 

 [...]  não  quis  escrever  o  romance  que  a  sangrenta  história  do  século  XX  lhe  tinha 
 predestinado:  uma  sobrevivente,  uma  vítima  como  ela  parecia  condenada  à  denúncia 
 literal  do  horror,  ao  testemunho  detalhado,  enfático  e  meramente  documental. 
 Cabia-lhe  falar  a  partir  do  ressentimento  e  da  dor,  que  obviamente  existem, 
 persistem  neste  romance,  mas  sem  que  cheguem  a  bloquear  o  sentido  da  narração,  a 
 direção da memória.  241 

 Da  mesma  maneira,  pelo  que  gradualmente  toma  forma  em  torno  da  ideia  da  vergonha 

 e  da  postura  narrativa  frente  à  história  dos  pais  e  do  país,  Zambra  parece  descrever  um 

 movimento  similar  ao  de  Ginzburg,  cada  um  em  seu  próprio  “léxico  familiar”.  Sem  se  deixar 

 aprisionar  pelas  narrativas  documentais  de  testemunhos  que  tentam  reconstituir  o  período 

 ditatorial,  o  autor  toma  outro  caminho  para  “testemunhar”  sua  própria  história  –  que  é,  antes 

 de  sua,  dos  outros  que  o  cercam.  A  própria  escolha  de  narrar  aqueles  ao  seu  redor,  os  pais  e 

 Claudia,  e  também  outros  personagens  ainda  mais  secundários,  bem  como  a  escolha  de 

 fazê-lo  pelo  tortuoso  trajeto  de  descrever  cenas  mínimas,  familiares,  desconfortáveis  ou 

 “menores”:  essa  forma  de  narrar  adotada  pelo  romance,  assim  como  em  Ginzburg,  não 

 permite que o ressentimento se acumule sobre a memória nem sobre a própria narração. 

 A  instrumentalização  da  vergonha  como  uma  espécie  de  ética,  de  postura  diante  de  si, 

 de  reconhecimento  de  que  se  é  objeto  ao  mesmo  tempo  em  que  se  é  sujeito,  esse  delicado 

 artifício  do  texto  permite  uma  saída  do  círculo  vicioso  da  culpa,  das  engrenagens  da  própria 

 história  e  do  convencional  relato  de  um  hijo  de  la  dictadura  .  Isso  não  quer  dizer,  também,  que 

 o  romance  de  Zambra  propõe  um  caminho  de  expiação  ou  de  superação,  mas  que,  ao  lado  de 

 Natalia  Ginzburg  e  de  um  conjunto  de  outros  autores  contemporâneos  que  parecem  realizar 

 um  movimento  semelhante  em  suas  narrativas,  sugere  um  modo  de  narrar  que  elabore  os 

 restos,  que  proponha  uma  outra  maneira  de  fazer-se  presente  em  sua  própria  história.  Que, 

 enfim,  faça  dessa  vergonha  constitutiva,  do  passado  doloroso  e  do  ato  por  vezes  absurdo  de 

 241  ZAMBRA, 2018, p. 10-11. 

 240  As  relações  entre  ambos  os  romances,  o  de  Zambra  e  o  de  Ginzburg,  são  muitas  e  significativas,  atestadas  não 
 apenas  pelo  prefácio  elogioso  e  repleto  de  admiração  que  o  autor  escreve,  espelhando  um  curto  ensaio  presente 
 em  No  leer  ,  como  também  no  próprio  Formas  de  voltar  para  casa  (p.  144),  que  se  refere  diretamente  ao  livro  da 
 autora. Alguns destes aspectos serão abordados mais adiante neste trabalho. 
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 escrevê-los  um  modo  de  se  mover  no  real  e  no  próprio  presente.  No  grande  cenário  de  uma 

 História  maiúscula  que  está  ali,  deliberadamente,  mas  que  não  é  chamada  a  comparecer,  narra 

 cenas  mínimas,  histórias  com  letra  minúscula,  para  poder,  de  fato,  fazer  comparecerem  as 

 vozes menores, as melancolias subjacentes, a vergonha. 

 Estamos,  com  isso,  falando  da  vergonha  como  uma  ética,  uma  postura  que  se  adota 

 conscientemente  (ainda  que  a  vergonha  se  faça  pouco  presente  de  maneira  consciente)  perante 

 o  horror  e  a  barbárie  da  história.  É  esse  o  argumento  que  Agamben  parece  desenvolver, 

 segundo  observa  Oswaldo  Giacoia  Jr.  em  seu  ensaio  Agamben:  Por  uma  ética  da  vergonha  e 

 do  resto  (2018).  “O  sujeito  ético,  nesse  contexto,  é  o  sujeito  do  testemunho,  que  se  constitui 

 no  trânsito  entre  os  processos  de  subjetivação  e  dessubjetivação,  “incoincidência”,  no  espaço 

 restante  entre  captura  e  emancipação,  como  peça  capaz  de  desativar  a  máquina  das  relações  de 

 poder [...]”  242  . 

 Essa  postura  potente  depende  do  reconhecimento  –  vergonhoso  –  da  insuficiência  do 

 sujeito  perante  si  e  perante  os  outros.  No  caso  de  alguém  que  escreve  (e  mais:  de  alguém  que 

 escreve  um  testemunho  de  segunda  mão),  falamos  de  alguém  que  escuta,  vindo  de  algum 

 lugar  externo  mas,  principalmente,  interno,  que  “Você  não  entende,  nunca  vai  entender  nada, 

 seu bocó”  243  . 

 O  narrador,  personagem  secundário  dessa  história,  alguém  que  “nada  testemunhou”,  é, 

 no  entanto,  e  na  medida  em  que  aprende  a  se  compreender  como  um  personagem  principal, 

 uma  das  poucas  testemunhas  possíveis  –  e  certamente  a  única  testemunha  capaz  de  narrar  sua 

 própria  história.  Ao  assumi-lo,  assume  também  essa  falta,  essa  lacuna  que  nunca  dará  conta  de 

 preencher,  e  cujo  vazio  se  faz  pesadamente  presente.  A  vergonha  dos  pais  isentos  e  direitistas, 

 a  vergonha  de  nunca  haver  militado,  a  vergonha  de  nunca  ser  capaz  de  entender  uma  história 

 como  a  de  Claudia  e  Ximena:  estas  devem  comparecer.  É  importante  notar,  também,  que  os 

 momentos  mais  tangíveis  desse  sentimento  no  romance  se  dão,  justamente,  na  interação  com 

 os  outros,  nos  diálogos  travados  –  momentos  em  que,  relacionando-se,  o  narrador  se  depara 

 com  sua  lacuna  espelhada  em  seus  interlocutores.  É,  por  exemplo,  o  caso  de  um  diálogo  com 

 Ximena,  irmã  de  Claudia,  em  que,  mais  uma  vez,  se  vê  frente  a  uma  falta  com  relação  à 

 história  de  seu  país  –  que  é  sua  na  medida  em  que  é,  nas  palavras  de  Dominique  Viart  e  de 

 Jean-Pierre Martin, “social e familiar”: 

 243  A  fala  se  dá  em  uma  conversa  do  narrador  com  Ximena,  irmã  de  Claudia,  em  que  ele  se  vê  mais  uma  vez 
 confrontado  com  suas  ignorâncias  a  respeito  de  experiências  mais  radicais  de  outras  famílias  no  período 
 ditatorial:  “Como  está  o  senhor  Raúl?,  perguntei.  Não  sei  como  está  o  senhor  Raúl.  Deve  estar  bem.  Mas  meu  pai 
 está  morrendo.  Tchau,  Aladino,  disse  ela.  Você  não  entende,  nunca  vai  entender  nada,  seu  bocó”  (ZAMBRA, 
 2014a, p. 86). 

 242  GIACOIA JR., 2018, p. 98. 
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 No  olhar  de  Ximena  havia  hostilidade.  Ficou  calada.  Falei,  improvisando 
 nervosamente, sobre o passado, sobre o desejo de recuperar o passado. 
 Não  sei  para  que  quer  ver  Claudia,  disse  Ximena.  Não  creio  que  você  chegue  a 
 entender  uma  história  como  a  nossa.  Naquele  tempo  as  pessoas  procuravam  outras 
 pessoas,  procuravam  corpos  de  pessoas  que  haviam  desaparecido.  Com  certeza 
 naqueles anos você procurava gatinhos ou cachorrinhos, como agora. 
 Não entendi sua crueldade, me pareceu excessiva, desnecessária.  244 

 É  através  desse  reconhecimento  que  se  torna  capaz  também  de  narrar  os  outros  – 

 justamente  por  assumir-se  nessa  alteridade  radical  que  adota  perante  si  mesmo,  antes  de 

 qualquer  exterioridade.  A  vergonha  de  ver  a  história  da  ditadura  desenrolar-se 

 incessantemente  em  seu  próprio  presente  irresolvido  torna-o  capaz  de  narrar  esse  passado  e 

 esse  presente  sem  compadecer-se  (certamente  entristecido  e  enfraquecido  em  sua  esperança, 

 no  entanto)  e  sem  tratar  a  si,  aos  seus  conterrâneos  ou  a  seu  tempo  com  a  complacência  de 

 quem tem pena, nem com a dureza inflexível de quem culpabiliza. 

 A  perspectiva  de  uma  “ética  da  vergonha”  não  sugere,  com  isso,  uma  elevação  do 

 sentimento  a  um  lugar  elogioso  ou  positivo,  mas  sim  um  percurso  de  compreensão  de  seus 

 mecanismos  no  mundo  pós-Auschwitz.  Neste  sentido,  inclusive,  Monique  Selz  pergunta  se  a 

 vergonha  trazida  ao  espaço  público  não  tiraria  o  corpo  envergonhado  de  seu  canto  de  mistério, 

 colocando-o  em  um  espaço  onde  a  vergonha  seria  o  avesso  de  si  mesma,  em  uma  posição 

 impossível.  A  autora  observa,  em  um  contexto  contemporâneo  de  exposição  exacerbada,  a 

 importância  da  conservação  de  “um  tempo  e  um  espaço,  para  sonhar,  fantasiar”  245  –  tempo  e 

 espaço  que  necessitam  de  zonas  cinzentas  e  áreas  nebulosas  para  existirem  fora  dos  olhares 

 públicos,  para  se  elaborarem  e  para,  ademais,  constituírem  os  emaranhados  que  são  os 

 inconscientes. 

 Daí  o  interesse  de  pensar  uma  obra  como  Formas  de  voltar  para  casa  ao  lado  dessas 

 teorias.  A  vergonha,  certamente,  é  tema  e  estrutura  do  romance:  ao  mesmo  tempo  em  que  é 

 uma  espécie  de  motor  silencioso  de  suas  engrenagens,  é  também  um  dos  métodos,  uma  via 

 possível  para  elaborar  os  impossíveis,  os  indizíveis,  os  vazios  que  tentam  ser  preenchidos.  A 

 ficção  não  escapa,  é  claro,  dos  perigos  apontados  por  Monique  Selz,  mas,  ao  menos  no  caso 

 que  temos  em  mãos  aqui,  ela  permite  a  criação  de  novas  zonas  cinzentas,  recantos  e 

 penumbras  (termo  utilizado  pelo  próprio  Formas  de  voltar  para  casa  )  que  remetem  a  uma 

 construção  de  real  junto  e  além  da  vergonha.  Enquanto  postura  ética  e  ferramenta  ficcional, 

 ela se move, justamente, pelo espaço da fantasia. 

 245  SELZ, 2006, p. 17 (tradução minha). Texto original: “[...] un temps et un espace, pour rêver, fantasmer [...]”. 
 244  ZAMBRA, 2014a, p. 86. 
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 Por  fim,  se  temos  na  vergonha  a  experiência  de  um  sujeito  ao  mesmo  tempo, 

 indistintamente,  agente  e  paciente,  torna-se  interessante  a  comparação  desse  sentimento  com  o 

 ato  da  escrita,  que  parece,  por  sua  vez,  tomar  esta  mesma  forma:  subjetivação  e 

 dessubjetivação,  denunciando  e  testemunhando  um  sujeito  cindido  por  trás  do  texto.  Em 

 Keats,  Agamben  encontra  um  caminho  para  pensar  esta  afirmação:  “  A  experiência  poética  é  a 

 experiência  vergonhosa  de  uma  dessubjetivação,  de  uma  desresponsabilização  integral  e  sem 

 reservas,  que  envolve  todo  ato  de  palavra”  246  .  Isso  porque,  segundo  o  autor,  o  próprio  ato  de 

 dizer  “eu”  opera  contraditoriamente  em  uma  cisão  entre  a  língua  e  o  discurso:  “porque  não 

 apenas  eu  ,  com  respeito  ao  indivíduo  que  lhe  empresta  a  voz,  é  sempre  já  outro  ,  mas  nem 

 sequer  tem  sentido  dizer,  a  respeito  deste  eu-outro  ,  que  ele  fala,  pois  [...]  ele  se  encontra,  antes 

 de tudo, na impossibilidade de falar, de dizer algo”  247  .  Para o autor, 

 No  presente  absoluto  da  instância  de  discurso,  subjetivação  e  dessubjetivação 
 coincidem  em  todos  os  pontos,  e  tanto  o  indivíduo  em  carne  e  osso  quanto  o  sujeito 
 da  enunciação  calam  totalmente.  [...]  Não  causa,  portanto,  surpresa  que  frente  a  esse 
 íntimo  estranhamento  implícito  no  ato  de  palavra,  os  poetas  experimentem  algo 
 parecido com uma responsabilidade e uma vergonha.  248 

 O  próprio  ato  da  escrita  revela-se,  então,  um  ato  dessubjetivante,  por  vezes  inclusive 

 vergonhoso.  Nos  caminhos  da  linguística,  o  que  Agamben  encontra  em  Saussure  e  em 

 Benveniste  249  ,  Alexandre  Seurat  (2018)  encontra  de  outra  maneira  em  Maingueneau  (2001), 

 com  relação  à  vergonha.  O  conceito  de  paratopia  do  escritor  ,  elaborado  por  este,  descreve 

 “uma  negociação  difícil  entre  o  lugar  e  o  não-lugar,  uma  localização  parasitária,  que  vive  da 

 própria  impossibilidade  de  se  estabilizar”  250  .  Inerente  à  posição  de  quem  enuncia  –  e,  mais,  de 

 quem  enuncia  literariamente  –  é,  então,  sua  instabilidade  entre  ser  e  não  poder  ser,  entre  se 

 assumir alguém sendo sempre, interiormente, “algum outro”. 

 Trazendo  à  superfície  do  texto  essas  dualidades  inconclusas  e  constitutivas,  por  meio 

 de  mises  en  abyme,  espelhos  e  vozes  polifônicas,  a  narrativa  de  Formas  de  voltar  para  casa 

 dilui  as  fronteiras  não  apenas  do  eu  que  enuncia,  mas  também,  com  isso,  de  suas  próprias 

 lacunas  narrativas.  E,  estendido,  em  direção  ao  seu  leitor,  dos  contornos  abertos  daquilo  que 

 vai se tornando um romance dos filhos. 

 250  MAINGUENEAU, 2001, p. 28 
 249  É a partir desses autores que Agamben (2008) desenvolve parte do pensamento discutido acima. 
 248  Ibidem, p. 121. 
 247  Ibidem, p. 121. 
 246  AGAMBEN, 2008, p. 117. 
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 2.3. Personagens secundários 

 Não fazia muito sentido falar de mim. De fato, esta não é a minha 
 história, mas antes, mesmo com vazios e lacunas, 

 a história de minha família  . 
 Natalia Ginzburg  251 

 O  que  uma  criança  ou  um  adolescente  de  uma  classe  média  que  aceitou  a  ditadura 

 pode  escrever  sobre  este  período?  Ou,  como  pergunta  Juliana  Cunha  (2020),  “Como  se 

 reconciliar  com  uma  história  em  que  fomos  coadjuvantes,  quiçá  figurantes,  enquanto  outros 

 atuavam?”  252  .  A  experiência  ditatorial,  é  certo,  não  se  circunscreve  às  violências  diretas  do 

 regime  contra  militantes  como  o  personagem  Raúl,  por  exemplo.  Onde,  então,  reside  essa 

 experiência “menor” da ditadura na vida desses sujeitos como o narrador? 

 O  que  Formas  de  voltar  para  casa  parece  fazer  é,  junto  de  narrar  as  experiências 

 mínimas  e  ordinárias  da  vida  do  protagonista,  apontar  para  a  autoridade,  o  discurso  e  as 

 instituições  que,  sem  estarem  diretamente  ligadas  à  figura  de  Pinochet,  carregam  simbólica  e 

 estruturalmente  violências  e  repetições  da  lógica  daquele  período.  Mais  especificamente, 

 Zambra  retorna  à  família  e  à  escola,  espaços  de  formação  da  infância  não  apenas  seus,  mas  de 

 toda  a  sua  geração:  são  os  núcleos  estruturantes  de  sua  construção  e  aos  quais  deve  retornar, 

 consciente  ou  não  da  carga  de  culpa  ou  de  trauma  que  pode  encontrar  ali.  Elaborando  sua 

 história  de  infância  apenas  a  partir  desse  tempo  do  “depois”,  o  narrador  de  Zambra  é  um  dos 

 muitos  “filhos  –  de  consciências  imaturas,  demasiado  precoces,  e  com  possibilidade  de 

 interagir apenas em espaços muito reduzidos, como a casa e a escola”  253  . 

 A  ficção  testemunhal  de  Zambra  volta-se  criticamente  à  experiência  a  partir  de  uma 

 postura  investigativa  de  quem  tenta  dar  forma  a  alguma  coisa.  Pouco  capaz  de  partir  de  um 

 lugar  de  autoridade  para  tal,  mas  constantemente  atenta  aos  seus  processos,  volta-se  para  os 

 contextos  em  que  o  protagonismo  do  narrador  foi  ou  é  mais  radicalmente  reduzido.  Para  dar 

 conta  dessa  posição  de  personagem  secundário,  acompanhemos  então,  nas  leituras  que  se 

 seguem,  os  dois  percursos  empreendidos  pelos  narradores:  o  retorno  à  escola  e  o  retorno  à 

 casa  paterna.  Antes,  cabe  tentar  compreender  do  que  falamos  quando  abordamos  os 

 “personagens  secundários”,  junto  e  para  além  daquilo  que  Zambra  nos  entrega  no  romance, 

 que se refere em diversos momentos a esse lugar ambíguo, como quem diz: 

 253  BAEZA,  2020,  p.  211  (tradução  minha).  Texto  original:  “[...]  hijos  –  de  conciencias  inmaduras,  demasiado 
 precoces, y con posibilidad de interactuar solo en espacios muy reducidos, como la casa y la escuela”. 

 252  CUNHA, 2020, n.p. 
 251  GINZBURG, 2018, p. 16. 
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 Hoje inventei esta piada: 
 Quando crescer vou ser um personagem secundário, diz um menino ao seu pai. 
 Por quê? 
 Por que o quê? 
 Por que você quer ser um personagem secundário? 
 Porque o romance é teu.  254 

 Aí  vemos  um  narrador  que  se  compreende  compulsoriamente  como  secundário:  é  sua 

 condição  de  filho,  e  de  filho  de  quem  viveu  “em  primeira  mão”  um  duro  período  de  seu  país, 

 que  o  empurra  necessariamente  para  o  segundo  plano,  mesmo  “quando  crescer”,  ou  seja, 

 mesmo  em  sua  vida  adulta.  Enquanto  isso  é  verdadeiro,  na  medida  em  que  reverbera  ao  longo 

 do  romance,  como  ponto  de  vista  e  ponto  de  partida,  o  que  o  texto  nos  apresenta  é  mais 

 nuançado que essa leitura que fazemos de antemão. Isso por duas razões. 

 Em  primeiro  lugar,  o  papel  secundário  é  escolhido  deliberadamente  pela  narrativa  do 

 romance:  estratégia  e  artifício,  o  posicionamento  do  narrador  é  uma  das  engrenagens  que 

 fazem  mover  a  ficção.  Isso  já  foi  observado  anteriormente,  com  relação  à  mediação  das  vozes 

 que  comparecem  na  narrativa.  Como  descreve  Vincent  Colonna  (2014)  a  respeito  daquilo  que 

 denomina  como  “autoficção  especular”,  “o  autor  não  está  mais  necessariamente  no  centro  do 

 livro;  ele  pode  ser  apenas  uma  silhueta;  o  importante  é  que  se  coloque  em  algum  canto  da 

 obra,  que  reflete  então  sua  presença  como  se  fosse  um  espelho”  255  .  A  opção  por  deslocar-se 

 para  “um  canto  da  obra”,  deixando  por  vezes  que  a  polifonia  tome  conta,  para  então  nivelar-se 

 novamente  como  narrador-protagonista  e  mediar,  comentar,  voltar  o  texto  para  si  –  essa 

 estratégia  permite  ao  mesmo  tempo  um  necessário  deslocamento  do  foco  narrativo  e  um 

 reposicionamento.  Produz-se  um  espaço  em  que  os  outros  são  imprescindíveis,  em  que  se 

 reconhece  a  importância  dos  mínimos  da  experiência  e  da  soma  dos  pequenos  pontos  de 

 contato entre os sujeitos que circundam o personagem. 

 A  outra  razão,  observada  por  Juliana  Cunha,  está  no  fato  de  que,  ao  longo  do  romance, 

 não  é  apenas  o  narrador  que  aparece  como  “personagem  secundário”  de  sua  história:  também 

 Claudia,  Eme  e  seus  pais,  para  nomear  os  principais,  se  reconhecem  ou  são  reconhecidos  em 

 maior  ou  menor  medida  como  figurantes  de  uma  história  que  ultrapassa  a  todos.  “A  trajetória 

 desses  personagens  se  dá  às  margens  da  história  chilena”  256  –  a  do  protagonista,  de  Claudia  e 

 de  Eme,  todos  da  mesma  geração  de  hijos  de  la  dictadura  ,  de  forma  bastante  explícita  e 

 referenciada  a  todo  momento  na  própria  narrativa.  A  trajetória  dos  pais,  por  sua  vez,  implica 

 uma  dupla  condição:  protagonistas  com  relação  aos  seus  filhos,  como  as  figuras  que 

 256  CUNHA, 2020, n.p. 
 255  COLONNA, 2014, p. 53. 
 254  ZAMBRA, 2014a, p. 70. 
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 representavam  autoridade  e  contemporaneidade  política  com  o  período  da  ditadura;  e  também, 

 conforme  se  revela  ao  longo  do  tempo,  como  personagens  secundários,  pessoas  que  viram  o 

 regime  se  manifestar  em  suas  fases  mais  violentas  e  escolheram  a  isenção  de  espectadores  do 

 que se passava no país. Ainda segundo Juliana Cunha, 

 O  dilema  do  narrador  de  Formas  de  voltar  para  casa  não  se  resume  ao  drama 
 infantil  de  se  descobrir  secundário  na  vida  dos  pais.  As  coisas  ficam  mais  complexas 
 quando  ele  percebe  que  seus  pais  também  eram  personagens  secundários  na  história 
 do país, o que o coloca em uma condição duplamente coadjuvante [...]. 

 Ora,  estamos  mais  uma  vez  frente  a  um  lugar  duplo  e  fronteiriço:  duas  vezes 

 secundário  no  que  diz  respeito  à  sua  relação  com  os  pais  e  com  a  história  chilena,  o 

 protagonista  se  encarrega  agora  de  um  papel  narrativo  que  interpela  essa  posição  ao  mesmo 

 tempo  em  que  parte  dela.  Único  ponto  de  vista  a  partir  do  qual  é  possível  escrever,  talvez.  O 

 mais  interessante,  entretanto,  é  o  efeito  dessa  escolha  naquilo  que  lemos.  Ao  se  retirar  do 

 centro  da  cena  enquanto  afirma  nunca  ter  estado  lá,  relativiza  ainda  mais  aquilo  que 

 “testemunha”,  torna-o  ainda  mais  emprestado.  E,  sobretudo,  tingido  de  uma  ficcionalidade 

 que  afeta  também  o  seu  “real”,  delegando  papéis  “protagonistas”  e  “secundários”  em 

 literaturas  “dos  filhos”  e  “dos  pais”,  àqueles  “de  fora”  da  ficção.  Fica  claro,  ademais,  que  não 

 existe verdadeiramente este  fora  – não o acessamos, pelo menos. 

 Paradoxal,  de  certa  maneira,  também  é  o  fato  de  que,  alternando  entre  este  lugar  fora 

 de  cena,  que  abre  espaço  para  outrem  ,  e  o  protagonismo  que  forçosamente  assume  ao  narrar  a 

 história,  é  construída  uma  forma  de  autoridade  muito  particular  no  romance.  Essa  autoridade 

 parece  ser  construída  a  partir  de  uma  reciprocidade  virtual,  de  um  jogo  de  oscilações 

 intencional  que  envolve  não  apenas  os  múltiplos  papéis  encenados  pelos  personagens,  não 

 apenas  as  formas  de  trazer  à  tona  os  discursos  mais  e  menos  mediados,  mas  também  o 

 delicado  trabalho  de  costura  de  quem  lê  e  que,  pelo  ato  da  leitura,  compartilha  com  os  autores 

 en  abyme  o  lugar  de  autoridade  sobre  o  romance.  Isso  porque,  mesmo  que  exerça  poder  sobre 

 o  próprio  texto  (e  que  esse  poder  seja  maior  do  que  o  que  faz  parecer),  o  narrador,  ao  dar  um 

 passo  para  trás  e  dizer  “vou  ser  um  personagem  secundário”  257  ,  entrega  a  nós,  leitores,  a  tarefa 

 de  completar  o  trabalho  inacabado  do  autor:  relacionar  as  cenas,  descobrir  protagonismos  e 

 preencher silêncios. 

 257  ZAMBRA, 2014a, p. 70. 
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 No  prefácio  que  escreve  para  Léxico  familiar  ,  Zambra  observa  o  mecanismo  utilizado 

 por  Ginzburg  para  se  colocar  “em  segundo  plano”,  por  meio  de  uma  narradora  que  prefere 

 narrar aos outros, deixando que tomem o protagonismo no romance de sua própria vida: 

 Léxico  familiar  é  de  fato  –  perdoem  a  redundância  –  uma  autobiografia  familiar  :  um 
 autorretrato  que  fica  em  um  canto  do  quadro,  cujo  primeiro  plano  mostra  outros 
 personagens,  a  pequena  multidão  dos  pais  e  irmãos  e  amigos  e  vizinhos.  O  eu  que 
 aparece  nunca  está  sozinho,  e  sempre,  mais  que  descrever  a  si  mesmo,  quer  narrar  os 
 demais.  258 

 Ecoando  a  voz  do  autor,  lemos  de  outra  maneira,  na  voz  do  narrador  de  Formas  de 

 voltar  para  casa  :  “Sabia  pouco  mas  pelo  menos  sabia  isso:  que  ninguém  fala  pelos  outros. 

 Que,  mesmo  que  queiramos  contar  histórias  alheias,  terminamos  sempre  contando  nossa 

 própria  história”  259  .  Ponto  e  contraponto,  as  duas  citações  descrevem  de  certa  maneira  o 

 processo  do  romance.  Por  um  lado,  narra  os  outros  como  um  contorno  necessário  para  se 

 chegar  a  si  mesmo,  e,  por  outro,  posiciona-se  num  canto  do  texto,  deixando  que  os  outros 

 apareçam  mais.  Buscando  uma  forma  de  narrar  algo  que  extrapola  o  sujeito  sozinho,  o 

 romance  tensiona  e  joga  com  as  linhas  dos  personagens  que  se  reconhecem  ao  mesmo  tempo 

 como protagonistas e figurantes. 

 Se  o  personagem  do  romance  é  duplamente  figurante  (devido  às  relações  estabelecidas 

 por  e  com  seus  pais),  seu  lugar  na  ficção,  como  mecanismo  narrativo,  não  é  menos  complexo. 

 O  papel  de  “personagem  secundário”  do  narrador  do  romance  é  ambíguo:  ao  mesmo  tempo 

 em  que  é  um  papel  do  qual  quer  se  emancipar,  na  medida  em  que  se  descobre  também 

 protagonista  e  reivindica  para  si  esse  novo  papel,  é  também  uma  postura  “intencional”, 

 narrativa  em  primeiro  lugar,  a  partir  da  qual  é  possível  escrever  o  relato  que  não  é  apenas  seu, 

 mas  de  uma  “pequena  multidão”.  A  postura  de  permanecer  em  si  mesmo,  mas  deslocando-se 

 para  um  canto  de  onde  possa,  antes,  narrar  os  outros,  é  o  que  permite  que  o  romance  não  se 

 feche  no  romance  “esperado”  de  um  hijo  de  la  dictadura  ,  que  não  seja  o  testemunho  que 

 condena,  ressente,  denuncia.  Ainda  no  prefácio  citado  anteriormente,  Zambra  observa:  “Daí 

 que,  durante  a  maior  parte  do  relato,  a  narradora  esteja  ausente:  ela  é  a  que  recorda,  a  que 

 observa,  e,  claro,  a  que  conta  a  história,  mas  sua  dose  de  protagonismo  é  antes  escassa  ou 

 tácita, sobretudo se se compara o livro com a norma autobiográfica”  260  . 

 A  título  de  exemplo,  cabe  observar,  no  romance,  a  relação  do  escritor  do  diário  com 

 sua  ex-companheira  Eme,  que  encerra  um  complicado  questionamento  dos  lugares  ocupados. 

 260  Idem, 2018, p. 11. 
 259  Idem, 2014a, p. 99. 
 258  ZAMBRA, 2018, p. 11. 
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 Em  entrevista,  Alejandro  Zambra  comenta  a  respeito  da  masculinidade  tradicional  sendo 

 pouco  a  pouco  reavaliada  na  sociedade  chilena,  reordenando  as  forças  que 

 convencionalmente,  no  caso  do  romance,  colocariam  o  protagonista  no  papel  daquele  que 

 abandona  a  mulher.  Ao  contrário,  todos  os  lugares  que  o  personagem  ocupa  parecem 

 ligeiramente instáveis, abalados pelas condições geracionais e de seu tempo: 

 Eu  creio  que  também  está  no  livro  este  conflito  de  uma  masculinidade  que  é  posta 
 em  lugares  não  tradicionais.  Quando  ela  [Eme]  deixa,  por  exemplo,  a  casa:  supõe-se 
 que  é  o  homem  que  deixa  a  casa.  Mas  para  ele  também  está  em  crise.  São  coisas  que 
 eu  creio  que  estão  se  passando  faz  tempo  na  sociedade  chilena,  que  são  muito  boas  e 
 que certamente não terminaram de passar; estão em processo.  261 

 A  cena  comentada  por  Zambra  é  a  do  primeiro  rompimento  entre  o  protagonista  das 

 páginas do diário e sua companheira Eme: 

 Eu  me  lembro  de  quando  ela  se  foi.  Supõe-se  que  seja  o  homem  a  deixar  a  casa. 
 Enquanto  ela  chorava  e  empacotava  suas  coisas,  a  única  coisa  que  me  ocorreu  dizer 
 foi  esta  frase  absurda:  Supõe-se  que  seja  o  homem  a  deixar  a  casa.  De  alguma 
 maneira  sinto,  ainda,  que  este  espaço  é  dela.  Por  isso  para  mim  é  tão  difícil  viver 
 aqui.  262 

 Não  passa  despercebido  que  Zambra  e  o  narrador  de  seu  romance  pronunciam  a 

 mesma  frase:  “Supõe-se  que  seja  o  homem  a  deixar  a  casa”  –  repetição  abismada  de  uma  frase 

 que  aparece  duas  vezes  no  mesmo  parágrafo  do  diário  e  então  na  voz  do  autor  na  entrevista. 

 Reforça-se  a  percepção  de  que  haveria  um  cenário  em  que  o  personagem  seria  o 

 “protagonista”  do  rompimento,  aquele  que  toma  a  atitude  de  deixar  a  casa  e  a  mulher,  esta 

 tradicionalmente  escrita  como  “aquela  que  fica”.  O  que  vemos  em  Formas  de  voltar  para 

 casa  ,  atravessando  as  relações  reiteradas  vezes,  é  um  tensionamento  dos  paradigmas 

 tradicionais,  seja  da  masculinidade,  seja  da  postura  política.  E,  assim  como  faz  o  protagonista 

 na  citação  acima,  ao  enunciar  o  papel  convencional  esperado  dele  (o  de  partir),  o  romance 

 também  enfatiza  os  rompimentos  e  esvaziamentos  dos  lugares  esperados  –  enuncia  os 

 protagonismos  que  não  ocupa,  trazendo  com  isso  a  atenção  para  os  “personagens 

 secundários”,  sejam  eles  o  narrador  ou  os  outros.  Daí  também  a  atenção  que  voltamos  para  os 

 262  Idem, 2014a, p. 52. 

 261  ZAMBRA,  2012b,  n.p.  (tradução  minha).  Texto  original:  “Yo  creo  que  también  está  en  el  libro  este  conflicto 
 de  una  masculinidad  que  es  puesta  en  lugares  no  tradicionales.  Cuando  ella  [Eme]  se  va,  por  ejemplo,  de  la  casa: 
 se  supone  que  es  el  hombre  que  se  va  de  la  casa.  Pero  para  él  también  está  en  crisis.  Son  cosas  que  yo  creo  que 
 están  pasando  hace  tiempo  en  la  sociedad  chilena  que  son  muy  buenas  y  que  por  supuesto  no  han  terminado  de 
 pasar; están en proceso”. 
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 lugares  em  que  a  autoridade  é  um  aspecto  exemplar,  como  a  escola  e  a  família.  Neles,  tanto  a 

 autoridade ausente quanto o segundo plano são colocados em evidência na narração. 

 Em  Tema  libre  (2018),  Alejandro  Zambra  descreve  uma  conversa  sua  com  a  amiga 

 Claudia  (esta,  não  mais  a  personagem  ficcional  de  Formas  de  voltar  para  casa  ,  ainda  que  a 

 comparação  seja  inevitável).  Ela  conta  sua  vida  e  o  autor  comenta,  a  respeito  da  experiência 

 de escutá-la: 

 Exagerava,  como  todos  os  narradores  (e  como  todos  os  poetas):  qualquer  anedota  da 
 infância  se  tornava  essencial,  cada  feito  significava  uma  perda  ou  um  progresso 
 irreparáveis.  Me  reconheci  em  partes  no  protagonista  e  nos  decisivos  personagens 
 secundários  (ela  mesma  era,  nessa  história,  um  personagem  secundário  que  pouco  a 
 pouco ia ganhando relevância).  263 

 Se  podemos  encontrar  nesse  trecho  uma  dica  de  olhar,  um  caminho  pelo  qual  podemos 

 seguir  as  pegadas  deixadas  por  Zambra,  está  exatamente  aí:  em  identificar  o  que  há  de 

 essencial  nos  mínimos  das  experiências  infantis,  em  reconhecer  a  nós  e  aos  personagens  nos 

 papéis  intercambiáveis  de  protagonistas  e  personagens  secundários  e,  por  fim,  em  reconhecer 

 o  processo  contínuo  do  personagem  secundário  que  cresce  em  relevância  e  protagonismo,  que 

 aprende  a  se  dizer  em  primeira  pessoa,  a  relativizar  as  posições  que  ocupa,  a  compartilhar  o 

 espaço  com  relativa  igualdade  com  os  outros.  E,  se  podemos  fazer  este  gesto  de  acompanhar  o 

 narrador  e  o  próprio  Zambra  neste  exercício,  também  é  certo  que  devemos  fazê-lo  com 

 delicadeza,  dando  conta  ao  mesmo  tempo  de  perceber  as  diferenças  produzidas  entre  os 

 passos de ambos e os nossos. 

 2.3.1. Na escola 

 O  retorno  à  escola  é  algo  que  se  repete  quase  compulsoriamente  em  praticamente 

 todas  as  obras  de  Zambra.  Em  Meus  documentos  ,  nas  memórias  de  infância  e,  certamente,  no 

 conto  “Instituto  Nacional”;  em  Poeta  chileno  ,  no  escritor  que  acompanha  a  vida  escolar  de 

 seu  enteado,  e  em  No  leer  ,  no  ensaio  “Lecturas  obligatorias”.  Múltipla  escolha  ,  que,  na 

 estrutura  de  uma  prova  de  vestibular,  nos  envia  inteiramente  de  volta  àqueles  anos,  torna  a 

 experiência  escolar  a  própria  ferramenta  de  narrar.  Formas  de  voltar  para  casa  retorna  à 

 263  ZAMBRA,  2019,  p.  39  (tradução  minha).  Texto  original:  “Exageraba,  como  todos  los  narradores  (y  como 
 todos  los  poetas):  cualquier  anécdota  de  la  niñez  se  volvía  esencial,  cada  hecho  significaba  una  pérdida  o  un 
 progreso  irreparables.  Me  reconocí  a  medias  en  el  protagonista  y  en  los  decisivos  personajes  secundarios  (ella 
 misma era, en esa historia, un personaje secundario que poco a poco iba cobrando relevancia)”. 
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 escola  com  um  misto  de  afeto  e  identificação  em  que  não  deixa  de  aparecer  sua  constante 

 melancolia. 

 No  último  romance,  muito  da  reflexão  a  respeito  das  posições  ocupadas  na  infância  se 

 dá  justamente  na  escola.  É  ali  que  o  narrador  das  partes  ímpares  tem  uma  conversa  com  o 

 professor  Morales  a  respeito  de  “ser  comunista”,  em  que  responde,  a  certa  altura,  que  “Meu 

 pai  não  é  nada”  264  .  Momento  de  descortinamento  de  algumas  dinâmicas  que  contornam  a  vida 

 do  protagonista,  a  cena  também  coloca  em  jogo  de  maneira  bastante  drástica  as  interdições  e 

 ordenamentos  da  vida  escolar  na  ditadura.  A  conversa  curta  e  séria,  que  acontece  em  um 

 contexto  de  confiança  do  menino  em  seu  professor,  como  o  próprio  narrador  confessa,  e  na 

 qual  a  ditadura  chega  a  ser  nomeada,  é  rapidamente  cortada  por  um  comando:  “Começamos 

 com  dez  voltas  na  quadra,  ele  disse  num  grito,  e  me  pus  a  trotar  bem  devagar  enquanto 

 pensava confusamente em Raúl”  265  . 

 O  contraste  quase  absurdo  dá  o  tom  do  restante  do  romance  no  que  diz  respeito  à 

 relação  com  a  escola.  Deslocada  das  preocupações  dos  meninos  e  meninas  que  estudam  ali,  a 

 instituição  bruscamente  os  envia  à  norma  e  à  disciplina:  correr  em  círculos  em  torno  de  uma 

 quadra,  fazer  exames,  responder  a  perguntas  sobre  personagens  de  Madame  Bovary  – 

 atividades  que  ganham  ares  ilógicos  e  mecânicos  quando  contrastados  com  o  que  se  vivia  no 

 país  e  com  o  que  os  próprios  estudantes  viviam  e  ouviam  em  suas  vidas  particulares. 

 Preocupado  com  Raúl  e  na  débil  tentativa  de  compreender  o  que  eram  o  comunismo  e  a 

 ditadura,  o  protagonista  tem  de  trotar  dez  vezes  em  torno  da  quadra.  Revela-se,  assim, 

 personagem secundário no contexto da ditadura e também no colégio. 

 O  espaço  escolar  como  um  lugar  em  que  as  subjetividades  de  jovens  estudantes  são 

 subalternizadas,  reguladas  e  ordenadas  por  uma  autoridade  maior  é  ao  mesmo  tempo  um 

 lugar-comum  e  um  tema  fértil  de  debate.  Em  Vigiar  e  punir  (1987),  Michel  Foucault  realiza 

 uma  análise  aprofundada  de  mecanismos,  ferramentas  e  estruturas  de  controle  biopolítico  em 

 instituições  da  sociedade  moderna  e  contemporânea  –  dentre  eles,  a  escola.  Para  o  autor,  o 

 poder  disciplinar  exercido  pelos  colégios,  aprimorado  ao  longo  do  tempo,  e  adaptado  às 

 diferentes  realidades  produtivas  e  sociais  de  cada  época,  “fez  funcionar  o  espaço  escolar  como 

 uma  máquina  de  ensinar,  mas  também  de  vigiar,  de  hierarquizar,  de  recompensar”  266  .  Essa 

 máquina  é,  em  muitos  aspectos,  a  escola  frequentada  pelo  narrador:  espaço  normativo  onde 

 266  FOUCAULT, 1987, p. 126. 
 265  Ibidem, p. 36. 
 264  ZAMBRA, 2014a, p. 35. 
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 certos  assuntos  eram  deixados  para  “quando  a  ditadura  terminar”  267  e  onde  a  vida  além  dos 

 muros escolares era temporária e rigidamente suspensa. 

 O  descompasso  entre  a  escola  e  a  vida  fora  de  seus  muros  aparece  em  diversos  outros 

 momentos  do  romance,  imprimindo  em  quem  o  lê  um  sentimento  de  incompletude  e  de 

 descolamento.  Pouco  mais  adiante  da  cena  citada  acima,  já  na  parte  2,  na  voz  do  escritor  do 

 diário,  retornamos  também  às  suas  memórias  de  infância.  O  narrador  descreve  sua  experiência 

 com  as  aulas  de  literatura  no  Instituto  Nacional,  em  que  ele  e  os  colegas  eram  obrigados  a  ler 

 romances  longos  e  complexos  em  apenas  uma  semana,  para  em  seguida  responder  a  questões 

 sobre eles em exames: 

 Em  todas  as  provas  havia  um  item  de  identificação  de  personagens,  que  incluía 
 meros  personagens  secundários:  quanto  menos  relevante  fosse,  maior  a  possibilidade 
 de  que  nos  perguntassem  por  ele  [...].  Havia  certa  beleza  no  gesto,  pois  éramos  então 
 justamente  isso,  personagens  secundários,  centenas  de  meninos  que  cruzavam  a 
 cidade mal equilibrando as bolsas de lona.  268 

 Na  sequência,  observa  que  eram  recebidos,  no  centro  de  Santiago,  “com  bombas  de 

 gás  lacrimogêneo”,  mas  que  suas  mochilas  iam  pesadas  não  de  pedras,  como  costumavam 

 brincar  por  conta  do  peso  excessivo,  mas  de  livros  de  literatura  francesa,  “leituras 

 obrigatórias”  para  a  escola  269  .  A  partir  desta  cena  mínima  e  ordinária,  Zambra  descortina,  de 

 forma particularmente passageira, o cenário da experiência infantil da ditadura chilena. 

 Dois  lados  da  mesma  experiência  surgem.  De  um,  a  imposição  de  uma  lógica 

 domesticada  e  normativa  por  parte  da  escola,  que  substituía  a  possibilidade  de  abertura  e 

 amplificação  dos  horizontes  de  leitura  de  um  romance  clássico  270  por  provas  que  exigiam 

 “truques”  e  técnicas  de  decorar  elementos  específicos  para  uma  pontuação  alta  –  os  nomes 

 dos  personagens  secundários  da  história,  por  exemplo.  Controle  dos  deveres  exigidos  dos 

 alunos  em  lugar  do  desenvolvimento  da  paixão  pela  leitura,  a  lógica  escolar  funcionava,  como 

 descreve  o  próprio  narrador,  por  meio  de  “manuais”.  Ou,  na  análise  de  Felipe  Baeza  (2020) 

 das relações entre ditadura, memória e escola na obra de Zambra, 

 O  gesto  de  controle  e  vigilância  que  supõe  realizar  um  exame  para  comprovar  se  o 
 romance  foi  ou  não  lido,  deixando  de  lado  assuntos  mais  formativos,  implica 

 270  “Tenho  certeza  de  que  aqueles  professores  não  queriam  nos  entusiasmar,  e  sim  nos  desiludir,  nos  afastar  para 
 sempre  dos  livros.  Não  gastavam  saliva  falando  sobre  o  prazer  da  leitura,  talvez  porque  eles  tivessem  perdido 
 esse  prazer,  ou  nunca  o  tivessem  sentido  realmente.  Supõe-se  que  eram  bons  professores,  mas  na  época  ser  bom 
 era pouco mais do que conhecer os manuais” (Ibidem, p. 55). 

 269  Ibidem, p. 56. 
 268  Ibidem, p. 55-56. 
 267  ZAMBRA, 2014a, p. 36. 
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 claramente  reproduzir  no  entorno  da  sala  de  aula  os  modos  ideológicos-repressivos 
 da ditadura, onde a educação é sinônimo de domesticação.  271 

 O  outro  lado  da  experiência  descrita,  parte  dessa  primeira,  está  na  identificação  do 

 menino  com  os  “personagens  secundários”,  justiça  poética  com  algo  de  trágico  ou  risível. 

 Enquanto  carregavam  suas  mochilas  pesadas  com  livros  de  quatrocentas  páginas,  “tijolos  de 

 Baldor  ou  Ville  ou  Flaubert”  272  ,  preparando-se  para  provas  exigentes  e  minuciosas,  alheios  ou 

 alheados  daquilo  que  se  passava  ao  seu  redor,  os  meninos  respiravam  o  ar  de  bombas  de  gás 

 lacrimogêneo  do  centro  de  Santiago.  Insólita,  a  cena  serve  para  sublinhar  ainda  mais  a 

 estranha  dualidade  de  ser  criança  em  um  país  que  vive  uma  ditadura  militar.  Testemunham  os 

 crimes  e  as  violências  sem  se  darem  totalmente  conta  do  que  aquilo  representa  –  são  os 

 passantes,  os  personagens  secundários  de  uma  história  maior  que  se  dá  no  mundo  “dos 

 adultos”,  mas  que  não  deixa  de  tocá-los:  seja  nas  perguntas  inconvenientes  que  fazem  aos 

 professores,  seja  no  ar  que  respiram,  seja  nas  relações  quase  clandestinas  que  constroem  uns 

 com os outros. 

 A  ideia  de  um  “paradigma  adultocêntrico”  está  presente,  para  além  daquilo  que 

 percebemos  nas  passagens  e  nas  entrelinhas  do  romance  de  Zambra,  também  em  análises 

 sobre  o  ambiente  escolar,  como  em  Foucault  (que  vê  na  instituição  um  controle  articulado  do 

 tempo,  tanto  no  sentido  de  produção,  quanto  em  uma  ordenação  evolutiva  do  conhecimento 

 assimilado  273  ). Nesse sentido, Felipe Baeza (2020) observa: 

 A  escola  emoldura  sua  ação  dentro  de  um  paradigma  adultocêntrico,  o  que  quer 
 dizer  que  são  os  adultos  que  controlam  os  alunos  [...].  Em  definitivo,  a  tomada  de 
 decisões  [...]  recai  sobre  os  adultos,  ou  para  ser  mais  precisos,  em  certo  tipo  de 
 adultos,  deixando  um  pequeno  e  mesmo  inexistente  espaço  de  participação  às 
 crianças e jovens, que recebem a educação.  274 

 É  certo,  também,  que  durante  a  ditadura  as  noções  de  disciplina,  hierarquia  e  controle 

 já  existentes  na  própria  constituição  da  escola  se  tornam  ainda  mais  centrais  e  rigorosas. 

 Braço  do  regime  de  Pinochet,  a  instituição  escolar  na  qual  cresceram  Zambra  e  seus 

 274  FIGUEROA,  2011,  p.  48  (tradução  minha).  Texto  original:  “La  escuela  enmarca  su  acción  dentro  de  un 
 paradigma  adultocéntrico,  lo  que  quiere  decir  que  son  los  adultos  quienes  controlan  a  los  alumnos  [...].  En 
 definitiva,  la  toma  de  decisiones  [...]  recae  en  los  adultos,  o  para  ser  más  precisos,  en  cierto  tipo  de  adultos, 
 dejando un pequeño e incluso nulo espacio de participación a los niños y jóvenes, quienes reciben la educación”. 

 273  “Os  procedimentos  disciplinares  revelam  um  tempo  linear  cujos  momentos  se  integram  uns  nos  outros,  e  que 
 se orienta para um ponto terminal e estável. Em suma, um tempo ‘evolutivo’” (FOUCAULT, 1987, p. 136). 

 272  ZAMBRA, 2014a, p. 56. 

 271  BAEZA,  2020,  p.  220  (tradução  minha).  Texto  original:  “El  gesto  de  control  y  vigilancia  que  supone  realizar 
 un  examen  para  comprobar  si  se  ha  leído  o  no  la  novela,  dejando  de  lado  asuntos  más  formativos,  implica 
 claramente  reproducir  en  el  entorno  del  aula  de  clases  los  modos  ideológico-represivos  de  la  dictadura,  donde  la 
 educación es sinónimo de domesticación”. 
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 narradores  “se  apresenta  como  um  instrumento  a  serviço  da  ideologia  dominante,  tendendo  a 

 influir  sobre  a  subjetividade  política  dos  cidadãos  em  formação”  275  .  Nesse  sentido,  em  uma 

 resposta  dada  ao  entrevistador  Emiliano  Goyeneche  (2020)  quando  perguntado  a  respeito  da 

 escola  no  contexto  da  ditadura,  Alejandro  Zambra  descreve  um  retrato  do  ambiente  escolar  de 

 sua  geração  que  ecoa  bastante  do  que  lemos  em  Formas  de  voltar  para  casa  .  À  colocação  de 

 que  “  Enrique  Symns  disse  que  a  escola  é  a  passagem  da  criança  para  a  vida  adulta  e  que, 

 nessa  ditadura,  os  professores  são  os  cúmplices  dos  pais  por  executar  esse  processo  de 

 normalização”, Zambra responde: 

 Eu  entendo  assim  também,  e,  por  isso  mesmo,  celebro  muito  as  exceções.  Eu  me 
 lembro  claramente,  ou  seja,  poderia  dividir  todos  os  meus  professores  ao  menos  em 
 três  grupos:  primeiro,  o  dos  completamente  intransigentes  e  que  sabiam  que  estavam 
 experimentando  um  péssimo  trabalho,  que  absolutamente  nada  lhes  agradava,  então 
 tratavam  de  fazer  o  tempo  passar  rápido.  Segundo:  Os  muito  ruins.  E,  em  terceiro 
 lugar,  os  muito  bons,  que  nem  eram  muitos.  Mas  foram  esses  muito  bons  que  me 
 transmitiam  algum  tipo  de  incerteza  que  eles  mesmos  tinham.  A  normalização, 
 claro,  vale  pra  tudo  .  Educar  se  confunde  muito  rapidamente  com  treinar.  É  muito 
 difícil  tudo  isso,  mas  o  interessante  é  essa  dificuldade,  que  não  te  permite  baixar  a 
 guarda.  276 

 A  escola  como  lugar  da  normalização  e  do  treino,  fazendo  eco  àquilo  que  encontramos 

 em  Foucault  e  em  uma  série  de  pensadores  da  educação,  aparece  também  no  pensamento  de 

 Zambra  e,  sem  dúvidas,  em  breves  e  significativos  momentos  do  romance,  como  vamos 

 descobrindo.  Não  menos  interessante  é  a  maneira  com  que  o  autor  descreve  os  bons 

 professores:  como  aqueles  que  eram  capazes  de  transmitir  “algum  tipo  de  incerteza  que  eles 

 mesmos  tinham”.  Ora,  norma,  ordem  e  autoridade,  quando  pensadas  nos  contextos  de 

 disciplina  e  ditadura  de  que  falamos  aqui,  implicam  necessariamente  controle  e  certeza,  uma 

 segurança que não admite dúvida ou oscilação. 

 Se  pensamos  junto  a  isso  a  estrutura  narrativa  do  romance,  que  já  vimos  descrevendo 

 quase  que  na  contramão  dessa  autoridade  imposta  pelo  sistema  escolar  e  pelo  regime 

 ditatorial,  temos  um  curioso  jogo  colocado  pelo  autor.  A  valorização  do  ensino  que  transmitia 

 a  incerteza  encontra  eco  na  narrativa  que,  por  sua  vez,  valoriza  a  incerteza  como  um  modo  de 

 avançar  sobre  as  memórias,  como  uma  maneira  de  entregar-nos  um  texto  incompleto,  repleto 

 de  lacunas  e  porosidades.  “Enquanto  os  pais  escreviam  seu  livro  participando,  ou  retirando-se, 

 dos  espaços  da  vida  cívica  (a  rua,  a  praça  pública,  o  bairro,  etc.),  eles  se  situarão  no  único 

 276  ZAMBRA, 2020a, n.p. 

 275  FIGUEROA,  2011,  p.  47  (tradução  minha).  Texto  original:  “[...]  se  presenta  como  un  instrumento  al  servicio 
 de la ideología imperante tendiente a influir sobre la subjetividad política de los ciudadanos en formación”. 
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 lugar  possível  a  partir  do  qual  falar:  a  sala  de  aula”  277  .  Centralizando  a  experiência  secundária 

 e  periférica  dos  hijos  de  la  dictadura  ,  o  que  o  romance  faz,  ao  abordar  as  memórias  escolares 

 a  partir  já  da  vida  adulta,  é  assumir  a  mesma  incerteza  dos  “bons  professores”  ao  narrar  sua 

 história e a de sua geração. 

 Se  “o  sistema  tradicional  de  educação  considera  as  crianças  e  jovens  como  ‘seres  que 

 ainda  não  são’,  que  se  encontram  em  ‘trânsito’  até  a  etapa  da  adultez”  278  ,  a  narrativa  adulta  de 

 Formas  de  voltar  para  casa  instala  em  seu  próprio  mecanismo  essa  transitoriedade,  esse 

 ainda-não-ser,  essa  incerteza  sobre  o  próprio  presente  e  passado.  Ao  adotar  a  “domesticação” 

 escolar  como  ponto  de  vista,  assumindo  para  si  o  papel  de  personagem  secundário  que  não 

 deixou  de  ter,  o  narrador  permite  que  não  apenas  acompanhemos  o  olhar  do  menino  chileno 

 dos  anos  80,  mas  também  que  sejamos  capazes  de  voltá-lo  para  o  presente  e  para  as  próprias 

 estruturas  que  tornam  tudo  isso  “real”.  Estratégia  depois  aprofundada  em  Múltipla  escolha  , 

 essa  forma  de  narrar,  que  parte  da  posição  subalterna  a  que  se  é  submetido  no  ambiente 

 escolar  para  então  deslocá-la,  é  uma  das  engrenagens  dos  múltiplos  tensionamentos  que  o 

 romance provoca, subterrânea e silenciosamente. 

 Se  o  papel  de  personagem  secundário  é  assumido,  ainda  que  para  ser  relativamente 

 superado,  é  também  nesse  sentido  que  age  narrativamente:  na  valorização  daquilo  que  há  ou 

 havia  de  potente  na  experiência  secundária,  no  contexto  escolar  ou  em  qualquer  outro.  Contra 

 a  homogeneidade  do  pensamento  e  do  agir  nas  salas  de  aula,  o  protagonista  é  capaz  de  partir 

 do  próprio  deslocamento  naquele  “mundo  dos  adultos”,  narrando  o  pequeno,  o  incerto,  o 

 testemunho  de  quem  apenas  acompanha.  Como  descreve  Felipe  Baeza  (2020),  “essa  ideia  do 

 personagem  secundário,  testemunha  e  quase  nunca  narrador  dos  eventos,  gera  uma 

 cumplicidade  e  um  sentido  de  identificação  quase  imediato  com  o  escolar  que  Zambra  foi  nos 

 anos  80”  279  .  O  Zambra  adulto,  reduplicado  e  aprofundado  ficcionalmente,  emancipa-se  desse 

 lugar  de  quem  apenas  assiste  aos  eventos:  ele  narra,  em  um  romance  dentro  de  um  romance, 

 consciente  do  ato  dessa  narração.  Mas  não  abandona  a  identificação  com  o  menino  dos  anos 

 80,  que  comparece  também  na  narração.  E  é  esse  movimento  duplo,  de  assumir  a 

 ambiguidade  entre  autoritário  e  figurante,  que  permite  não  apenas  os  tensionamentos  das 

 estruturas do romance, mas também do real a que remete. 

 279  BAEZA,  2020,  p.  220  (tradução  minha).  Texto  original:  “Esta  idea  del  personaje  secundario,  testigo  y  casi 
 nunca  narrador  de  los  eventos,  genera  una  complicidad  y  un  sentido  de  identificación  casi  inmediato  con  el 
 escolar que Zambra fue en los años 80”. 

 278  FIGUEROA,  2011,  p.  48  (tradução  minha).  Texto  original:  “el  sistema  tradicional  de  educación  considera  a 
 los niños y jóvenes como “seres que aún no son”, que se encuentran en “tránsito” hacia la etapa de adultez”. 

 277  BAEZA,  2020,  p.  214  (tradução  minha).  Texto  original:  “Mientras  los  padres  escribían  su  libro  participando, 
 o  relegándose,  de  los  espacios  de  la  vida  cívica  (la  calle,  la  plaza  pública,  el  barrio,  etc.),  ellos  se  situarán  en  el 
 único lugar posible desde el que hablar: el aula de clases”. 
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 Um  narrador  entre  real  e  ficcional,  pouco  autoritário  mas  ainda  assim  em  primeira 

 pessoa  e  com  controle  sobre  o  que  mostrar  e  o  que  deixar  oculto:  os  tensionamentos 

 realizados  constantemente  em  Formas  de  voltar  para  casa  deslocam  também  o  personagem 

 secundário.  Ao  instalar  seu  “não-protagonismo”  no  cerne  da  obra,  acaba  também  por 

 relativizá-lo:  o  que  acessamos,  afinal  de  contas,  é  aquilo  que  era  central  para  os  sujeitos 

 periféricos  e  que,  em  sua  voz,  torna-se  central  também  para  a  narrativa.  Daí  a  importância  que 

 ganham  os  mínimos  e  os  gestos  cotidianos,  os  comentários  passageiros,  os  personagens  que 

 aparecem apenas uma vez, os silêncios. 

 2.3.2. Na relação com o pai 

 Culpa,  vergonha,  ressentimento,  compreensão,  mediação:  a  relação  do  narrador  com 

 os  pais  é  complexa  e  cheia  de  nuances  que  são  ao  mesmo  tempo  próprias  do  laço  pai-filho  e 

 particulares  de  um  contexto  histórico  e  social  em  que  ser  “filho”  significa  também  ser  “filho 

 da  ditadura”.  Nos  concentramos  aqui  na  relação  com  o  pai  do  narrador  (que  também  é,  de 

 certa  maneira,  os  pais  ,  se  levarmos  em  conta  as  diferenças  produzidas  entre  as  repetições  de 

 uma  parte  para  outra  do  romance).  Isso  porque,  assim  como  a  escola,  o  pai  encarna 

 simbolismos  de  autoridade  e  protagonismo  particulares,  reforçados  por  sistemas  que 

 ultrapassam  a  relação  específica  do  narrador  de  Formas  de  voltar  para  casa  ,  ainda  que 

 estejam também contidas aí. 

 Dominique  Viart  (2009)  encontra  naquilo  que  chama  de  “narrativas  de  filiação”  uma 

 insistência  recorrente  na  figura  paterna.  São  textos  como  o  de  Alejandro  Zambra,  que, 

 voltando-se  para  as  origens  de  um  sujeito  que  busca  por  peças  faltantes  de  si  e  de  sua  história, 

 encontram  no  pai  o  ponto  de  inflexão,  o  retorno  sobre  si  mesmos  em  uma  dupla  negação  e 

 identificação.  Para  o  autor,  “parece  que  esta  insistência  está  ligada  ao  simbolismo  paterno:  ele 

 representa  a  autoridade,  o  saber  social;  mais  que  a  mãe,  mais  frequentemente  associada  às 

 aprendizagens  íntimas  da  primeira  infância.  O  pai  encarna  o  Discurso”  280  .  É  isso,  em  parte, 

 que  encontramos  no  pai  do  narrador:  a  figura  revestida  de  autoridade  que,  de  uma  maneira  ou 

 de  outra,  representa  “[...]  essa  ideia  modelo  dos  anos  80  do  pai  que  leva  adiante  sua  família  e 

 que  não  lhe  importa  a  política.  Essa  visão  completamente  desideologizada  da  qual  se  nutre 

 todo governo totalitário. Essa é a armadilha básica da família”  281  . 

 281  ZAMBRA, 2020, n.p. 

 280  VIART,  2009,  p.  103  (tradução  minha).  Texto  original:  “Il  semble  que  cette  insistance  soit  liée  au  symbolisme 
 paternel:  celui-ci  représente  l’autorité,  le  savoir  social,  plus  que  la  mère,  plus  largement  vouée  aux 
 apprentissages intimes de la petite enfance. Il incarne le Discours”. 
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 Nessa  frase  de  Zambra,  dita  em  uma  entrevista,  identificamos  o  pai  pinochetista  e 

 “desideologizado”  para  quem  a  ditadura  teve  bons  momentos  e  que  “não  era  nada”  –  nem 

 comunista  nem  apoiador,  nem  bom  nem  mau.  Como  observa  o  autor  e  como  lemos  em  Viart, 

 é  a  representação  do  pai  como  figura  de  autoridade  e  discurso.  Diferente,  entretanto,  da 

 relação  com  a  escola,  a  postura  do  narrador  frente  ao  pai  é  muito  mais  ambígua,  e  nisso  reside 

 um dos movimentos de maior abertura do romance. 

 Por  um  lado,  a  escola  é  abordada  como  uma  instituição  e  sua  estrutura  de  forças  e 

 autoridade  é  internalizada  de  maneira  enviesada  pelos  jogos  de  força  do  próprio  romance. 

 Com  relação  à  família  e  ao  pai,  por  sua  vez,  o  papel  de  “secundário”  é  compartilhado,  de  certa 

 maneira.  A  própria  postura  política  dos  pais  coloca-os  mais  na  condição  de  figurantes  que  de 

 protagonistas:  é  a  opção  de  dar  um  passo  para  trás  e  viver  a  ditadura  como  espectadores  – 

 personagens  secundários  da  História  da  qual  fizeram  parte;  protagonistas  dos  anos  de  infância 

 de  seu  filho.  Há  uma  passagem  no  romance  em  que  o  narrador  descreve  como  a  família  vivia 

 os  apagões  quando  ele  ainda  era  criança:  na  intimidade  da  sala  escura  iluminada  por  velas,  a 

 mãe  contava  sempre  uma  piada.  “Estavam  ali  para  que  não  tivéssemos  medo.  Mas  não 

 tínhamos medo. Eram eles que tinham medo”  282  , observa o narrador. 

 O  espaço  ficcional,  como  vimos  anteriormente,  reforça  a  postura  ambígua  e 

 intercambiável  entre  pais  e  filhos,  entre  secundários  e  protagonistas.  Na  história  dentro  da 

 história,  ou  seja,  no  espaço  onde  impera  a  vontade  e  o  artifício  do  filho  que  escreve,  os  pais 

 são  chamados  a  responder  mais,  são  mais  confrontados,  são  colocados  em  situações  e 

 perguntas  que  são  apenas  subentendidas  fora  dali.  Essa  autoridade  relativa  que  o 

 narrador-escritor  tem  sobre  seus  “personagens  secundários”  está  na  própria  natureza  de  narrar 

 os  outros  em  uma  “autobiografia”,  ou  em  um  texto  com  traços  autobiográficos.  Reversamente, 

 o  ato  de  escrever  os  pais  como  quem  investiga  a  si  mesmo  implica  também  no 

 reconhecimento  de  uma  “autoria”  ou  “autoridade”  nos  progenitores,  que  não  deixa  de  ter  sua 

 dose de violência e dor. Como observa Juliana Cunha, 

 [...]  percebemos  que  não  são  apenas  os  filhos  que  precisam  se  reconciliar  com  o  fato 
 de  terem  vindo  daquelas  pessoas  estranhas,  que  tão  frequentemente  quebram  nossas 
 expectativas:  que  votam  errado,  que  leem  errado,  que  se  divertem  errado.  A  tarefa 
 dos  pais  de  reconhecer  sua  autoria  em  obras  autônomas  e  que  insistem  em  fugir  ao 
 roteiro original não me parece menos brutal.  283 

 283  CUNHA, 2020, n.p. 
 282  ZAMBRA, 2014a, p. 144. 
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 Já  vimos  anteriormente  que  não  é  a  partir  do  lugar  da  culpa  ou  do  ressentimento  que  o 

 filho  do  romance  se  relaciona  com  os  pais:  mais  subterrâneo,  o  sentimento  que  parece 

 colá-los,  junto  da  vergonha,  é  uma  cumplicidade  difícil  de  ser  elaborada,  justamente  por  se 

 instalar,  como  observa  Viart  284  ,  sobre  o  silêncio  dos  pais  e  sobre  perguntas  que  ainda  não 

 foram  formuladas.  O  filho  que  narra  é  aquele  que  reconhece  não  saber  olhar  bem  para  os  pais, 

 não  saber  vê-los  como  pessoas  para  além  de  suas  relações  familiares,  de  seus  traumas,  de  suas 

 implicâncias  e  afetos  de  filho:  “Mas  nossos  pais  nunca  têm  cara  realmente.  Nunca 

 aprendemos  a  olhá-los  bem”  285  .  Se  o  movimento  do  narrador  é  o  de  tentar  olhar  bem,  de  dar 

 uma  cara  aos  pais,  isso  não  se  dá  sem  uma  difícil  exterioridade  que  implica  também  alguma 

 forma  de  exterioridade  de  si.  Pois,  como  observa  Alberto  Giordano  em  sua  biografia  (que, 

 conservadas  as  diferenças  de  gênero,  guarda  muitas  semelhanças  com  o  texto  de  Alejandro 

 Zambra)  Volver a donde nunca estuve: Algo sobre mi  padre  (2020), 

 No  pai  só  se  pensa,  só  se  pode  pensar,  a  partir  de  uma  exterioridade  absoluta.  Por 
 isso  as  tentativas  de  aproximação,  ainda  que  corajosas  e  penetrantes,  não  fazem  mais 
 que  aumentar  a  distância.  Dizemos  aos  outros  o  que  pensamos  de  nosso  pai  para 
 compartilhar  a  perplexidade  que  nos  provoca  a  condição  de  filho,  o  incurável 
 sentimento  de  minoridade  [...].  A  presença  do  pai  sempre  acaba  se  revelando 
 opressora porque é de um aleijamento incessante.  286 

 O  esforço  empreendido  a  partir  daí,  em  Formas  de  voltar  para  casa,  é  o  de  dar  um 

 corpo  mais  real  para  os  pais,  para  suas  confusas  e  decepcionantes  posições  políticas,  sem  com 

 isso  fazer  o  movimento  radicalmente  contrário  –  o  de  desfazer-se  completamente  da  situação 

 de  filho.  O  caminho,  como  quase  todos  os  experimentados  pelo  romance,  é  o  de  testar  os 

 limites  da  ambiguidade:  entre  aproximação  e  distanciamento,  na  fronteira  possível  entre 

 autoridade  e  minoridade,  encontrar  a  posição  mais  confortável  no  desconforto  de  pensar  os 

 pais  e  na  brusquidão  implícita  nas  relações  parentais.  Como  declara  o  narrador,  “Os  pais 

 286  GIORDANO,  2020  ,  p.  73-74  (tradução  minha).  Texto  original:  “[...]  ese  deseo  de  hablar  del  padre  para 
 exponer,  frente  a  otros,  la  propia  intimidad  como  reino  ambiguo.  Al  padre  se  lo  piensa,  solo  se  lo  puede  pensar, 
 desde  una  exterioridad  absoluta.  Por  eso  las  tentativas  de  aproximación,  aunque  valientes  y  penetrantes,  no  hacen 
 más  acrecentar  la  distancia.  Les  decimos  a  otros  lo  que  pensamos  de  nuestro  padre  para  compartir  la  perplejidad 
 que  nos  provoca  la  condición  de  hijo,  el  incurable  sentimiento  de  minoridad  [...].La  presencia  del  padre  siempre 
 resulta abrumadora porque es la de un alejamiento incesante”. 

 285  ZAMBRA, 2014a, p. 16. 

 284  No  ensaio  “Le  silence  des  pères  au  principe  du  ‘récit  de  filiation’”  (2009),  Dominique  Viart  identifica,  em  um 
 corpus  de  obras  literárias  do  pós-guerra  francês,  um  “silêncio  dos  pais”  uníssono  e  partilhado  na  base  das 
 narrativas  escritas  pelos  filhos.  O  paralelo  entre  a  análise  de  Viart  e  a  obra  de  Zambra  é  possível  até  certo  ponto: 
 além  de  vir  sendo  utilizado  pela  crítica  para  compreender  escritas  latinoamericanas  do  pós-ditadura,  o  conceito 
 de  “narrativa  de  filiação”  refere-se  justamente  a  obras  que  partem  de  uma  anterioridade  (as  origens  familiares) 
 para  se  chegar  a  uma  interioridade  (a  escrita  de  si),  segundo  as  palavras  do  próprio  autor  (p.  96).  Cabe  observar 
 que  algumas  ressalvas  devem  ser  feitas  com  relação  à  adoção  do  termo  (ver  Anexo  B);  mas  sem  descartar  por 
 completo certas contribuições ricas que ele pode trazer para a discussão travada aqui. 
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 abandonam  os  filhos.  Os  filhos  abandonam  os  pais.  Os  pais  protegem  ou  desprotegem,  mas 

 sempre desprotegem. Os filhos ficam ou partem, mas sempre partem”  287  . 

 A  respeito  dessa  relação  de  aproximação  e  afastamento  entre  os  intercambiáveis 

 protagonistas  e  personagens  secundários,  Alejandra  Costamagna  observa  que,  em  lugar  de  um 

 acerto  de  contas,  trata-se,  por  parte  dos  filhos,  “de  colocar-se  em  suas  peles  para  abrir  outras 

 perguntas  que  ainda  não  foram  formuladas.  Ou  não,  a  menos,  a  partir  de  um  agora 

 pós-ditatorial”  288  .  Leitora  cuidadosa  de  Zambra,  Costamagna  certamente  estabelece  uma 

 conversa  direta  com  o  próprio  narrador  de  Formas  de  voltar  para  casa  ao  descrever  dessa 

 maneira o empreendimento da ficção desta geração pós-ditadura. 

 Não  muito  distante  do  que  observa  a  autora,  em  certa  altura  do  romance  o  narrador  das 

 partes  ímpares  experimenta  algumas  camisas  antigas  de  seu  pai.  Não  servem,  ficam  apertadas: 

 “Olho-me  no  espelho  e  penso  que  a  roupa  dos  pais  deveria  sempre  ficar  grande  em  nós.  Mas 

 penso  também  que  precisava  disso;  que  às  vezes  precisamos  nos  vestir  com  a  roupa  dos  pais  e 

 nos  olhar  demoradamente  no  espelho”  289  .  Mais  uma  vez  o  narrador  das  partes  mais 

 densamente  ficcionais  reflete  a  respeito  da  necessidade  de  colocar-se  no  lugar  dos  pais,  vestir 

 suas  roupas,  experimentar  seu  mundo  e  ver  como  se  encaixa  nele,  agora  já  adulto.  Interessante 

 também  é  sua  observação  acerca  do  tamanho  das  roupas  em  seu  corpo:  ficam  pequenas,  mas 

 não  deveriam  –  para  ele,  os  pais  deveriam  sempre  ser  maiores,  ter  roupas  maiores,  nas  quais  o 

 filho  nunca  chegasse  a  caber.  Comentário  da  história  dentro  da  história,  a  frase  parece  imitar  o 

 movimento  do  texto,  em  um  resumo  que  expõe  o  desconfortável  desencaixe,  meio 

 envergonhado e meio experimental, entre o pai e o filho adulto que tenta compreendê-lo. 

 O  narrador  já  não  caber  mais  nas  roupas  do  pai  acompanha  o  narrador  já  não  caber 

 mais,  também,  na  literatura  dos  pais.  Coincidência  que  nada  tem  de  acidental,  este  paralelo 

 descreve,  em  seus  silêncios,  o  movimento  de  emancipação  narrativa  e  simbólica  do 

 protagonista  –  agora  mais  protagonista  que  secundário.  Não  menos  acidental  é  o  fato  de  que, 

 ao  se  posicionar  como  um  protagonista  que  é  “secundário”,  o  narrador  do  romance  coloca  no 

 centro  os  personagens  secundários  de  sua  história.  Este  jogo  de  inversão  é  duplicado  quando 

 os  papéis  começam  a  se  inverter,  na  medida  em  que  passamos  do  1.  Personagens  secundários 

 e  da  2.  Literatura  dos  pais  para,  de  maneira  pouco  definitiva,  uma  3.  Literatura  dos  filhos  .  O 

 equilíbrio  é  tênue  e  a  narrativa  é  especialmente  fragmentada  na  conciliação  possível  sobre  as 

 ruínas  de  um  novo  terremoto  em  4.  Estamos  bem  .  Esse  movimento  que  podemos  ler  como 

 289  ZAMBRA, 2014a, p. 133. 

 288  COSTAMAGNA,  2015,  n.p.  (tradução  minha).  Texto  original:  “de  ponerse  en  sus  pellejos  para  abrir  otras 
 preguntas que aún no han sido formuladas. O no, al menos, desde un ahora posdictatorial”. 

 287  ZAMBRA, 2014a, p. 70. 
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 uma  micro-narrativa  contida  nos  títulos  de  cada  parte  funciona  como  uma  síntese 

 particularmente descritiva deste aspecto do romance. 

 Sem,  entretanto,  nos  deixarmos  levar  pela  superfície  do  texto  (que,  sem  dúvida,  tem 

 muito  a  nos  revelar),  cabe  voltarmos  nosso  olhar  para  as  engrenagens  que  se  movem  por 

 debaixo.  Pois,  se  há  um  crescente  no  que  diz  respeito  ao  protagonismo  que  o  filho  assume 

 gradualmente  perante  os  pais,  isso  não  deve  significar  que  há  resolução,  fechamento  ou 

 conclusão.  O  que  há,  reiteradamente,  é  a  valorização  das  lacunas  e  das  faltas:  as  perguntas  que 

 são  feitas  aos  pais  voltam  quase  sempre  sem  respostas,  ou  são  respondidas  apenas  na  ficção 

 dentro  da  ficção.  Não  falamos,  aqui,  de  um  arco  de  crescimento  que  parte  do  papel  de 

 figurante  para  o  de  protagonista,  nem  mesmo  de  uma  emancipação  dos  filhos  que  se  resolve 

 no  pós-ditadura.  Pelo  contrário,  Formas  de  voltar  para  casa  aponta  para  o  caminho  da 

 ambiguidade  do  papel  tanto  dos  filhos  quanto  dos  pais,  que  se  reconhecem  reciprocamente 

 nas  obras  uns  dos  outros,  e  que  intercambiam  de  posições  em  um  jogo  instável  que  a  própria 

 narrativa cria. 

 A  sensação  de  orfandade  dos  “personagens  secundários”  que  se  viram,  na  reabertura 

 democrática,  sem  horizontes  de  leitura  de  seu  próprio  mundo  (“Na  década  de  90  vivemos  uma 

 forte  sensação  de  orfandade”  290  ,  reflete  o  narrador)  não  é  um  obstáculo  superado  pela 

 narrativa  do  romance:  é  constitutiva,  é  o  vazio  que  busca  ser  preenchido  e  que  move  o  sentido 

 do  texto  em  sua  elaboração  imaginária  e,  por  que  não,  ficcional.  Retomando  mais  uma  vez 

 Alberto  Giordano,  encontramos  no  autor  argentino  uma  nova  pista  que  Zambra  também 

 parece seguir: 

 A  busca  pela  fissura,  pela  debilidade  a  partir  da  qual  se  fazer  forte,  é  tão  necessária  e 
 paradoxal  como  a  de  um  buraco  para  se  abrigar.  Às  vezes  se  resolve  no  imaginário,  o 
 reino  da  literatura,  quando  o  filho  assume,  como  recurso  e  potência,  a  orfandade  a 
 que a presença do pai o expõe.  291 

 Por  fim,  se  falamos  em  uma  narrativa  que  se  adensa  ficcionalmente,  que  joga  com  os 

 papéis  e  funções  de  autoridade  sobre  o  texto  e  nas  próprias  relações  entre  os  personagens, 

 falamos  também  de  uma  outra  maneira  de  se  posicionar  na  contemporaneidade  pós-ditadura. 

 Uma  postura  que  “assume,  como  recurso  e  potência”,  no  espaço  imaginário,  literário  e 

 ficcional,  o  papel  de  "personagem  secundário”,  de  tal  maneira  que  esse  papel  é  revertido, 

 291  GIORDANO,  2020  ,  p.  74  (tradução  minha).  Texto  original:  “La  búsqueda  de  la  fisura,  la  debilidad  en  la  que 
 hacerse  fuerte,  es  tan  necesaria  y  paradójica  como  la  de  un  hueco  en  el  que  cobijarse.  A  veces  se  resuelve  en  lo 
 imaginario,  el  reino  de  la  literatura,  cuando  el  hijo  asume,  como  recurso  y  potencia,  la  orfandad  a  la  que  lo 
 expone la presencia del padre”. 

 290  ZAMBRA, Alejandro apud QUEROL, 2015, n.p. 
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 potencializado  e  subvertido.  Esse  é  um  dos  aspectos  da  narrativa  de  Zambra  que  parecem 

 mover  seu  texto  em  direção  a  quem  o  lê  e,  aqui,  principalmente  em  direção  a  um  horizonte 

 mais aberto e flexível sobre como dar conta dos outros, de si, do passado e do presente. 
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 CAPÍTULO 3 

 Continuar a caminho de casa 

 Este  capítulo  pretende  unir  as  discussões  acerca  da  ficcionalidade  e  do  caráter 

 testemunhal  em  Formas  de  voltar  para  casa  ,  considerando  em  um  primeiro  momento  a 

 relação  renovada  entre  real  e  ficcional  que  se  opera  na  obra.  A  partir  das  discussões 

 desenvolvidas  até  o  momento  acerca  de  temas  centrais  como  a  repetição,  a  mise  en  abyme,  a 

 metaficção  e  os  papéis  de  autor  e  leitor,  serão  retomados  quatro  elementos:  a  relação  com  a 

 verdade,  a  não-autoridade,  o  papel  do  leitor  e  a  performance.  Por  fim,  este  terceiro  e 

 conclusivo  capítulo  se  debruça  sobre  as  possibilidades  e  horizontes  de  um  testemunho 

 ficcional. 

 3.1. O livro reverso de outro livro imenso 

 Falar do indizível é pôr em perigo a sobrevivência da linguagem 
 como portadora da verdade do homem. 

 Ricardo Piglia  292 

 Como  funciona  a  narrativa  de  Formas  de  voltar  para  casa  ,  híbrido  entre  memória, 

 romance,  diário  e  (auto)biografia?  Essa  pergunta  vem  sendo  experimentada  nas  diferentes 

 partes  deste  trabalho,  na  tentativa  de  uma  resposta  que  não  se  pretende  absoluta  nem  total: 

 frente  à  abertura  de  uma  obra  como  essa,  o  processo  de  seguir  diferentes  caminhos,  tendo 

 como  base  a  ficcionalidade  do  livro  e  seus  mecanismos  narrativos,  permite  uma  leitura  crítica 

 que  não  encerra  o  romance  em  uma  ou  outra  abordagem.  Nos  voltamos,  então,  com  especial 

 atenção,  aos  movimentos  de  oscilação  e  aderência  do  texto  com  relação  ao  real  a  que  remete  e 

 que,  ao  mesmo  tempo,  transforma  de  alguma  maneira.  Se  falamos  de  ficção  e  de  testemunho 

 como  “formas  de  voltar  para  casa”,  nos  interessam  aqui  tanto  a  ideia  contida  no  título  –  a 

 ideia  de  uma  narrativa  que  restitua,  restaure  ou  reinaugure  uma  forma  possível  de  habitar  o 

 presente  e  as  relações  –  quanto  as  estruturas  com  que  o  romance  empreende  esse  trabalho, 

 literário antes de tudo. 

 Agora,  já  no  terceiro  e  último  capítulo,  retornamos  a  alguns  dos  pontos  levantados  até 

 aqui  –  pontos  que  não  sintetizam,  mas  que  delineiam  as  relações  desenvolvidas  entre  a  obra  e 

 aquilo  que  a  rodeia  e  constitui.  Se  nos  concentramos  até  aqui  no  texto  e  suas  formas  de  narrar, 

 cabe  agora  costurar  os  aspectos  que  certamente  esses  mecanismos  projetam  para  além  das 

 292  PIGLIA, 2006, p. 202. 
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 páginas  do  livro,  ainda  que  necessariamente  a  partir  delas.  São  quatro  temas  centrais  que 

 conduzem esta discussão: 

 1.  Performance  e  a  tensão  com  o  real  e  a  verdade  :  a  relação  entre  ficção  e  realidade, 

 tensa  e  constantemente  colocada  em  jogo  no  romance,  é  de  especial  interesse  nas 

 teorias  do  romance  contemporâneo.  Autoficção,  romance  autobiográfico,  narrativas 

 híbridas  ou  em  campo  expandido,  narrativas  de  filiação:  não  faltam  tentativas  de 

 classificar  esses  movimentos  de  incorporação  de  elementos  “reais  e  verdadeiros”  nas 

 produções  ficcionais,  em  especial  no  pós-guerras  e  pós-ditaduras.  Elemento  relevante 

 de  Formas  de  voltar  para  casa  ,  sua  relação  com  o  real  aponta  no  sentido  da 

 performance  e  do  tensionamento  das  fronteiras,  caminho  escolhido  por  este  trabalho  e 

 que  descortina  formas  de  leitura  que  privilegiam  uma  abertura  de  possibilidades  que 

 questiona,  inclusive,  a  rigidez  das  diferenças  pensadas  entre  o  que  é  real,  próprio  do 

 mundo do autor, e o que é ficcional, inventado e fantasiado. 

 2.  A  narrativa  rodeada  de  outras  :  das  repetições  internas  e  externas,  que  relacionam  as 

 obras  de  Alejandro  Zambra  em  um  grande  labirinto  de  reescritas  e  autorreferências,  às 

 intertextualidades,  ora  veladas,  ora  explícitas,  o  trabalho  do  autor  apresenta  um 

 conjunto  de  leituras  que  o  circunscrevem  em  uma  comunidade  literária.  Além  das 

 perguntas  que  já  se  desenham  enquanto  esse  processo  é  descrito  –  que  diálogos  são 

 construídos  entre  autores  e  obras?  Quem  compõe  essa  comunidade  e  como  ela  é 

 articulada  textual  e  extratextualmente?  –  também  nos  interessa  aqui,  mais  uma  vez,  o 

 jogo  que  essas  relações  estabelecem  com  o  espaço  ficcional.  Isso  porque,  ao 

 emaranhar  suas  próprias  ficções  em  uma  teia,  junto  a  outras  referências  que  se 

 misturam  e  levam  de  um  texto  a  outro,  o  que  Zambra  acaba  por  fazer  é  aprofundar  sua 

 literatura  em  um  universo  cujos  parâmetros  são,  antes  de  qualquer  coisa,  também 

 literários. 

 3.  O  papel  do  autor  não-autoritário  :  entre  mise  en  abyme,  polifonia,  narradores 

 duplicados,  jogos  com  a  figura  do  autor,  dessubjetivação  e  metaficção,  a  voz  narrativa 

 de  Formas  de  voltar  para  casa  é  diluída  de  tal  maneira  que  a  autoridade  concedida  à 

 voz  de  quem  conta  uma  história  é  deslocada  e  difusa.  Falar  em  um  autor 

 não-autoritário  é,  de  certa  maneira,  tratar  de  um  artifício,  principalmente  se  levamos 

 em  conta  a  reiterada  afirmação,  ao  longo  deste  mesmo  trabalho,  acerca  das  escolhas 

 deliberadas  e  conscientes  das  formas  de  narrar  e  das  estratégias  que  relativizam  a 

 própria  autoridade  de  quem  escreve  o  romance.  Essa  ambiguidade,  entretanto,  longe 
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 de  ser  problemática,  é  incorporada  no  texto,  que  confronta  os  lugares  convencionais  da 

 narrativa sem desfazer-se dela e sem abrir mão da forma do romance. 

 4.  O  papel  produtor  da  leitura  :  por  fim,  esse  aspecto  da  narrativa  vem  sendo 

 repetidamente  descrito  ao  longo  deste  trabalho.  A  tarefa  de  reunir  e  relacionar  os 

 fragmentos,  de  construir  pontes  entre  os  personagens,  de  encontrar  aquilo  que  o 

 romance  busca  (pertencimento,  sentido,  preenchimento  dos  vazios  e  dos  silêncios), 

 parece  recair  fortemente  no  papel  da  leitura,  talvez  mais  que  naquele  dos  próprios 

 narradores.  O  leitor  é  chamado  a  uma  participação  mais  ativa,  inclusive,  na  medida  em 

 que  o  narrador  se  apresenta  menos  autoritário  e  o  texto  menos  acabado,  na  medida  em 

 que  é  convocado  a  fazer  parte  do  universo  incerto  e  vago  dos  personagens.  Nos 

 interessa  aqui  tentar  compreender  qual  exatamente  é  o  lugar  que  a  leitura  ocupa  na 

 constituição do romance. 

 Todos  esses  tópicos  apontam  no  sentido  de  um  jogo  delicadamente  conduzido,  que 

 coloca  em  questão  os  espelhamentos  de  si  nos  outros,  do  passado  no  presente,  do  real  na 

 ficção,  da  História  nas  histórias  contadas  e  lembradas.  Ou,  em  outras  palavras,  de  um  jogo  que 

 evidencia  as  relações  de  uma  narração  em  que  a  memória  e  o  próprio  ato  de  narrar  são  tanto  o 

 tema quanto a forma. 

 O  título  deste  item,  “O  livro  reverso  de  outro  livro  imenso”,  faz  referência  a  uma 

 passagem  de  Formas  de  voltar  para  casa  em  que  o  escritor  do  diário  reflete  sobre  o  processo 

 de  escrita  de  suas  memórias  de  infância  e  adolescência  no  romance  cujo  desenvolvimento 

 vamos  acompanhando  nas  partes  ímpares.  Ali  temos  acesso  a  uma  espécie  de  síntese  do 

 projeto  de  toda  a  narrativa,  na  voz  de  um  narrador  consciente  dos  processos  implicados  na 

 escrita de memórias no espaço literário e fictício de um livro: 

 Recordamos,  mais  propriamente,  o  ruído  das  imagens.  E  às  vezes,  ao  escrever, 
 limpamos  tudo,  como  se  desse  modo  avançássemos  para  algum  lado.  Deveríamos 
 simplesmente  descrever  esses  ruídos,  essas  manchas  da  memória.  Essa  seleção 
 arbitrária,  nada  mais.  Por  isso  mentimos  tanto,  afinal.  Por  isso  um  livro  é  sempre  o 
 reverso  de  outro  livro  imenso  e  estranho.  Um  livro  ilegível  e  genuíno  que 
 traduzimos, que traímos pelo hábito de uma prosa passável.  293 

 Ao  propor  uma  valorização  da  memória  naquilo  que  ela  tem  de  mais  inapreensível  – 

 seus  ruídos  e  manchas,  sua  arbitrariedade  –  Zambra  indica  um  caminho  a  ser  tomado:  um 

 caminho  que  não  narra  linearmente  nem  tenta  aparar  as  bordas  da  narrativa  para  ter  um 

 produto  limpo;  mas  que  encontra  justamente  nesse  inenarrável  uma  forma  de  narrar.  Diversos 

 293  ZAMBRA, 2014a, p. 144. Grifo meu. 
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 teóricos  294  encontram  no  caminho  apontado  pelo  narrador  de  Zambra  uma  forma  possível  e 

 “contemporânea”  de  dar  conta  de  um  real  que,  ele  mesmo,  se  vê  mais  fragmentado  e 

 inapreensível,  à  luz  da  globalização  e  da  aceleração  dos  fluxos  culturais,  artísticos  e 

 intelectuais. 

 Em  vista  disso,  parece  então  que  a  forma  mais  “realista”  de  narrar  seja  talvez  aquela 

 não-assertiva,  tateante,  instável,  provisória.  Refiro-me  aqui  ao  “realismo”  consciente  das 

 implicações  no  uso  desse  termo,  carregado  de  sentido  histórico  nas  artes  e  na  literatura.  Mas, 

 naquilo  que  diz  respeito  à  leitura  que  vem  sendo  feita  aqui,  “uma  forma  realista  de  narrar” 

 significa  uma  forma  “genuína  e  honesta”  –  ou,  em  outras  palavras,  uma  forma  capaz  de 

 aproximar  ainda  mais  a  ficção  do  real,  capaz  de  transpor  de  alguma  maneira  a  fronteira 

 invisível entre ficção, real, memória e imaginação em um romance de teor testemunhal. 

 A  esse  respeito  Leyla  Perrone-Moisés  (2016)  aponta  que  as  literaturas  que  buscam 

 uma  meta-representação,  ou  seja,  que  buscam  abordar  o  real  por  meio  da  própria 

 representação,  colocando  em  seu  centro  a  escrita  e  a  sua  elaboração,  acabam  também  por  dar 

 conta do real de uma maneira renovada: 

 A  autorreferencialidade  pode  parecer  uma  atitude  oposta  à  da  referencialidade,  isto 
 é,  ao  realismo.  Em  vez  de  tomar  o  mundo  real  como  objeto  de  representação,  o 
 ficcionista  elege  sua  representação  (a  literatura)  como  tema.  Mas  como  a 
 representação  do  real  sempre  foi  o  objetivo  da  literatura  (mesmo  em  suas  formas 
 fantásticas),  centrar-se  nessa  representação  fatalmente  leva  o  escritor  a  refletir  sobre 
 o mundo do passado e a confrontá-lo com o de seu presente.  295 

 De  fato,  a  ideia  de  uma  “reinvenção  do  realismo”  na  literatura  contemporânea  está 

 presente  na  crítica  de  Karl  Erik  Schøllhammer  (2009),  mas  não  desacompanhada  de  uma  certa 

 relativização.  Para  o  autor,  partindo  da  noção  de  “neutro”  proposta  por  Barthes  296  ,  não  é 

 possível  encontrar  apenas  no  realismo  social  ou  na  narrativa  intimista  as  duas  principais 

 formas  de  arte  contemporânea,  mas  sim  no  meio  ,  no  híbrido  quase  paradoxal  entre  ambas, 

 geralmente  atreladas  uma  à  outra:  “pois,  nos  melhores  casos,  os  dois  caminhos  convivem  e  se 

 entrelaçam de modo paradoxal e fértil”  297  . 

 Isso  porque,  como  observa,  “a  literatura  que  hoje  trata  dos  problemas  sociais  não 

 exclui  a  dimensão  pessoal  e  íntima,  privilegiando  apenas  a  realidade  exterior;  o  escritor  que 

 opta  por  ressaltar  a  experiência  subjetiva  não  ignora  a  turbulência  do  contexto  social  e 

 297  SCHØLLHAMMER, 2009, p. 16. 
 296  Cf.: BARTHES, Roland.  O neutro  . Trad. Ivone Castilho Benedetti. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 
 295  PERRONE-MOISÉS, 2016, p. 116. 

 294  Estes  autores  ocupam  boa  parte  das  análises  desenvolvidas  até  aqui  e  desenvolvem  essa  ideia,  sob  diferentes 
 perspectivas. Entre eles, Reinaldo Laddaga, Beatriz Resende, Florencia Garramuño e Linda Hutcheon. 



 128 

 histórico”  298  .  Nesse  híbrido,  no  qual  podemos  enxergar  também  o  projeto  literário  de  Formas 

 de  voltar  para  casa  ,  encontraríamos  um  “estar  no  mundo”  comprometido  com  o  próprio 

 presente,  tornando  uma  só  coisa  a  narração  mínima  e  ordinária  da  vida  cotidiana  de  classe 

 média  e  a  narração  de  um  contexto  social  e  histórico  que  atravessa  e  ultrapassa  qualquer 

 intimidade subjetiva. 

 Procurando  uma  explicação  para  a  presença  frequente  de  narrativas  que  partem  da 

 insuficiência  do  narrador  ou  do  autor  para  fazer  avançar  o  texto,  Reinaldo  Laddaga  (2013) 

 aponta  que  essa  forma  de  escrita  é  necessária  para  que  “o  leitor  possa  recuperar  em  seus 

 textos  os  sinais  das  ações  que  alguém  teve  de  exercer  para  que  se  deslumbrassem  as  tentativas 

 e  manobras  de  um  agente  parcialmente  ignorante,  fatalmente  limitado.  Por  quê?  Porque  não 

 fazê-lo  seria  desonesto”  299  .  Essa  honestidade,  que  remete  ao  “genuíno”  de  que  o  narrador  fala 

 em  Formas  de  voltar  para  casa  ,  encontra  no  anacronismo  e  também  na  imaginação  (menos 

 paradoxalmente  do  que  pode  parecer  à  primeira  vista)  uma  forma  de  avançar  pela  memória  e 

 transformá-la  em  prosa.  É  um  caminho  que  opta  por  passear  por  uma  memória  inconclusa  e 

 descrevê-la;  fazer  ver  os  vazios  e  as  lacunas  mais  do  que  preenchê-los.  A  estratégia,  contrária 

 à  ideia  de  “avançar”  pela  seleção  e  edição  minuciosas  que  transformam  flashes  da  memória 

 em  prosas  cronológicas,  com  começo,  meio  e  fim,  acompanha  os  movimentos  “reais”  do 

 lembrar-se  em  uma  prosa  fragmentada  que  não  dá  conta  de  explicar-se  –  ou  melhor,  que  o  faz 

 pelo  não-dito  e  pelo  gesto  de  estender  o  desconhecido  da  experiência  vivida  aos  outros  que  o 

 lêem. 

 O  “livro  reverso”  é  esse  outro,  aquele  que  lemos:  aquele  que  mente,  que  trai,  que  recai 

 no  hábito  de  uma  prosa  aceitável.  Não  passam  despercebidos  os  termos  escolhidos  pelo  autor: 

 a  mentira,  que  remete  à  ficção  300  ,  e  a  traição,  que  remete  às  traduções  (como  no  famoso 

 aforismo  “traduttore  traditore”  301  ),  ambos  pertencentes  ao  universo  literário  em  que  o  próprio 

 narrador-escritor  habita.  Tanto  a  mentira  quanto  a  traição,  aqui,  refletem  a  impossibilidade  de 

 um  relato  “não-editado”,  seja  ativa  –  por  meio  de  cortes  e  escolhas  narrativas  –,  seja 

 passivamente  –  pela  própria  característica  da  memória,  ela  mesma  entrecortada  e  imaginada, 

 por vezes falsa, por vezes pouco confiável. 

 301  De  origem  italiana,  a  expressão  significa  literalmente  “tradutor  traidor”  e  reflete  a  máxima  de  algumas 
 correntes  dos  estudos  da  tradução:  “Tradutores,  de  uma  vez  por  todas,  têm  de  ser  traidores,  mas  eles  não  o  sabem 
 na maior parte do tempo e quase sempre não têm nenhuma outra escolha [...]” (LEFEVERE, 2007, p. 31-32). 

 300  Ainda  que,  nas  teorias  da  narrativa,  o  sentido  de  “mentira”  para  a  ficção  seja  questionável,  a  associação 
 histórica entre ambos tem consequências duradouras, como observa Dorrit Cohn (1999, p. 2-3). 

 299  LADDAGA, 2013, p. 48-49. 
 298  SCHØLLHAMMER, 2009, p. 15. 
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 Não  me  parece  arriscado  afirmar  que  a  contraparte  da  memória  é  a  imaginação.  Paul 

 Ricoeur  explora  em  detalhes  essa  relação  no  primeiro  capítulo  do  clássico  A  memória,  a 

 história,  o  esquecimento  (2007).  Para  o  autor,  ambas  se  encontram  na  “presença  do  ausente”: 

 enquanto  na  memória  está  ausente  aquilo  de  que  se  lembra,  ou  seja,  o  real  passado,  na 

 imaginação  está  em  falta  o  real  –  pois,  ainda  que  estabeleça  relações  com  ele,  é  em  sua 

 suspensão que o imaginário atua. 

 É  sob  o  signo  da  associação  de  ideias  que  está  situada  essa  espécie  de  curto-circuito 
 entre  memória  e  imaginação:  se  essas  duas  afecções  estão  ligadas  por  contiguidade, 
 evocar  uma  –  portanto,  imaginar  –  é  evocar  a  outra,  portanto,  lembrar-se  dela. 
 Assim, a memória, reduzida à rememoração, opera na esteira da imaginação.  302 

 Pensar  a  partir  daí  o  parágrafo  de  Formas  de  voltar  para  casa  aqui  discutido  coloca 

 em  questão  a  delicada  dosagem  que  o  narrador  parece  tentar  operar.  Se  há,  necessariamente, 

 algo  de  imaginado  em  qualquer  memória,  estabelecer  os  limites  entre  a  fantasia  e  o  real  no 

 momento  de  escrever  um  romance  “autoficcional”  torna-se  uma  tarefa  quase  absurda,  mas 

 cujos  efeitos  se  apresentam  para  nós,  leitores  e  críticos,  em  um  rico  material  que  tensiona 

 justamente  tais  fronteiras.  Torna-se  incongruente  perguntarmos  “o  que  é  ‘mentira’  e  o  que  é 

 verdade?”  –  mas  o  fato  de  que  o  narrador  mesmo  coloca  a  pergunta  no  centro  de  seu  texto,  na 

 tentativa  de  uma  escrita  que  não  apare  as  bordas  da  memória,  transporta  o  romance  para  esse 

 outro  lugar,  que  sempre  esteve  aí.  Trata-se  do  lugar  de  uma  ficção  tão  arbitrária  quanto  os 

 movimentos  da  recordação,  de  uma  ficção  que  seja  “verdadeira”  nela  mesma,  capaz  de 

 replicar as falhas, ausências e imaginações do passado “real”. 

 Parece-me  seguro  encontrar  em  Formas  de  voltar  para  casa  uma  correlação  com  a 

 estrutura  da  narrativa  testemunhal,  não  apenas  pelas  pontes  já  feitas  anteriormente,  mas 

 naquilo  que  ambos,  o  romance  e  o  testemunho,  apresentam  na  forma  de  lidar  com  a 

 memória  303  .  Ao  valorizar  “esses  pequenos  fragmentos  estranhos  que  não  têm  princípio  nem 

 fim”  304  ,  escrevendo  um  pequeno  livro,  que  começa  e  termina  no  “meio”  e  que  é  composto  de 

 fragmentos  de  uma  memória  um  pouco  inventada,  Zambra  reclama  para  si  algo  muito 

 semelhante  daquilo  que  Beatriz  Sarlo  (2007)  defende  como  a  riqueza  do  trabalho  da  ficção 

 sobre  a  memória.  A  autora  argumenta  que  a  arte,  quando  não  se  deixa  apreender  pelo  discurso 

 que  atrela  a  memória  à  verdade  de  quem  a  expressa,  é  capaz  de  demonstrar  “que  a  exploração 

 não  está  contida  apenas  dentro  dos  limites  da  memória,  mas  que  outras  operações,  de 

 304  ZAMBRA, 2014a, p. 144. 
 303  A respeito do teor testemunhal do romance, ver Anexo B. 
 302  RICOEUR, 2007, p. 25. 
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 distanciamento  ou  recuperação  estética  da  dimensão  biográfica,  são  possíveis”  305  .  É  aqui  que 

 “a  imaginação  faz  uma  visita”:  no  movimento  de  distanciar-se  de  si  e  da  própria  história  para 

 fazer sentido da experiência: 

 Para  conhecer,  a  imaginação  precisa  desse  trajeto  que  a  leva  para  fora  de  si  mesma  e 
 a  torna  reflexiva;  nessa  viagem,  ela  aprende  que  a  história  jamais  poderá  ser 
 totalmente  contada  e  jamais  terá  um  desfecho,  porque  nem  todas  as  posições  podem 
 ser percorridas e sua acumulação tampouco resulta numa totalidade.  306 

 E  aqui,  retomando  mais  uma  vez  o  papel  da  imaginação,  encontramos  nela  a  condição 

 necessária  de  formulação  estética  da  memória  –  e  mais:  a  condição  de  reflexão  e  auto-reflexão 

 acerca  dos  limites  da  própria  noção  de  verdade  sobre  si  e  sobre  a  história  do  passado.  O 

 narrador  reconhece  que  há  um  passado  ilegível  e  incontornável,  e  com  isso  permite-se  o 

 espaço  de  imaginar,  de  traduzir  e  trair,  de  seguir  os  ruídos  e  manchas  sem  tentar  limpá-los, 

 mas com a consciência de não ser capaz de apreender o todo desse livro imenso. 

 Sem  se  desfazer  da  memória,  e  sim  incorporando-a  radicalmente,  Zambra  trabalha 

 sobre  ela,  “não  para  reproduzi-la,  mas  para  ajustá-la  às  necessidades  de  sua  ficção.  Daí  o  uso 

 direto  e  sem  floreios  de  sua  escrita,  pois  quanto  mais  talhada  uma  frase,  mais  direta  e  segura 

 será  a  imagem  da  lembrança  que  quer  nos  transmitir”  307  .  Ao  fazê-lo,  torna-se  capaz  de  dar 

 uma  forma  à  sua  memória  que  só  pode  ser  ficcional  e  que,  por  isso  mesmo,  é  a  única  maneira 

 de  escrever  um  relato  que  lhe  seja  verdadeiro  e  que  não  pretenda  nem  contar  tudo,  nem 

 concluir  algo.  O  que  importa,  afinal,  não  é  tanto  dar  conta  da  verdade  ou  ser  profundamente 

 verdadeiro  consigo  ao  escrever,  mas  sim,  através  da  escrita,  buscar  uma  verdade  própria  e 

 sincera:  “É  estranho,  é  tolo  pretender  um  relato  genuíno  sobre  algo,  sobre  alguém,  sobre 

 qualquer um, até mesmo sobre si próprio. Mas é necessário também”  308  . 

 Na  esteira  desse  pensamento,  cabe  perguntar  então:  qual  é  esse  outro  livro  imenso  e 

 estranho,  ilegível  e  genuíno,  traído  pela  narrativa?  Responder  objetivamente  à  pergunta  é 

 conduzir  a  leitura  do  romance  para  uma  ou  outra  direção,  eliminando  a  abertura  que  lhe  é  tão 

 cara  e  característica.  Algumas  respostas,  entretanto,  podem  ser  ensaiadas.  Primeiramente,  se  o 

 narrador  fala  a  respeito  da  memória  e  da  escrita  da  memória  como  “um  livro  reverso”,  é 

 possível  encontrar  no  livro  “original”  seu  correspondente:  o  passado.  Aqui  nos  deparamos 

 com  um  aspecto  da  memória  pensado  por  Paul  Ricoeur  e  mencionado  acima:  o  passado  como 

 308  ZAMBRA, 2014a, p. 141. 

 307  FREIRE,  2014,  p.  25.  (tradução  minha)  Texto  original:  “[...]  no  para  reproducirla  sino  para  ajustarla  a  las 
 necesidades  de  su  ficción.  De  ahí  el  uso  directo  y  sin  florituras  de  su  escritura,  pues  mientras  más  tallada  esté  una 
 frase, más directa y segura será la imagen del recuerdo que nos quiere transmitir”. 

 306  Ibidem, p. 42. 
 305  SARLO, 2007, p. 44. 
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 o  “presente  ausente”  da  memória,  ou  seja,  como  aquilo  que  se  tornou  ausente  por  sua  situação 

 no tempo e que, pela rememoração, se torna presente no momento em que é retomado. 

 Da  mesma  maneira,  em  segundo  lugar,  não  parece  distante  a  possibilidade  de 

 encontrar  nessa  relação  livro  reverso/livro  ilegível  a  dupla  ficção/real,  equivalente  em  muitos 

 aspectos  à  dupla  memória/passado.  Outras  leituras  se  somam,  ao  mesmo  tempo  em  que  se 

 afirma  também  a  inoperância  de  qualquer  uma  delas.  O  que  interessa,  mais  que  o  exercício  de 

 colar  ao  texto  uma  interpretação,  é  a  oposição  colocada  pelo  narrador,  entre  um  livro  maior  e 

 inapreensível  e  um  outro  livro,  que  escreve  e  que  lemos  –  cópia  imperfeita,  simulacro  cujo 

 real  é  inatingível.  Está  aqui  mais  um  dos  espelhos  dessa  obra  que  se  dobra  sobre  si  mesma:  o 

 próprio  Formas  de  voltar  para  casa  encerra  em  suas  páginas  uma  dessas  duplas,  entre  partes 

 pares  e  partes  ímpares  –  dois  níveis  ficcionais  diferentes,  ambos  mises  en  abyme  do  real 

 ocupado por Alejandro Zambra. 

 Finalmente,  ainda  sobre  esse  excerto  da  obra,  do  qual  seguimos  puxando  fios  de 

 análise,  notemos  o  uso  da  primeira  pessoa  do  plural.  A  voz  narrativa  de  Formas  de  voltar 

 para  casa  alterna  entre  eu  e  nós  constantemente,  mesmo  quando  fala  de  si.  Projetando-se  em 

 uma  comunidade  imaginada,  entre  seus  personagens,  seus  leitores  e  outros  autores,  faz  com 

 isso  o  delicado  procedimento  de  atribuir  aquilo  que  é  seu,  próprio  e  particular,  àqueles  que  o 

 cercam  e  que  compartilham  consigo  a  escrita,  a  memória,  a  geração,  a  condição  de  filhos  ou 

 de  amantes.  Lorena  Amaro  e  Claudia  Pino  (2012)  identificam,  nesse  sentido,  um  “nós”  nas 

 narrativas  testemunhais,  mesmo  quando  expressas  em  primeira  pessoa:  “O  eixo  do  discurso 

 não  é  o  eu,  mas  sua  relação  com  um  espaço  ou  com  uma  experiência  coletiva  que  transcende 

 o  horizonte  individual”  309  .  Ou,  no  mesmo  sentido,  e  na  análise  de  Florencia  Garramuño 

 (2014),  podemos  também  falar  em  um  “movimento  de  invenção  do  comum  como  inespecífico 

 e  impessoal  –  ainda  que  único”  310  .  Um  eu  que  nunca  está  sozinho:  uma  narrativa  de  si  que  é, 

 antes disso, talvez, mais dos outros. 

 Acerca  dessa  comunidade  provisória  que  o  nós  instaura  é  interessante  retomar  o 

 trabalho  que  Reinaldo  Laddaga  (2013)  desenvolve  em  torno  das  formas  contemporâneas  das 

 artes.  Para  o  autor,  é  possível  observar  uma  maneira  particular  de  ser  e  estar  em  conjunto 

 nessas  obras:  incompletos  e  precários,  os  sujeitos  se  agrupam  em  formas  experimentais  de 

 convivência;  formas  que  partem  do  desconhecido  e  da  falta  de  um  “horizonte  comum”.  Como 

 se  fossem  caminhantes  perdidos  em  um  terreno  sem  referências  reconhecíveis,  essas  figuras 

 se  encontram  e  seguem  juntas  por  uma  parte  do  caminho,  que  sabem  ou  assumem  que  não 

 310  GARRAMUÑO, 2014, p. 29. 
 309  CASTRO; PINO, 2012, p. 17. 
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 será  para  sempre;  e  juntas  desenvolvem  uma  maneira  de  compartilhar  aquele  espaço,  tentando 

 conhecer-se  e  reconhecendo-se  de  alguma  forma  nesses  companheiros  provisórios  com  quem 

 criam  um  léxico  partilhável,  por  necessidade  ou  por  desejo.  São  obras  que  fazem  uma 

 “exploração  imaginária  das  relações  entre  criaturas  que  caíram  em  espaços  onde  o  horizonte 

 não é visível e devem persistir na relação como puderem”  311  . 

 É  nesse  campo  de  relações  comunitárias  e  provisórias  que  se  encontram  também,  em 

 maior  ou  menor  medida,  as  relações  estabelecidas  pelo  protagonista  duplicado  de  Formas  de 

 voltar  para  casa  e  algumas  pessoas  que  o  rodeiam,  em  especial  suas  companheiras.  Se  há 

 nisso  um  traço  geracional,  como  observa  o  próprio  Alejandro  Zambra,  há  também  (e  por  isso 

 mesmo)  algo  da  exploração  tateante  que  Laddaga  descreve.  Nós  a  encontramos  na  tentativa 

 do  segundo  narrador  de  reatar  com  sua  companheira  Eme,  por  exemplo.  Já  ao  final  do 

 romance,  na  primeira  página  da  última  parte,  4.  Estamos  bem  ,  o  narrador  observa  que  tudo  em 

 sua  cama  também  é  dela:  os  lençóis,  o  colchão,  a  própria  cama  foram  escolhidos  e  comprados 

 por  ambos,  quando  ainda  estavam  juntos.  A  esse  comentário,  Eme  responde  que,  para  estarem 

 juntos  novamente,  seria  necessário  esquecer  que  já  haviam  compartilhado  a  vida  um  com  o 

 outro:  “para  que  isso  funcione,  disse  ela,  às  vezes  você  deve  pensar  que  acabamos  de  nos 

 conhecer. Que nunca compartilhamos nada”  312  . 

 Com  isso,  Eme  sugere  que,  para  construírem  uma  forma  de  estar  juntos,  devem 

 abandonar  aquilo  que  já  tiveram  em  comum,  devem  começar  de  novo,  tateando  um 

 desconhecido  e  inventando  uma  proximidade  nova.  Não  é  muito  diferente  a  maneira  com  que 

 o  narrador  –  o  outro,  das  partes  ímpares  –,  se  relaciona  com  Claudia.  Quando  crianças,  depois 

 de  seguirem  um  ao  outro  pelas  ruas  de  suas  vizinhanças,  começam  uma  relação  precária, 

 baseada  em  uma  confiança  cheia  de  segredos  não-compartilhados.  Ele  apaixonado,  ela 

 preocupada  com  o  pai  clandestino,  ambos  usam  de  sua  proximidade  para  se  equilibrar  naquele 

 mundo  estranho  de  crianças  que  viviam  uma  ditadura,  apoiados  um  no  outro  por  razões 

 diferentes,  mas  igualmente  necessitados  daquela  pequena  comunidade.  Já  na  vida  adulta, 

 quando  se  reencontram,  sua  relação  parece  imitar  aquela  de  vinte  ou  trinta  anos  antes.  Um  dos 

 diálogos  mais  doloridos  do  romance,  de  uma  dor  poética  e  melancólica,  encontra-se  já  no 

 final  do  livro,  nas  últimas  três  páginas  da  parte  3.  A  literatura  dos  filhos  .  É  o  diálogo  do 

 rompimento entre o narrador e Claudia, quando ela anuncia que vai partir: 

 312  ZAMBRA, 2014a, p. 139. 
 311  LADDAGA, 2013, p. 19. 
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 Mas  entendi  o  que  ela  queria  dizer.  Procurava  uma  paisagem  própria,  um  parque 
 novo.  Uma  vida  em  que  não  fosse  mais  a  filha  ou  a  irmã  de  alguém.  Insisti,  não  sei 
 porquê, não sei para quê. Nesta viagem você recuperou seu passado, eu disse. 
 Não  sei.  Mas  aproveitei  para  te  contar.  Voltei  à  infância  numa  viagem  que  talvez 
 necessitasse.  Mas  não  é  bom  que  nos  enganemos.  [...]  Sei  que  você  se  importa  com  a 
 minha história, mas o que mais te importa é tua própria história.  313 

 Mais  à  frente,  Claudia  conclui:  “É  mais  fácil  entender  assim.  É  melhor  pensar  que 

 tudo  isso  foi  uma  história  de  amor”  314  ,  e  com  estas  palavras  se  encerra  a  parte  3,  o  romance 

 dentro  de  Formas  de  voltar  para  casa  .  Se  seguimos  com  a  tese  de  Laddaga,  vemos  na  relação 

 entre  o  narrador  e  Eme,  e,  principalmente,  entre  seu  duplo  e  Claudia,  um  compartilhamento 

 improvisado  do  mundo,  construído  sobre  o  terreno  instável  de  duas  pessoas  que  pouco 

 conhecem  uma  da  outra  além  do  fato  de  precisarem  e  quererem  contar  e  ouvir  suas  narrativas 

 do  passado  que  partilharam  também  brevemente.  Não  é  uma  história  de  amor,  é  uma  história 

 sobre  as  memórias  de  infância  camuflada  de  romance,  um  léxico  mais  fácil  de  partilhar.  Eles 

 não  pertencem  a  uma  mesma  comunidade,  assim  como  não  compartilham  de  uma  mesma 

 experiência,  pelo  contrário.  Mas  em  seu  encontro  e  convivência  improvisam  uma  forma  mais 

 precária,  e  não  por  isso  menos  radical,  de  estarem  juntos.  É  nesse  sentido  que  Laddaga  fala 

 em construções cujo equilíbrio é momentâneo, equilíbrio que é 

 [...]  o  de  totalidades  temporárias  que  estão  debilmente  integradas,  cujas  partes  se 
 encontram  em  vias  de  alcançar  sua  posição  no  conjunto  e  se  destacam 
 imperfeitamente  do  espaço  em  que  aparecem,  de  modo  que  pode  ser  difícil  indicar 
 onde  começam  ou  terminam.  Essas  criaturas  de  cores,  sons  ou  palavras  estão  em  um 
 momento  anterior  ao  de  plena  diferenciação.  Sua  relação  com  os  espaços  nos  quais 
 se  apresentam  é  de  intimidade.  É  como  se  quisessem  se  enraizar  em  domínios 
 demasiado  instáveis  para  permitir  que  se  estabeleçam,  sobre  eles,  locais  de 
 residência.  315 

 É,  enfim,  dessas  comunidades  descontínuas  e  passageiras,  e  dessas  tentativas  de 

 nomear  e  dar  forma  à  memória,  que  falamos  quando  pensamos  no  lugar  de  Formas  de  voltar 

 para  casa  na  literatura  contemporânea  e  na  literatura  pós-ditaduras,  e,  antes  disso,  quando 

 pensamos  nas  relações  que  a  obra  estabelece  internamente.  Encontram-se,  ambos  os  aspectos, 

 na  voz  dividida  e  no  texto  inacabado,  estendidos  em  direção  a  nós,  que  trilhamos  o  espaço 

 vazio  entre  os  fragmentos  de  memória  e  as  relações  quebradiças,  na  tentativa  de  também  fazer 

 parte  e  de  fazê-los  caber  no  nosso  espaço  real,  ainda  que  também  provisoriamente,  enquanto 

 dura  a  leitura  e  até  que  seu  efeito  se  dissolva,  misturando-se  ao  eco  de  outras  experiências,  em 

 uma outra comunidade. 

 315  LADDAGA, 2013, p. 17. 
 314  Ibidem, p. 135. 
 313  ZAMBRA, 2014a, p. 134. 
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 3.1.1. Performance e tensão com o real e a verdade 

 Falamos  aqui  de  uma  dupla  paradoxal  na  constituição  dos  sujeitos  que  narram:  entre  a 

 impossibilidade  de  sair  de  si,  atrelada  ao  sentimento  de  vergonha,  em  seus  movimentos 

 oscilantes  entre  subjetivação  e  dessubjetivação;  e  a  urgência  ou  a  compreensão  da  necessidade 

 de  fazê-lo  para  ser  capaz  de  desvincular-se  do  ciclo  repetitivo  da  História  e  construir  uma 

 imaginação  do  passado  e  do  presente.  Esse  entre-lugar  resulta  em  uma  figura  de  autor 

 incompleta,  cuja  falta  é  constituinte  e  para  quem  talvez  a  forma  mais  honesta  de  narrar  esteja 

 em  instalar  a  dúvida  e  o  não-pertencimento  no  centro  de  sua  obra,  na  forma  de  rastros,  ou 

 restos.  Daí  os  traços  autobiográficos  de  Zambra,  os  espelhamentos  dos  narradores,  e  seu 

 posicionamento  “às  margens”  das  histórias.  Daí  também  o  fato  de  esses  mecanismos  agirem 

 como  um  resgate  do  ficcional  onde  ele  se  faz  mais  incerto,  quando  seu  lugar  é  mais 

 questionado, quando suas fronteiras são mais borradas. 

 O  vínculo  com  o  real  ou  com  a  verdade,  a  partir  do  espaço  ficcional,  não  aponta 

 necessariamente  no  sentido  de  um  apaziguamento  com  essas  noções,  nem  em  um 

 deslizamento  em  direção  ao  real,  abandonando  a  ficcionalidade  ao  segundo  plano.  Pelo 

 contrário,  como  temos  visto  em  Formas  de  voltar  para  casa  ,  é  a  ficcionalidade  que  tinge 

 esses  fragmentos  autobiográficos  ou  historiográficos,  relativiza-os,  transforma  seus 

 paradigmas  e  indaga  suas  certezas,  até,  por  fim,  enviá-los  de  volta  à  “realidade”,  já 

 transformados  pela  leitura  e  pelo  trabalho  textual.  Esta  delicada  relação,  que  parece  nos  levar 

 ao  próprio  questionamento  das  fronteiras  instáveis  entre  ficção,  realidade  e  representação, 

 veio  sendo  desenhada  de  diferentes  maneiras  e  sob  diversos  ângulos  ao  longo  de  todo  este 

 trabalho, como uma espécie de fio subterrâneo que conduz a leitura da obra. 

 Nosso  interesse  se  volta  agora,  então,  para  os  efeitos  desses  questionamentos  e 

 mecanismos  da  obra  sobre  o  real  e  a  verdade,  ou  seja,  para  a  relação  que  desenvolvem  com  a 

 representação,  enviesada  e  subjetiva,  e  as  repercussões  disso  dentro  e  fora  do  texto.  Pois,  se  é 

 verdadeira  essa  percepção  de  que  a  ficção,  quando  infiltrada  por  fragmentos  do  real,  é 

 fortalecida  e  age  de  maneira  a  tensionar  o  próprio  real,  cabe  agora  observar  os  possíveis 

 deslocamentos provocados por isso que podemos chamar de performance. 

 Florencia  Garramuño  (2014)  observa  em  narrativas  contemporâneas  aquilo  que 

 denomina  “restos  do  real”:  “trata-se  de  um  tipo  de  escritura  que,  apesar  de  fazer  evidentes  os 

 restos  do  real  que  formam  o  material  de  suas  explorações,  se  desprende  violentamente  da 

 pretensão  de  pintar  uma  ‘realidade’  completa  regida  por  um  princípio  de  totalidade 
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 estruturante”  316  .  Cabe  notar  –  e  isso  é  importante  –  que,  quando  falamos  de  uma  “não 

 representação”,  não  é  no  sentido  de  um  despregamento  completo  do  real  a  que,  de  uma 

 maneira  ou  de  outra,  o  romance  remete.  Muito  pelo  contrário,  os  “restos  do  real”  apontados 

 por  Garramuño  são  parte  fundamental  da  constituição  de  obras  como  Formas  de  voltar  para 

 casa  . Trata-se de uma maneira particular de se relacionar  com o passado e com a realidade: 

 Para  poder  lembrar,  se  tornou  incontornável  assumir  a  tarefa  de  lidar  com  fantasmas, 
 espectros,  paradoxais  restos  de  uma  totalidade  nunca  atingida  porém  almejada,  como 
 a  construção  de  um  novo  elenco  do  que  deve  ser  lembrado  coletivamente.  [...]  O 
 gesto  do  contemporâneo  é  o  de  trabalhar  –  barbaramente,  como  diria  Benjamin  – 
 com  os restos, é o de acolher os espectros.  317 

 O  que  interessa  na  maneira  com  que  os  elementos  “reais”  são  trazidos  para  o  interior 

 do  romance,  portanto,  não  é  tanto  o  fato  de  que  eles  não  se  colam  totalmente  à  matéria 

 “representada”,  mas  sim  o  modo  com  que  agem  dentro  do  texto,  empurrando  as  fronteiras  e 

 rompendo  com  qualquer  princípio  ordenado  que  possamos  associar  ao  real  ou  à  própria  noção 

 de  narrativa.  Como  colocam  os  autores  da  citação  acima,  o  trabalho  passa  a  ser  o  de  operar 

 literariamente  com  os  restos  “fantasmáticos”  de  um  real  que,  se  excede  qualquer  narração,  é 

 também,  em  algum  grau,  produzido  dessa  forma.  Formas  de  voltar  para  casa  se  situa  à  sua 

 maneira  neste  legado  que  o  antecede  e  ultrapassa,  tanto  no  cenário  internacional  como  na 

 literatura do Chile. 

 A  respeito  da  última,  a  crítica  chilena  Nelly  Richard  (1994)  desenvolve  um  rico 

 trabalho  de  investigação  –  em  especial  dos  gestos  de  resistência  encontrados  nas  práticas 

 culturais  críticas.  Estas,  para  Richard,  encontram  no  pós-ditadura  e  na  democracia  recente  um 

 momento  de  expressão,  de  subversão  dos  discursos  de  ordem  e  de  produção  de  uma 

 linguagem  contra-hegemônica,  ambígua  e  descentralizada  –  adjetivos  bastante  importantes, 

 especialmente  se  pensados  junto  ao  romance  Formas  de  voltar  para  casa  .  Assim, 

 diferenciando os regimes de transparência, visibilidade e representação, a autora observa: 

 As  práticas  críticas  se  movem  nesses  três  registros.  Primeiro,  desmontam  o  suposto 
 ideológico  do  efeito  de  transparência,  evidenciando  o  caráter  fabricado  e  artificial 
 dos  signos  através  das  mediações  culturais.  Segundo,  colocam  em  discussão  as 
 regras  e  os  limites  do  código  de  visibilidade  dominante:  revelam  suas 
 arbitrariedades,  questionam  suas  hierarquias,  etc.  E,  terceiro,  as  práticas  culturais 
 desmontam  e  rearticulam  as  estratégias  do  colocar  em  cena  dos  corpos  e  dos  signos 
 culturais,  jogam  com  suas  políticas  e  com  suas  retóricas  de  linguagem.  Há,  então, 

 317  PEDROSA, 2018, p. 34-35. 

 316  GARRAMUÑO,  2009,  p.  19  (tradução  minha).  Texto  original:  “Se  trata  de  un  tipo  de  escritura  que,  a  pesar  de 
 hacer  evidentes  los  restos  de  lo  real  que  forman  el  material  de  sus  exploraciones,  se  desprende  violentamente  de 
 la pretensión de pintar una ‘realidad’ completa regida por un principio de totalidad estructurante”. 
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 um  jogo  de  entrelinhas  bastante  sutil  que  vai  mais  além  da  simples  constatação  de 
 que todo o visível é transparente ou de que o que se vê é o único representável.  318 

 Unindo  essas  perspectivas,  com  o  olhar  voltado  para  o  romance  de  que  tratamos  aqui, 

 podemos  pensar  um  caminho  interessante  para  tratar  dos  “restos  do  real”  dentro  da  obra.  Na 

 ficção  de  um  menino  de  classe  média,  o  autor  enviesado  e  parcial,  a  metaficção  constante  e  as 

 repetições  internas  e  externas  ao  texto  operam  esse  “jogo  de  entrelinhas”  de  que  fala  Richard, 

 no  tensionamento  dos  próprios  vestígios  biográficos  do  romance.  As  hierarquias  são 

 desordenadas  quando  o  narrador  partilha  sua  voz  com  os  demais  personagens,  a  artificialidade 

 da  narrativa  é  colocada  em  seu  centro  –  tudo  o  que  lemos  é  ficcional,  e  o  fato  de  que  as  frases 

 que  lemos  remetem  a  rastros  de  um  real  inapreensível  acaba,  em  última  instância,  por 

 questionar  o  real  naquilo  que  ele  mesmo  tem  de  artificial,  opaco  e  arbitrário.  Entre  ditos  e 

 não-ditos, desenha-se algo irrepresentável. 

 Retornemos,  então,  ao  texto  de  Formas  de  voltar  para  casa  :  os  dois  terremotos 

 engenhosamente  narrados  no  romance  em  suas  primeiras  e  últimas  páginas  (fazendo,  com 

 isso,  um  paralelo  entre  as  memórias  de  1985  e  o  presente  de  2010)  de  fato  ocorreram  no  Chile 

 e  são  comentados  no  ensaio  “Así  que  esto  es  un  terremoto”,  no  livro  Tema  libre  (2019), 

 também  de  Zambra.  No  curto  ensaio,  ao  estilo  do  autor,  não  apenas  os  terremotos  são 

 lembrados,  agora  com  uma  voz  “real”  e  autobiográfica,  como  também  a  escrita  desses  dois 

 eventos no romance  Formas de voltar para casa  . A respeito  do terremoto de 1985, lemos: 

 Há  uma  versão  deste  terremoto  no  começo  de  meu  romance  Formas  de  voltar  para 
 casa.  [...]  Na  versão  ficcional  não  figuram  nem  meu  primo  Rodrigo  nem  minha  irmã 
 Ingrid,  e  seguramente  não  sou  exatamente  eu  essa  primeira  pessoa  que  fala,  que 
 recorda.  [...]  Houveram  momentos  bem  romanescos,  que,  no  entanto,  não  quis 
 aproveitar  em  Formas  de  voltar  para  casa  .  Queria  que  fosse,  para  dizer  de  alguma 
 maneira, um romance pouco romanesco.  319 

 319  ZAMBRA,  2019,  p.  47-48  (tradução  minha).  Texto  original:  “Hay  una  versión  de  este  terremoto  al  comienzo 
 de  mi  novela  Formas  de  volver  a  casa  .  [...]  En  la  versión  ficcional  no  figuran  ni  mi  primo  Rodrigo  ni  mi 
 hermana  Ingrid,  y  por  supuesto  no  soy  exactamente  yo  esa  primera  persona  que  habla,  que  recuerda.  [...]  Hubo 
 momentos  bien  novelescos,  que  sin  embargo  no  quise  aprovechar  para  Formas  de  volver  a  casa  .  Quería  que 
 fuera, por decirlo de algún modo, una novela poco novelesca”. 

 318  RICHARD,  1994,  p.  106-107  (tradução  minha).  Texto  original:  “Las  prácticas  críticas  se  mueven  en  estos  tres 
 registros.  Primero,  desmontan  el  supuesto  ideológico  del  efecto  de  transparencia,  evidenciando  el  carácter 
 fabricado  y  artificial  de  los  signos  a  través  de  las  mediaciones  culturales.  Segundo,  ponen  en  discusión  las  reglas 
 y  los  límites  del  código  de  visibilidad  dominante:  develan  sus  arbitrarios,  cuestionan  sus  jerarquías,  etc.  Y 
 tercero,  las  prácticas  críticas  desmontan  y  rearticulan  las  estrategias  de  puestas  en  escena  de  los  cuerpos  y  de  los 
 signos  culturales,  juegan  con  sus  políticas  y  con  sus  retóricas  de  lenguajes.  Entonces,  hay  un  juego  de  entrelíneas 
 bastante  sutil  que  va  más  allá  de  la  simple  constatación  de  que  todo  lo  visible  es  transparente  o  de  que  lo  que  se 
 ve es lo único representable”. 
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 A  partir  de  mais  esse  entrelaçamento  que  o  próprio  Zambra  constrói  entre  suas  obras,  é 

 possível  encontrar  dois  ou  três  elementos  interessantes  de  análise.  O  primeiro  é  o  fato  de  que 

 o  autor  denomina  “versão  ficcional”  a  cena  do  romance  Formas  de  voltar  para  casa  , 

 colocando-a  ao  lado  de  outra  versão,  não-ficcional,  que  lemos  em  Tema  libre  .  Ao  fazê-lo, 

 equipara-as  de  alguma  maneira  –  o  valor  de  verdade  não  é  desimportante,  mas  é  menos 

 relevante  quando  pensamos  em  diferentes  “versões”  de  um  mesmo  fato  –  que,  além  de  tudo, 

 só  pode  ser  acessado  pela  memória  que  Zambra  e  alguns  familiares  e  amigos  conservam  do 

 evento  de  décadas  atrás.  Quando  falamos  em  um  valor  de  verdade  menos  relevante,  nos 

 referimos  a  uma  ideia  de  verdade  única  e  inabalável,  já  bastante  questionada  na  literatura 

 crítica e, certamente, colocada em xeque na literatura como um todo, seja ela ficcional ou não. 

 Como  observa  Philippe  Lejeune  (2014),  “certamente  é  impossível  atingir  a  verdade, 

 em  particular  a  verdade  de  uma  vida  humana,  mas  o  desejo  de  alcançá-la  define  um  campo 

 discursivo  e  atos  de  conhecimento,  um  certo  tipo  de  relações  humanas  que  nada  têm  de 

 ilusório”  320  .  Apesar  de  o  foco  do  autor  estar  na  autobiografia,  não  deixa  de  haver  em  sua 

 crítica  um  ponto  relevante  para  pensarmos  a  ficção,  uma  vez  que  a  expectativa  da  verdade,  ou 

 a  busca  por  ela,  não  é  completamente  suspensa  na  leitura  de  um  romance,  especialmente 

 quando,  em  casos  como  o  de  Zambra  e  Formas  de  voltar  para  casa  ,  os  estatutos  de  real  e 

 ficcional  são  tensionados.  Não  se  trata,  portanto,  de  um  esvaziamento  do  conceito,  mas  de  seu 

 deslocamento.  Quando  a  referência  se  perde  entre  diferentes  versões  e  a  verdadeira  é  apenas 

 uma ideia, tudo é lançado vertiginosamente no mesmo “abyme” literário. 

 Com  isso,  cria-se  a  sensação  de  um  acercamento  inexato  da  versão  “original”,  um 

 acercamento  que  admite  mais  de  uma  verdade,  ou  que  admite  que  ela  só  pode  ser  alcançada 

 por  uma  aproximação  fantasiosa,  dobrada  sobre  si  mesma  e  dispersa  entre  diferentes  registros. 

 Arrisco-me  a  elaborar  que  esse  talvez  seja  um  dos  pontos  centrais  para  pensarmos  Formas  de 

 voltar  para  casa  como  uma  obra  de  e  sobre  a  pós-ditadura.  Pois,  como  escreve  Beatriz  Sarlo 

 (2007):  “diria  que  encontrei  na  literatura  (tão  hostil  a  que  se  estabeleçam  sobre  ela  limites  de 

 verdade)  as  imagens  mais  exatas  do  horror  do  passado  recente  e  de  sua  textura  de  ideias  e 

 experiências”  321  . 

 Passeando  como  quem  anda  a  esmo  por  um  território  conhecido,  a  narrativa  de 

 Zambra  busca  uma  forma  de  dar  conta  de  uma  verdade  indizível,  de  uma  “totalidade  nunca 

 atingida  porém  almejada”  322  ,  nas  replicações  potencialmente  ao  infinito  de  eventos  mínimos  e 

 322  PEDROSA, 2018, p. 34. 
 321  SARLO, 2007, p. 117. 
 320  LEJEUNE, 2014  ,  p. 121. 



 138 

 ordinários.  Complementarmente,  a  voz  de  um  autor  que  está  e  não  está  em  seu  texto  (tanto 

 pela  polifonia  quanto  pela  presença  “autobiográfica”)  assume  uma  posição  ambígua  que, 

 enquanto  posiciona  o  sujeito  –  duplicado  e  incerto  –  como  ponto  de  partida  e  de  observação, 

 admite  sua  insuficiência  e  sua  incerteza  como  inerentes  e  necessários  inclusive  para  narrar 

 como  protagonista.  “Como  ocorre  com  o  desenvolvimento  da  própria  fotografia,  os 

 ‘instantâneos’  autobiográficos  [...]  vão  se  escurecendo;  por  meio  de  recursos  e  técnicas 

 narrativas  contemporâneas,  a  ‘verdade’  do  referente  é  obscurecida”  323  .  A  verdade,  o  real,  a 

 referencialidade  e  a  representação  não  são  subtraídos  do  texto,  mas  a  ficcionalidade  tinge-os, 

 joga-os  em  um  abismo  e  empurra  suas  fronteiras  rumo  a  um  incognoscível  que  só  pode  ser 

 lido  nas  entrelinhas:  é  aí,  como  aponta  Beatriz  Sarlo,  que  a  literatura  é  capaz  de  chegar  mais 

 perto da verdade que ela mesma questiona. 

 Admitindo  diferentes  versões  para  um  mesmo  acontecimento,  uma  ficcional  (ou 

 algumas)  e  outra  autobiográfica,  Zambra  também  abre  as  temporalidades  de  seu  relato:  o 

 tempo  rememorado  ganha  versões,  reedições,  entre  uma  narrativa  e  outra,  entre  uma  voz  e  as 

 demais.  O  tempo  da  memória,  já  bastante  diverso  daquele  cronológico  ou  historiográfico, 

 admite  com  isso  uma  heterogeneidade  que  mescla  o  espaço  fictício  do  romance  ao  espaço 

 mais  assertivo  e  factual  do  ensaio  –  o  evento  narrado  é  o  mesmo;  a  forma  de  narrá-lo  muda, 

 ganha nuances ou perde personagens e cenas. 

 Beatriz  Sarlo  observa  que  o  aspecto  fragmentário  e  lacunar  da  memória  lhe  é  inerente 

 e  constitutivo,  “é  um  reconhecimento  exato  de  que  a  rememoração  opera  sobre  algo  que  não 

 está  presente,  para  produzi-lo  como  presença  discursiva”  324  .  A  memória,  além  de  ser  narrada  e 

 tornada  uma  “presença  discursiva”  em  Formas  de  voltar  para  casa  ,  tem  seus  fragmentos 

 espalhados  na  própria  narrativa  e  em  seus  desdobramentos  para  fora  do  livro:  estão  em  Tema 

 libre  ,  mas  também  estão  nas  entrevistas  do  autor  e  em  seus  outros  romances  e  ensaios.  A 

 heterogeneidade  e  a  fragmentação  tornam-se  constitutivas  de  todo  um  projeto  literário  que, 

 ainda  que  não  se  restrinja  a  esse  traço,  têm  nele  uma  espécie  de  postura  –  performática,  ao 

 colocar  o  sujeito  que  narra  e  a  própria  figura  do  autor  como  partes  tensionáveis  do  texto;  e 

 discursiva,  ao  fazer  da  própria  narração  uma  metaficção  mise  en  abyme,  espelhada  sobre  si 

 mesma e voltada para fora, encarando quem a lê. 

 A  isso  se  somam  algumas  observações  que  podemos  fazer  ainda  sobre  o  texto  que 

 trata  das  versões  narrativas  dos  terremotos,  citado  anteriormente.  Outros  dois  aspectos 

 324  SARLO, 2007, p. 99. 

 323  CASTRO,  2018,  posição  5059  (tradução  minha).  Texto  original:  “Como  ocurre  con  el  desarrollo  de  la  propia 
 fotografía,  las  ‘instantáneas’  autobiográficas  [...]  se  van  oscureciendo;  recursos  y  técnicas  narrativas 
 contemporáneas mediante, se va oscureciendo la ‘verdad’ del referente. Ya nadie quiere ‘salir al natural’”. 
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 interessantes  do  comentário  do  autor  sobre  sua  própria  escrita  da  memória  se  encontram 

 naquilo  que  diz  respeito  diretamente  à  escrita  e  seu  projeto  literário:  a  não-coincidência  entre 

 sua  voz  e  aquela  do  narrador  do  romance,  e  sua  vontade  de  produzir  um  romance  “não 

 romanceado”.  O  desencaixe  entre  as  figuras  que  falam  e  recordam,  entre  Zambra  e  seus 

 personagens-duplos  (“seguramente  não  sou  exatamente  eu”,  escreve  o  autor)  remete  à 

 discussão  já  feita  anteriormente  neste  trabalho,  em  especial  no  primeiro  capítulo:  são 

 aproximações  e  afastamentos  operados  em  todo  o  romance,  entre  as  partes  pares  e  as  ímpares; 

 e entre a ficção e a figura do autor. 

 Essa  performance  –  chamemos  assim  a  postura  ambígua  da  figura  do  autor  –  encontra 

 eco  também  nas  leituras  propostas  por  Lorena  Amaro  (2018)  acerca  da  “pose  autobiográfica” 

 de  textos  que  instalam  em  seu  cerne  um  debate  com  e  na  linguagem,  a  partir  de  elementos 

 biográficos.  No  contexto  das  críticas  e  produções  contemporâneas  que  trazem  de  volta  o 

 sujeito  e,  principalmente,  a  incompletude  linguística  para  o  centro  das  discussões,  em  lugar  de 

 entender  a  linguagem  como  uma  ferramenta  capaz  de  representar  o  mundo  tal  como  ele  é, 

 temos  os  olhares  voltados  para  “o  fracasso  de  todo  projeto  que  procure  uma  verdade  última, 

 uma  origem  do  eu,  uma  plenitude  de  expressão  imprópria  do  dizer”  325  .  Em  uma  linha  de 

 pensamento  diversa  mas  complementar  à  da  autora,  Dominique  Maingueneau  (2001)  observa 

 que  o  escritor  é  “alguém  cuja  enunciação  se  constitui  através  da  própria  impossibilidade  de  se 

 designar  um  ‘lugar  verdadeiro’”  326  .  O  caráter  “radicalmente  problemático”  do  lugar  que  o 

 escritor  ocupa  nos  campos  literário  e  social  seria,  para  o  linguista,  a  matéria  que  alimenta  a 

 obra literária – sua própria constituição depende da insuficiência inerente à enunciação. 

 O  que  Formas  de  voltar  para  casa  e  outras  obras  dessa  geração  contemporânea  do 

 pós-ditadura  fazem,  então,  é  trazer  à  superfície  do  texto  as  tensões  descritas  até  aqui.  No  que 

 diz  respeito  ao  sujeito  enunciador  –  seja  o  próprio  autor,  sejam  seus  narradores-escritores  –, 

 encontramos em Zambra 

 [...]  um  eu  social  –  para  Judith  Butler,  um  eu  performativo  –  para  quem  a  linguagem 
 não  é  um  modo  de  expressão,  ou  de  representação,  mas  um  procedimento,  uma 
 forma  de  autoengendramento,  em  um  diálogo  inevitável  com  um  tempo  histórico, 
 com a contemporaneidade.  327 

 327  CASTRO,  2018,  posição  258  (tradução  minha).  Texto  original:  “En  suma,  un  yo  social  –  para  Judith  Butler, 
 un  yo  performativo  –  en  quien  el  lenguaje  no  es  un  modo  de  expresión,  o  de  representación,  sino  que  es  un 
 procedimiento,  una  forma  de  autoengendramiento,  en  un  diálogo  inevitable  con  un  tiempo  histórico,  con  una 
 contemporaneidad”. 

 326  MAINGUENEAU, 2001, p. 27. 

 325  CASTRO,  2018,  posição  263  (tradução  minha).  Texto  original:  “[...]  el  fracaso  de  todo  proyecto  que  procure 
 una verdad última, un origen del yo, una plenitud de expresión impropia del decir”. 
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 Esse  diálogo  se  dá,  nas  páginas  ficcionais,  por  meio  de  um  movimento  constante  de 

 subjetivação  e  dessubjetivação,  narcisismo  e  descentralização,  já  tanto  discutido  até  aqui, 

 tornando  sua  matéria  o  embate  da  literatura,  que  “supõe  ao  mesmo  tempo  a  impossibilidade 

 de  se  fechar  sobre  si  e  a  de  se  confundir  com  a  sociedade  ‘comum’,  a  necessidade  de  jogar 

 com  e  nesse  meio  termo”  328  .  A  partir  desse  entre-lugar,  o  fora  e  o  dentro  do  texto  são 

 replicados  também  no  romance.  O  “real”,  escorregadio  e  lacunar,  e  relacionado  também  à 

 tensão  entre  os  lugares  que  o  texto  ocupa,  atravessa  e  constitui  uma  base  sobre  a  qual  a  ficção 

 de  Formas  de  voltar  para  casa  se  desenha.  Em  uma  das  passagens  em  que  o  segundo  narrador 

 comenta  o  romance  paralelo  que  está  escrevendo,  vemos,  mais  uma  vez,  esse  dentro-fora 

 internalizado e reconhecido: 

 Escrevo  na  casa  de  meus  pais  [...]  pensando  também  em  refrescar  alguns  detalhes  do 
 relato.  É  a  viagem  do  romance,  a  viagem  de  volta  que  o  protagonista  faz,  assustado, 
 ao  fim  daquela  longa  tarde  em  que  segue  a  suposta  namorada  de  Raúl.  Escrevi  essa 
 passagem pensando numa viagem real, mais ou menos naquela idade.  329 

 A  viagem  real  que  o  narrador  fez  é  reescrita,  ou  reimaginada,  em  uma  nova  forma, 

 com  uma  nova  roupagem,  que  lemos  antes  mesmo  do  comentário,  na  primeira  parte  do 

 romance.  Feita  de  maneira  semelhante  (agora  menos  profundamente  ficcional,  uma  vez  que 

 sobrepõe  as  narrações  de  Zambra  e  de  seu  segundo  narrador)  é  a  reescrita  dos  terremotos, 

 feita  de  maneira  a  editar  a  experiência  real  da  infância  do  autor,  aparando-lhe  as  bordas  para 

 que  se  encaixe  com  mais  exatidão  no  espaço  de  um  romance  “pouco  romanceado”.  Essas 

 transposições,  cabe  ter  em  mente,  são  colocadas  às  vistas  de  um  leitor  atento  (ou  de  uma 

 crítica  quase  arqueológica),  de  forma  que  a  noção  que  possamos  fazer  de  uma  verdade 

 anterior ao texto se desestrutura entre caminhos cruzados. 

 Formas  de  voltar  para  casa  ,  assim,  coloca-se  ao  lado  de  uma  tendência 

 contemporânea  em  que  “não  se  busca  representar  o  real  senão  sinalizá-lo,  incluí-lo  na  forma 

 de  indício  ou  rastro  e,  ao  mesmo  tempo,  produzir  uma  intervenção  nele”  330  .  O  romance,  por 

 meio  de  jogos  literários  sutis  mas  bastante  complexos,  realiza  um  movimento  de 

 desestabilização  dos  lugares  ocupados  pela  ficção  –  e  com  isso,  talvez,  torna-a  mais  “forte”, 

 mais  próxima  do  real,  fazendo-nos  enxergar  o  abismo  imenso  que  ainda  persiste  entre  ambos, 

 por mais colados que estejam. 

 330  PEDROSA, 2018, p. 171-172. 
 329  ZAMBRA, 2014a, p. 70-71. 
 328  MAINGUENEAU, 2001, p. 28. 
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 Juan  José  Saer  (2009)  defende  que  nas  ficções  “está  presente  esse  entrecruzamento 

 crítico  entre  verdade  e  falsidade,  essa  tensão  íntima  e  decisiva  [...].  O  fim  da  ficção  não  é 

 estender-se  nesse  conflito  e  sim  fazer  dele  sua  matéria,  modelando-a  ‘a  sua  maneira’”  331  .  Daí 

 o  olhar  que  tentamos  construir  a  partir  de  Formas  de  voltar  para  casa  :  um  olhar  que  não 

 indague  o  que  é  verdade  e  o  que  é  invenção,  mas  que  procure,  no  conflito  dessa  pergunta  que 

 quase  se  forma,  encontrar  a  maneira  particular  com  que  Zambra  molda  os  “restos  do  real”, 

 implicando-os  em  uma  cadeia  de  reproduções  e  reflexos  que  são,  antes  de  qualquer  outra 

 coisa,  ficcionais.  E,  lendo  o  romance  como  ficção,  compreendendo  suas  relações  internas  e 

 externas,  podemos,  talvez,  nos  aproximar  de  uma  noção  renovada  do  real  e  da  verdade  –  uma 

 noção performática, localizada e descentralizada, heterogênea, por fim. 

 3.1.2. A narrativa rodeada de outras 

 Pensar  as  relações  que  Formas  de  voltar  para  casa  estabelece  com  as  referências  que 

 rodeiam  a  narrativa  também  nos  leva  a  pensar  a  relação  que  desenvolve  com  outras  obras  – 

 referências  literárias,  agora,  que  se  fazem  presentes  em  toda  a  obra.  Isso  porque,  antes  e  junto 

 de  ser  autor,  Zambra  é  um  leitor.  Como  ele  mesmo  coloca,  em  No  leer  ,  um  leitor  que  opta  por 

 não  ler,  que  prefere  fazê-lo  por  afeto  e  por  interesse,  contrariamente  às  “imposturas  do  mundo 

 literário,  à  tirania  das  novidades,  às  desconcertantes  listas  de  leituras  obrigatórias,  ao  insólito 

 mas  arraigado  costume  de  falar  de  livros  sem  tê-los  lido”  332  –  ainda  que,  percebemos  em  sua 

 própria escrita, extremamente atento à tradição literária e à literatura de seu tempo. 

 Essa  postura  de  um  leitor  localizado,  cuja  subjetividade  interfere  fortemente  nos 

 caminhos  que  traça  pela  literatura,  traduz-se  em  suas  obras  em  uma  espécie  de  comunidade 

 que  carrega  traços  de  tradição  e  de  contemporaneidade,  um  DNA  literário  que  atravessa  sua 

 produção.  Sua  voz,  facilmente  reconhecível,  com  seu  tom  melancólico,  frases  curtas  e  ritmo 

 cadenciado, ecoa outras vozes, explícita e implicitamente. 

 O  trabalho  crítico  sobre  a  obra  de  Zambra  aponta  reiteradamente  nesse  sentido:  Raúl 

 Rodríguez  Freire  (2014)  sugere  que  a  particularidade  e  a  relevância  de  sua  escrita  na  cena 

 literária  se  deve  “à  forma  com  que  sabe  apropriar-se  do  que  lê  para  logo  inscrever,  em  meio 

 àquilo  que  lê,  sua  própria  obra”  333  .  Ao  mesmo  tempo,  para  Lorena  Amaro  (2018),  a 

 333  FREIRE,  2014,  p.  20  (tradução  minha).  Texto  original:  “[...]  a  la  forma  en  que  sabe  apropiarse  de  lo  que  lee 
 para inscribir luego, en medio de lo que lee, su propia obra”. 

 332  ZAMBRA,  2012a,  p.  14  (tradução  minha).  Texto  original:  “[...]  a  las  imposturas  del  mundo  literario,  a  la 
 tiranía  de  las  novedades,  a  las  desconcertantes  listas  de  lecturas  obligatorias,  a  la  insólita  pero  arraigada 
 costumbre de hablar de libros sin haberlos leído [...]”. 

 331  SAER, 2009, p. 4. 
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 investigação  das  heranças  familiares  se  mistura  à  das  heranças  literárias  nessas  narrativas 

 pós-ditadura  latinoamericanas,  em  que  se  inscrevem  personagens  e  autores  leitores,  cujas 

 bibliotecas  (como  em  Formas  de  voltar  para  casa  )  se  tornam  parte  da  matéria  narrada.  “Os 

 protagonistas  desses  relatos  veem  na  formação  literária  um  caminho  possível,  um  mapa  de 

 rotas  que  lhes  permitirá  estabelecer  novos  vínculos  de  pertencimento”  334  .  As  repetições, 

 analisadas  na  primeira  parte  do  segundo  capítulo  deste  trabalho,  se  desdobram  também  para 

 além  do  conjunto  de  obras  de  Zambra,  em  uma  rede  que  ganha  os  moldes  de  uma  forte 

 intertextualidade. 

 Dominique  Maingueneau  (2001)  chama  de  “tribos  invisíveis”  esse  conjunto  de  vozes 

 literárias,  que  não  chega  a  tomar  a  forma  exata  de  um  grupo,  mas  que  se  faz  presente  em  cada 

 um  que  escreve:  “[...]  qualquer  escritor  se  situa  numa  tribo  escolhida,  a  dos  escritores 

 passados  ou  contemporâneos,  conhecidos  pessoalmente  ou  não,  que  coloca  em  seu  panteão 

 pessoal  e  cujo  modo  de  vida  e  obras  lhe  permitem  legitimar  sua  própria  enunciação”  335  .  Para  o 

 autor,  a  combinação  singular  das  vozes  dessa  “comunidade  espiritual”,  através  da  voz  também 

 singular  de  um  escritor,  confunde-se  com  seu  próprio  projeto  estético.  Ou,  como  também 

 aponta  Reinaldo  Laddaga:  “Toda  produção  de  arte  é  produção  de  mais  de  um.  Tudo  resulta  de 

 colaborações que podem ou não ser reconhecidas”  336  . 

 Esta  ideia,  é  claro,  não  é  nova  nos  estudos  literários,  assim  como  não  é  nova  a 

 percepção  de  que  a  literatura  contemporânea  faz  dela  um  uso  particularmente  intenso  337  . 

 Encontramos  no  dialogismo  de  Mikhail  Bakhtin  (2013)  e  na  intertextualidade  de  Julia 

 Kristeva  (2005)  duas  bases  distintas,  e  por  vezes  conflitantes,  de  tratar  o  assunto  das 

 conversas  entre-textos.  Com  os  conceitos  de  dialogismo  e  polifonia,  o  teórico  russo  circundou 

 o  tema  de  maneira  propositadamente  ampla,  compreendendo  a  literatura  em  sua  dimensão 

 discursiva, ou seja, na comunicação estabelecida entre obra e mundo, entre obra e sujeitos: 

 O  dialogismo  [...]  permite  acompanhar  as  tensões  no  interior  da  obra  literária,  as 
 relações  interdiscursivas  e  intersubjetivas,  as  intenções  ocultas  das  personagens,  o 
 diálogo  entre  culturas  como  essência  da  literatura,  a  luta  entre  tendências  e  “escolas 
 literárias”, entre vozes como pontos de vista sobre o mundo, o homem e a cultura.  338 

 338  BEZERRA, 2013, p. xxii. 

 337  “Embora  a  intertextualidade  seja  um  fenômeno  verificável  em  qualquer  época,  ela  se  torna  mais  intensamente 
 praticada  no  final  do  século  XX.  Podemos  atribuir  essa  prática  à  falta  de  um  centro  de  verdade  religioso  ou 
 filosófico, à qual corresponde um sujeito descentrado, múltiplo e dialógico” (PERRONE-MOISÉS, 2016, p. 116) 

 336  LADDAGA, 2013, p. 15. 
 335  MAINGUENEAU, 2001, p. 31. 

 334  CASTRO,  2018,  posição  2682  (tradução  minha).  Texto  original:  “[...]  los  protagonistas  de  estos  relatos  ven  en 
 la  formación  literaria  un  camino  posible,  un  mapa  de  ruta  que  les  permitirá  establecer  nuevos  vínculos  de 
 pertenencia”. 
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 Cabe  notar  a  centralidade  dos  sujeitos  no  trabalho  elaborado  por  Bakhtin;  bem  como, 

 por  isso  mesmo,  a  ênfase  colocada  nos  papéis  do  leitor  e  do  autor,  cujas  escolhas  dialógicas 

 implicam  toda  uma  cadeia  de  tensões  a  partir  de  um  ponto  específico  e  localizado  –  e  também, 

 é  necessário  observar,  aberto  à  interação  maleável  dos  sujeitos  em  constante  diálogo.  Julia 

 Kristeva,  por  sua  vez,  na  virada  linguística,  retoma  os  estudos  do  autor  e  cunha  o  termo 

 intertextualidade  ,  na  tentativa  de  delimitar  um  certo  tipo  de  relação  estabelecida  entre  obras. 

 Em  um  contexto  de  pensamento  em  que  a  percepção  da  “morte  do  autor”  barthesiana  está 

 muito  presente,  a  teoria  proposta  pela  autora  volta-se  para  o  aspecto  linguístico  e  textual  da 

 prática,  colocando  ênfase  na  relação  entre  os  textos  que  convivem  em  determinada  obra  339  .  Ao 

 priorizar  a  palavra  e  o  texto  sobre  a  voz  e  o  discurso,  sugerindo  que  “a  noção  de 

 pessoa-sujeito  da  escritura  começa  a  se  esfumar”  340  ,  Kristeva,  ao  mesmo  tempo  em  que  deixa 

 de  lado  alguns  aspectos  fundamentais  do  pensamento  bakhtiniano,  propõe  um  olhar  detido  e 

 específico sobre o texto, o que serviu de base para muitas das teorias posteriores. 

 Gérard  Genette  é  um  dos  autores  que  descrevem  concepções  mais  restritivas  da 

 intertextualidade  :  em  Palimpsestos  (2005)  o  autor  propõe  uma  formalização  que  avança  mais 

 um  passo  em  direção  a  trazer  o  conceito  para  dentro  das  estruturas  textuais.  Sem  adentrar  em 

 todas  as  categorias  definidas  por  Genette,  encontraremos  em  sua  definição  do  termo, 

 certamente  reduzida,  um  caminho  interessante  para  colocar  em  prática  algumas  discussões 

 formais  e  intertextuais  de  Formas  de  voltar  para  casa  .  Para  o  autor,  a  intertextualidade  seria, 

 em  poucas  palavras,  “uma  relação  de  copresença  entre  dois  ou  vários  textos,  isto  é, 

 essencialmente,  e  o  mais  frequentemente,  como  presença  efetiva  de  um  texto  em  um  outro”  341  . 

 Com  essa  definição,  Genette  acaba  por  tornar  mais  concreto  seu  aspecto  relacional,  nos 

 permitindo  dispor  dos  textos  que  conversam  em  uma  obra  a  partir  de  traços  rastreáveis.  Daí  o 

 interesse  deste  trabalho  em  buscar,  como  ponto  de  partida,  as  relações  mais  propriamente 

 textuais  desenvolvidas  em  Formas  de  voltar  para  casa  :  as  pontes  possíveis  entre  a  narrativa 

 de  Zambra  e  as  de  outros  autores,  por  meio  de  citações,  paráfrases  e  paródias.  Partimos,  para 

 isso,  de  definições  mais  restritas,  como  os  caminhos  sugeridos  por  Genette,  sem  entretanto 

 nos prendermos a categorizações por demais exatas e, por isso, às vezes limitantes. 

 341  GENETTE, 2006, p. 8. 
 340  KRISTEVA, 2005  ,  p. 71. 

 339  As  tensões  provocadas  pela  releitura  de  Kristeva  sobre  Bakhtin  são  interessantes  para  o  campo  dos  estudos 
 literários  naquilo  que  diz  respeito  à  delimitação  do  olhar  construído  sobre  a  obra  analisada.  Este  trabalho  não 
 pretende  se  aprofundar  detidamente  sobre  este  tema,  preferindo  um  “caminho  do  meio”  que  tome  as 
 contribuições  de  uma  e  de  outra  abordagem  naquilo  que  elas  têm  de  relevante  para  o  objeto  de  Formas  de  voltar 
 para  casa  .  Cf.:  BEZERRA,  2013;  SAMOYAULT,  2008;  MACIEL,  Lucas  Vinício  de  Carvalho.  “A  (in)distinção 
 entre dialogismo e intertextualidade”.  Linguagem em  (Dis)curso  , v. 17, n. 1, pp. 137-151, jan-abr. 2017. 
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 A  percepção  da  obra  como  um  todo,  na  qual  estão  em  atuação  (consciente  e  ativa) 

 tanto  personagens  quanto  autores,  leitores  e  tradição,  não  deve  ser  deixada  de  lado,  contudo. 

 A  intersubjetividade,  intimamente  relacionada  à  alteridade,  central  para  a  abordagem  mais 

 porosa  de  Bakhtin,  atravessa  o  texto  e  suas  referências  –  especialmente  aqui,  em  uma  obra  que 

 tem  como  centrais  os  diálogos  e  os  interstícios  entre  seus  sujeitos.  Esse  aspecto,  indissociável 

 de  qualquer  leitura  literária  e  também  do  tema  de  que  tratamos  aqui,  retorna  mais  adiante  nas 

 discussões  em  torno  dos  papéis  do  autor  e  do  leitor.  Não  podemos  perdê-lo  de  vista,  ainda 

 assim.  Pois,  se  há  relação  entre  textos,  por  mais  externas  às  páginas  do  livro  que  sejam  essas 

 referências,  há  também  relação  entre  sujeitos  leitores  e  escritores  –  e  também 

 escritores-leitores,  como  Alejandro  Zambra  e  seus  personagens.  Trabalhar  a  partir  dessas 

 perspectivas,  por  vezes  contraditórias  ou  conflitantes,  experimentando  uma  oscilação  entre 

 texto  e  extra-texto,  nos  permite  uma  aproximação  daquilo  que  o  romance  narra,  da  maneira 

 com  que  narra,  e  de  quem  interage  nessa  narração  que  ganha  tons,  por  vezes,  de  uma 

 biblioteca aberta à leitura e à reescrita, em conversa constante com outras narrativas. 

 “O  texto  joga  com  a  tradição,  com  a  biblioteca,  mas  em  vários  níveis,  implícitos  ou 

 explícitos”  342  –  esta  é  uma  das  formas  de  intertextualidade  elaboradas  por  Tiphaine  Samoyault 

 (2008),  a  partir  da  tradição  teórica  a  respeito  do  tema.  Ora,  comparecem  em  Formas  de  voltar 

 para  casa  um  grande  número  de  referências  e  citações,  de  Gustave  Flaubert  a  Patricio 

 Guzmán,  entre  literatura,  cinema  e  música.  Comparecem  também,  de  maneira  mais  colada  ao 

 narrador  (o  narrador-escritor,  aquele  mais  próximo  da  figura  de  Zambra),  Alejandra 

 Costamagna,  o  poeta  Rodrigo  Olavarría,  Diego  e  Pablo  –  seus  amigos,  intelectuais  e  escritores 

 contemporâneos  com  quem  conversa  sobre  a  vida  e  o  romance  que  está  escrevendo.  Estes,  em 

 grande  maioria,  entram  no  romance  lateralmente,  na  forma  de  comentários  acerca  do  que  os 

 narradores  lêem  ou  assistem;  ou  na  forma  de  personagens  passageiros  com  quem  os 

 protagonistas se relacionam. 

 Outros  têm  suas  obras  comentadas  pelos  narradores.  Natalia  Ginzburg,  por  exemplo, 

 aparece  em  uma  citação  quase  ao  final  do  livro  343  ,  em  referência  a  um  modo  de  escrita,  um 

 projeto  ou  uma  intencionalidade  que  a  autora  manifesta  e  na  qual  o  narrador  se  inspira:  o  de 

 escrever  uma  narrativa  “real”,  sem  os  rastros  de  cenas  inventadas  por  hábito  de  romancista. 

 “Eu  haveria  de  ser  capaz  disso.  Ou  de  ficar  calado,  simplesmente”  344  ,  conclui.  Com  isso 

 344  Ibidem, p. 144. 

 343  “Penso  no  belíssimo  começo  de  Léxico  familiar  ,  o  romance  de  Natalia  Ginzburg:  ‘Neste  livro,  lugares,  fatos  e 
 pessoas  são  reais.  Não  inventei  nada:  e  toda  vez  que,  nas  pegadas  do  meu  velho  costume  de  romancista, 
 inventava, logo me sentia impelida a destruir tudo o que inventara’” (ZAMBRA, 2014a, p. 144). 

 342  SAMOYAULT, 2008, p. 45. 
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 aproxima-se  da  autora  italiana  não  só  pelo  fato  de  suas  palavras  estarem  ali  transcritas,  mas 

 também  por  buscar  um  real  no  interior  de  um  romance.  Se  procura  por  uma  narração  com 

 “lugares,  fatos  e  pessoas”  reais,  o  faz  no  espaço  ficcional,  como  a  própria  autora  italiana 

 sugere,  no  parágrafo  seguinte  ao  citado  pelo  narrador  de  Zambra:  “Embora  extraído  da 

 realidade,  acho  que  deva  ser  lido  como  se  fosse  um  romance:  ou  seja,  sem  exigir  dele  nada  a 

 mais, ou a menos, do que um romance pode oferecer”  345  . 

 Mas  não  é  apenas  explícita  a  intertextualidade  em  Formas  de  voltar  para  casa  .  Outros 

 autores  citados  não  vêm  entre  aspas,  como  ocorre  com  Ginzburg,  e  sim  na  forma  de  paródia 

 ou  pastiche,  parafraseados  pela  voz  do  narrador.  Cabe  uma  atenção  especial  com  relação  a 

 dois  autores  que  comparecem  na  narrativa:  o  francês  Georges  Perec  e  o  chileno  Diego  Zuñiga. 

 As  semelhanças,  é  claro,  extrapolam  o  nível  formal  do  texto  e  se  estendem  em  uma  espécie  de 

 companheirismo  filial,  partilhado  entre  os  três  autores  em  seus  projetos  literários.  Em 

 diferentes  contextos  e  por  caminhos  diversos,  todos  eles  investigam  suas  relações  filiais  e  suas 

 memórias  de  infância  em  momentos  históricos  de  estados  de  exceção  –  a  guerra  e  a  ditadura. 

 Para  Lorena  Amaro  (2018),  essa  rede  de  intertextos  que  encontramos  em  Zambra  aponta  para 

 uma  “deliberada  construção  do  autor,  que  tece  uma  espécie  de  rede  cúmplice,  uma  rede  de 

 filhos desacomodados, a-filiados”  346  – e é essa rede que nos interessa aqui. 

 Um  trecho  célebre  e  facilmente  reconhecível  de  Georges  Perec  pode  ser  encontrado 

 em  Formas  de  voltar  para  casa  levemente  modificado,  de  maneira  a  se  encaixar  com  precisão 

 na  voz  do  narrador-escritor  das  partes  pares  do  romance,  onde  escreve:  “Sempre  pensei  que 

 não  tinha  verdadeiras  lembranças  de  infância.  Que  minha  história  cabia  numas  poucas  linhas. 

 Em  uma  página,  talvez.  E  em  letra  grande.  Já  não  penso  isso”  347  .  Ecoa  estas  palavras,  do 

 romance  francês  W  ou  A  memória  da  infância  (1995):  “Não  tenho  nenhuma  memória  da 

 infância.  Até  os  doze  anos  mais  ou  menos,  minha  história  se  resume  em  poucas  linhas  [...]. 

 ‘Não  tenho  recordações  da  infância’:  eu  fazia  essa  afirmação  com  segurança,  quase  com  uma 

 espécie de desafio”  348  . 

 Ambos  “testemunhas  secundárias”,  Zambra  e  Perec  (e  seus  personagens)  partem  da 

 questão  da  memória  de  infância  para  construir  sentido  e  compreensão  –  da  vida,  do  trauma,  do 

 particular  e  do  coletivo:  “[...]  clarear  e  reviver  suas  sombras  e  memórias  de  infância.  Escrever 

 para  tentar  entender  os  acontecimentos  mais  importantes  de  sua  vida”  349  .  As  semelhanças  e 

 349  FUX, 2019, p. 72. 
 348  PEREC, 1995, p. 13. 
 347  ZAMBRA, 2014a, p. 79. 

 346  CASTRO, 2018, posição 4289 (tradução minha). Texto original: “[...] una deliberada construcción del autor, 
 quien teje una especie de red cómplice, una red de hijos desacomodados, a-filiados”. 

 345  GINZBURG, 2018, p. 15. 



 146 

 aproximações  entre  os  dois  autores,  já  brevemente  trazidas  no  segundo  capítulo  deste 

 trabalho,  encontram  nessa  reescrita  intertextual  uma  afirmação  de  filiação  ou  parentesco  por 

 parte  do  autor  chileno.  E  isso  não  apenas  com  relação  ao  aspecto  memorialístico  de  abordar 

 pela  literatura  a  infância  coberta  de  um  trauma  silencioso  e  histórico:  é  também  com  relação  a 

 seus  projetos  de  escrita,  à  forma  com  que  narram  estes  eventos,  entre  ficcionais  e  biográficos, 

 nas páginas de seus romances. 

 A  narrativa  fragmentada,  alternando  entre  diferentes  registros,  e  acessando  uma 

 memória  que  é,  de  partida,  tensionada  em  seu  estatuto  de  verdade,  encontra-se  na  linha  que 

 podemos  traçar  entre  Perec  e  Zambra.  Como  observa  Jacques  Fux  (2019),  “em  W  ou  A 

 memória  da  infância  ,  o  narrador  diz  não  ter  memórias  de  infância.  Ao  dizer  isso  já  no  início 

 do  livro,  Perec,  à  sua  maneira  inventiva  e  restritiva,  questiona  o  status  ficcional  da 

 autobiografia  e  da  questão  memorialística”  350  .  De  maneira  semelhante,  esse  mesmo  status  é 

 tensionado  a  todo  momento  em  Formas  de  voltar  para  casa  .  Sua  “autobiografia”  é  ficcional, 

 e  sua  memória  ganha  os  moldes  de  um  romance.  O  narrador,  na  voz  emprestada  de  Perec,  já 

 não  acredita  mais  que  não  tem  memórias  de  infância.  E  escreve,  em  seu  romance  das  partes 

 ímpares,  e  também  em  seu  diário,  muito  mais  que  uma  página  em  letra  grande:  resgata, 

 ficcionaliza,  apropria-se  de  uma  história  que  aprende  aos  poucos  como  sua,  de  seu  país  e  de 

 sua geração. 

 Em  outro  sentido,  mas  não  muito  distante,  está  mais  uma  intertextualidade  no 

 romance.  É  na  relação  com  o  pai  e  com  a  ditadura  chilena  que  Alejandro  Zambra  encontra-se 

 com  Diego  Zuñiga,  naquilo  que  Lorena  Amaro  chama  de  “uma  violência  soterrada”  351  –  uma 

 violência  e  um  trauma  que  atravessam  as  narrativas  sem  subirem  à  superfície,  mas  que  se 

 fazem  presentes  nos  relatos  de  ambos  os  romances.  Formas  de  voltar  para  casa  encerra  com 

 um  trecho  que  remete  imediatamente  ao  parágrafo  que  dá  início  a  Camanchaca  (2009),  do 

 autor conterrâneo: 

 Depois  do  Peugeot  404  meu  pai  teve  um  504  azul  pálido  e  em  seguida  um  505 
 prateado.  Nenhum  desses  modelos  circula  agora  pela  avenida.  Observo  os  carros, 
 conto  os  carros.  Me  parece  triste  pensar  que  nos  assentos  traseiros  vão  meninos 
 dormindo,  e  que  cada  um  desses  meninos  recordará,  alguma  vez,  o  antigo  carro  em 
 que anos atrás viajava com seus pais.  352 

 Já no romance de Diego Zuñiga, lemos: 

 352  ZAMBRA, 2014a, p. 157. 
 351  CASTRO, 2018, posição 4340. 
 350  FUX, 2019, p. 84. 
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 O  primeiro  carro  que  meu  pai  teve  foi  um  Ford  Fairlane,  do  ano  de  1971,  que  meu 
 avô  lhe  deu  de  presente  quando  completou  15  anos.  O  segundo  foi  um  Honda 
 Accord,  do  ano  de  1985,  de  cor  chumbo.  O  terceiro  foi  uma  BMW  850i,  azul 
 marinho,  do  ano  de  1990,  com  o  qual  matou  meu  tio  Neno.  O  quarto  é  uma 
 caminhonete  Ford  Ranger,  cor  de  fumaça,  na  qual  vamos  atravessando  o  deserto  do 
 Atacama.  353 

 Camanchaca  ,  breve  e  fragmentária,  converte-se,  como  escreve  Lorena  Amaro,  “em 

 uma  alegoria  da  memória,  do  ocultamento  e  do  silêncio  no  Chile”  354  .  Se  com  Perec  Formas  de 

 voltar  para  casa  se  filia  a  uma  tradição  que  tensiona  e  desloca  a  narração  da  memória  de 

 infância;  com  Zuñiga  o  romance  encontra  um  terreno  semelhante  ao  seu  próprio,  que  coloca 

 no  centro  da  narrativa  uma  criança,  um  hijo  de  la  dictadura  ,  “personagem  secundário”  de  uma 

 história  maior,  que  vive  ainda  sem  ter  o  léxico  adequado  para  compreender.  Sujeitos 

 “menores”,  os  protagonistas  dos  dois  romances  passeiam  pela  infância  e  pela  vida  adulta 

 procurando  um  lugar  para  si,  vinculando-se  às  figuras  paternas  em  uma  tentativa  de 

 descolamento  e  também  de  reconhecimento.  Trata-se  da  “imagem  destes  filhos  do  período 

 ditatorial, estes filhos que se deixam levar por seus pais por um mundo pequeno, estreito”  355  . 

 A  metáfora  e  a  intertextualidade  encontram-se  também  além  destes  paralelos 

 geracionais  chilenos,  ainda  que  constantemente  atravessadas  por  eles:  o  narrador  de  Formas 

 de  voltar  para  casa  ,  assim  como  o  de  Camanchaca  ,  viaja  com  os  pais  na  primeira  parte  do 

 romance,  em  uma  das  muitas  cenas  que  descortinam  a  vida  cotidiana  e  familiar  da  infância  do 

 protagonista.  Os  meninos  que  vão  dormindo  nos  carros  de  seus  pais,  a  quem  Zambra  se  refere 

 na  última  frase  do  romance,  sugerem  uma  expansão  que  se  estende  para  fora  de  suas  páginas, 

 atrelando-o  em  um  só  gesto  tanto  à  comunidade  de  filhos  como  ele,  seus  personagens  e  os  de 

 Zuñiga,  quanto  aos  outros  –  aqueles  que  são  meninos  agora,  vivendo  infâncias  diferentes  e 

 também muito semelhantes à sua; em um movimento que atrela o passado ao presente. 

 Como  vemos  nesses  exemplos  da  intertextualidade  de  Formas  de  voltar  para  casa  ,  as 

 aproximações  que  Zambra  faz  em  direção  aos  autores  que  compõem  sua  biblioteca  apontam 

 para  projetos  e  formas  de  escrever  com  os  quais  mantém  uma  estreita  ligação.  Em  Ginzburg, 

 Perec  ou  Zuñiga,  não  há  apenas  a  repetição,  parcial  ou  integral,  de  trechos  de  outras  autorias. 

 A  partir  de  cada  um  deles,  como  fizemos  muito  brevemente,  é  possível  encontrar  fios 

 355  Ibidem,  posição  4282  (tradução  minha).  Texto  original:  “[...]  la  imagen  de  estos  hijos  del  período  dictatorial, 
 estos hijos que se dejan llevar por sus padres por un mundo pequeño, estrecho”. 

 354  CASTRO,  2018,  posição  4316  (tradução  minha).  Texto  original:  “[...]  en  una  alegoría  de  la  memoria,  el 
 ocultamiento y el silencio en Chile”. 

 353  ZUÑIGA,  Diego  (2009)  apud  CASTRO,  2018,  posição  4289  (tradução  minha).  Texto  original:  “El  primer 
 auto  que  tuvo  mi  papá  fue  un  Ford  Fairlane,  del  año  1971,  que  le  regaló  mi  abuelo  cuando  cumplió  los  quince 
 años.  El  segundo  fue  un  Honda  Accord,  del  año  1985,  color  plomo.  El  tercero  fue  un  BMW  850i,  azul  marino, 
 del  año  1990,  con  el  que  mató  a  mi  tío  Neno.  El  cuarto  es  una  camioneta  Ford  Ranger,  color  humo,  en  la  que 
 vamos atravesando el desierto de Atacama”. 
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 narrativos  que  os  integram  em  uma  comunidade  literária,  uma  “rede  cúmplice” 

 deliberadamente  construída  pelo  autor.  Se,  conduzidos  por  este  fio,  lemos  a  estante  de  livros 

 composta  por  Formas  de  voltar  para  casa  ,  nos  encontramos  com  outros  filhos,  outras 

 memórias  de  infância,  outras  construções-irmãs  de  narrativas  que  buscam  algo  em  comum  – 

 uma  forma  de  escrever,  uma  relação  específica  entre  o  real  e  o  ficcional,  um  sentido  que 

 esteja, antes, na escrita e na literatura. 

 Para  concluir  essa  visita  às  pontes  construídas  por  Zambra,  que  remetem  um  leitor 

 atento  a  uma  e  outra  referência,  nos  voltamos  para  um  último  autor  com  quem  o  romance 

 mantém  uma  estreita  familiaridade:  Walter  Benjamin.  O  autor  também  comparece  em  Formas 

 de  voltar  para  casa  ,  em  uma  das  epígrafes  do  livro  –  “Agora  que  sei  caminhar;  não  poderei 

 aprender  nunca  mais”.  A  frase  encontra-se  em  algumas  edições  da  obra  Infância  em  Berlim 

 por  volta  de  1900  (1987b)  356  ,  reunião  de  memórias  de  infância  de  Benjamin.  No  texto  “O  jogo 

 das  letras”,  que  conclui  com  a  citação  escolhida  por  Zambra,  o  pensador  alemão  mescla  suas 

 recordações  a  uma  reflexão  acerca  do  fato  de  que  “nunca  podemos  recuperar  totalmente  o  que 

 foi esquecido”  357  . 

 O  entrelaçamento  das  obras  encontra  um  terreno  rico  no  pensamento  que  Benjamin 

 desenvolve:  um  elogio  à  saudade  e  à  nostalgia  naquilo  que  elas  têm  de  inalcançável  e 

 incompleto,  o  texto  reflete  sobre  hábitos  aprendidos  no  passado,  indissociáveis  do  presente, 

 mas  que  não  podem  ser  retomados  em  suas  origens.  A  voz  da  criança  que  se  faz  ouvir  em 

 Formas  de  voltar  para  casa  atrela-o  também  ao  Benjamin  de  Infância  berlinense  ,  neste  e  em 

 outros  textos,  assim  como  as  oscilações  entre  os  olhares  adulto  e  infantil,  em  uma  forma  de 

 narrar que, se está voltada para o passado, é porque mantém os pés colados no presente. 

 A  investigação  de  Formas  de  voltar  para  casa  parece  ter  aí  um  de  seus  projetos  – 

 investigar  o  passado  e  o  esquecimento  por  meio  de  uma  memória  ativa  e  inquieta,  que 

 “trabalha  para  inventar  um  lugar  para  si,  para  reencontrar  seu  próprio  espaço”  358  .  Oscila  entre 

 cenas  de  infância,  assim  como  Benjamin,  costurando-as  com  seu  olhar  adulto  e  melancólico, 

 buscando  em  suas  origens  e  em  sua  formação  um  lugar  para  seus  hábitos  e  vícios  atuais,  para 

 as  repetições  políticas  (na  eleição  de  Sebastián  Piñera  em  2010,  por  exemplo),  para  os  afetos  e 

 deslocamentos  de  sua  geração.  O  labirinto  da  cidade  e  da  memória,  que  encontramos  nos  dois 

 autores,  é  uma  forma  de  fazer  esta  costura:  caminhando  pelo  mapa  de  terrenos  familiares,  os 

 358  FREIRE,  2014,  p.  20  (tradução  minha).  Texto  original:  “[...]  trabaja  por  inventarse  un  lugar,  por  reencontrar 
 su propio espacio”. 

 357  Ibidem, p. 104. 

 356  Na  edição  brasileira  da  Editora  Brasiliense,  a  frase  é  traduzida  como:  “Hoje  sei  andar;  porém,  nunca  mais 
 poderei tornar a aprendê-lo” (BENJAMIN, 1987b, p. 105). 
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 narradores  de  Zambra  conhecem  e  reconhecem  suas  lembranças,  remetendo  a  todo  momento  à 

 epígrafe do livro. 

 Em  “Tiergarten”  (1987b),  texto  que  também  faz  parte  das  memórias  de  infância  do 

 autor  alemão,  lemos:  “Saber  orientar-se  numa  cidade  não  significa  muito.  No  entanto, 

 perder-se  numa  cidade,  como  alguém  se  perde  numa  floresta,  requer  instrução”  359  .  Parece 

 conversar com Zambra, em um encontro que nada tem de acaso: 

 Caminhei  ontem  à  noite  durante  horas.  Era  como  se  quisesse  me  perder  por  alguma 
 rua  nova.  Me  perder  absoluta  e  alegremente.  Mas  há  momentos  em  que  não 
 podemos,  não  sabemos  nos  perder.  Ainda  que  tomemos  sempre  as  direções  erradas. 
 Ainda  que  percamos  todos  os  pontos  de  referência.  Ainda  que  se  faça  tarde  e 
 sintamos  o  peso  do  amanhecer  enquanto  avançamos.  Há  temporadas  em  que,  por 
 mais  que  tentemos,  descobrimos  que  não  sabemos,  que  não  podemos  nos  perder.  E 
 talvez  tenhamos  saudade  do  tempo  em  que  podíamos  nos  perder.  O  tempo  em  que 
 todas as ruas eram novas.  360 

 Podemos,  então,  encontrar  entre  Formas  de  voltar  para  casa  e  as  memórias  de 

 infância de Benjamin uma aproximação 

 [...]  não  apenas  em  sua  temática  de  maneira  geral,  não  apenas  em  seu  mote,  a 
 experiência  humana  em  determinadas  situações-limite,  mas  também,  e 
 principalmente,  no  que  diz  respeito  à  sua  forma  de  narrar,  à  forma  de  se  contar  a 
 história,  a  construção  do  texto  e  suas  relações  com  o  entorno.  Os  labirintos  da 
 infância,  as  memórias  frágeis  do  passado  infantil,  os  espantos,  as  dúvidas,  a  voz  da 
 criança  e  tudo  o  que  diz  respeito  a  esse  universo  estão  em  ambas  as  obras.  Mas  há 
 também, em ambas, o jogo de palavras, as alegorias, a linguagem específica.  361 

 Por  fim,  esse  passeio  pelas  vozes  que  dialogam  com  o  narrador  do  romance  de  Zambra 

 aponta  para  uma  biblioteca  que  o  autor  vai  compondo  e  com  a  qual  se  confunde,  sem  perder 

 sua  identidade  literária  –  na  verdade,  exatamente  por  esses  procedimentos,  construindo  essa 

 identidade.  Retomando  o  que  Maingueneau,  Laddaga,  e  também  os  teóricos  do  dialogismo  e 

 da intertextualidade propõem, nos lembramos, com  Formas  de voltar para casa  , que 

 o  autor  nunca  está  –  nunca  escreve  –  sozinho.  Todo  texto  é  uma  conversa,  uma 
 câmara  de  ecos,  onde  se  entrecruzam  restos  de  vozes  amigas,  comentários  de 
 passagem,  lembranças  de  leituras,  consultas  proveitosas,  críticas  esclarecedoras,  em 
 uma  palavra,  o  diálogo  que  o  autor  manteve,  enquanto  escrevia,  com  amigos,  com 
 outros livros, com o futuro leitor.  362 

 362  MOLLOY,  2014,  posição  73  (tradução  minha).  Texto  original:  “El  autor  nunca  está  –  nunca  escribe  –  solo. 
 Todo  texto  es  una  conversación,  una  cámara  de  ecos,  donde  se  entrecruzan  restos  de  voces  amigas,  comentarios 
 al  pasar,  recuerdos  de  lecturas,  consultas  provechosas,  críticas  esclarecedoras,  en  una  palabra  el  diálogo  que  el 
 autor ha mantenido, mientras escribía, con amigos, con otros libros, con el futuro lector”. 

 361  RODRIGUES, 2018, p. 155. 
 360  ZAMBRA, 2014a, p. 62. 
 359  BENJAMIN, 1987b, p. 73. 
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 Em  Zambra,  o  interesse  não  está  particularmente  na  semelhança  ou  na  diferença  entre 

 eu  e  os  outros  ,  ainda  que  se  encontre  mais  na  última,  na  construção  de  uma  heterogeneidade 

 flexível  e  também  subjetiva.  Mais  que  isso,  entretanto,  Zambra  escreve  um  romance  que 

 parece  buscar  o  que  se  produz  entre  os  sujeitos  e  os  textos:  entre  “eu”  e  os  pais,  entre  o 

 menino  ingênuo  de  classe  média  e  a  menina  Claudia,  de  família  militante,  entre  a  solidão  do 

 homem  adulto  e  a  companheira  Eme;  entre,  por  fim,  os  fragmentos  de  experiências  narradas 

 ficcionalmente  e  seus  leitores.  O  romance  navega,  também,  naquilo  que  se  produz  entre  os 

 textos,  sem  que  isso  signifique  o  apagamento  dos  sujeitos  que  interagem  em  cada  espaço 

 literário:  entre  o  romance  e  W,  ou  A  memória  da  infância  ,  e  também  Georges  Perec; 

 Camanchaca  e  Diego  Zuñida;  Walter  Benjamin,  Natalia  Ginzburg,  Patricio  Guzmán,  Gustave 

 Flaubert, entre tantos outros. 

 Como  aponta  Raúl  Rodrigues  Freire  (2014),  “Zambra  escreve  sobre  outros,  ainda  que 

 pensando  em  si  mesmo,  ou,  mais  que  pensando  em  si  mesmo,  buscando  a  si  mesmo, 

 indagando  sobre  quem  é  aquele  que  lê  e  quem  é  aquele  que  escreve”  363  .  Aponta,  neste  sentido, 

 tanto  para  a  coletividade  produzida  por  um  texto,  entre  personagens,  narradores,  autor  e 

 leitores,  quanto  para  essa  outra  comunidade,  intertextual,  que  coloca  em  movimento  a  tradição 

 e a contemporaneidade de uma literatura que não cessa de ser escrita e reescrita. 

 3.1.3. O papel do autor não-autoritário 

 Se  a  ideia  contida  neste  subtítulo  –  a  imagem  de  um  autor  não  autoritário  –  vem 

 carregada  de  certa  contradição,  é  porque  é  dessa  contradição  que  se  alimenta  o  autor  de  que 

 tratamos  quando  falamos  de  Formas  de  voltar  para  casa  :  um  autor  que  se  revela  apenas 

 parcialmente,  por  meio  de  narradores  incompletos,  que  deixa  rastros  de  sua  passagem  pelo 

 texto  e  que  joga  a  todo  momento  com  a  posição  do  romance  frente  a  quem  o  lê.  Retomamos, 

 agora,  alguns  dos  aspectos  analisados  no  primeiro  capítulo  acerca  das  vozes  da  narração,  para 

 aprofundar-nos  mais  sobre  o  curioso  papel  de  um  autor  que  certamente  exerce  poder  e  agência 

 sobre o romance, mas cuja autoridade é ambivalente, tímida, reticente. 

 Não  se  trata,  agora,  de  encontrar  um  gênero  ou  uma  definição  mais  exata  acerca  da 

 maneira  particular  com  que  Zambra  se  coloca  no  texto;  mas  sim  de  buscar,  a  partir  dos  efeitos 

 dos  mecanismos  textuais,  uma  maneira  de  nos  aproximarmos  da  forma  com  que  o  romance 

 363  FREIRE,  2014,  p.  20  (tradução  minha).  Texto  original:  “[...]  Zambra  escribe  sobre  otros,  aunque  pensando  en 
 sí  mismo  o  más  que  pensando  en  sí  mismo,  buscándose  a  sí  mismo,  indagando  sobre  quién  es  el  que  lee  y  quién 
 es el que escribe”. 
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 opera  sobre  a  figura  do  autor,  e  também  a  partir  dela.  Assim,  podemos  nos  perguntar:  de  que 

 maneira  o  autor  encontra-se  no  texto,  além  dos  possíveis  resgates  que  fazemos  de  sua 

 biografia,  paralela  em  muitos  momentos  à  de  seus  personagens?  Inversamente,  ao  mesmo 

 tempo,  de  que  maneira  o  texto  constrói  o  autor  “real”?  E,  se  falamos  em  não-autoridade,  como 

 e por onde ela opera na narrativa? 

 Diversos  artifícios  da  obra  apontam  no  sentido  de  um  esvaziamento  da  autoridade  do 

 autor  sobre  o  texto,  notadamente:  a  polifonia  das  muitas  vozes  em  diálogo  e  em  diferentes 

 níveis  de  protagonismo,  a  repetição  de  passagens  similares  ou  idênticas,  a  mise  en  abyme  e  os 

 espelhos  internos  ao  romance.  Soma-se  a  isso,  ainda,  a  própria  escrita  da  memória  de  infância, 

 que  questiona  a  capacidade  de  se  recordar  com  precisão  de  eventos  não  protagonizados  por 

 aqueles  que  hoje  os  escrevem.  As  buscas  efetuadas  no  romance  por  seus  protagonistas,  que 

 retornam  ao  passado  para  interrogá-lo,  sublinham  o  pouco  poder  exercido  pelas  crianças  e 

 adolescentes  de  então,  e  confrontam  sua  falta  de  agência  lateralmente,  de  maneira  tateante  e 

 repleta  de  incertezas.  Tendo  em  vista  esse  conjunto  de  artifícios  ficcionais  que  operam  como 

 engrenagens  do  romance,  podemos  começar  a  desenhar  o  sentido  em  que  aponta:  a  produção 

 de  um  autor  que  se  sustenta  sobre  linhas  frágeis  e  movediças,  e  oscila  sobre  elas,  deixando  as 

 mãos de quem o lê conduzirem seu caminho. 

 A  repetição,  interna  e  externa,  que  encontramos  na  intertextualidade  e  nas  passagens 

 reescritas  dentro  do  próprio  romance,  gera  elementos  que  destituem  o  autor  de  sua  voz 

 “autoritária”  e  original  sobre  o  texto.  Como  vimos,  a  partir  de  considerações  de  Krystyna 

 Mazur  (2005),  o  mecanismo,  instalado  no  interior  do  texto,  coloca  em  xeque  a  autoridade 

 exercida  sobre  a  narrativa.  Ao  abalar  linearidade  e  hierarquia  –  que  produziriam  um  texto 

 fechado  e  “integral”  –,  a  repetição  descentraliza  a  própria  concepção  de  verdade  que  seria  seu 

 cerne,  sancionada  pelo  sujeito  que  escreve.  Quando  Zambra  realiza  uma  série  de  duplicatas 

 inexatas  de  passagens  no  interior  do  romance,  e  consequentemente  fragmenta  e  espalha  nas 

 páginas  de  Formas  de  voltar  para  casa  aquilo  que  pode  ser  apreendido  como  “factual”  ou 

 “original”,  ele  opera  a  partir  de  um  lugar  que  passa  a  ser  questionado  por  sua  própria  escrita. 

 Como  coloca  Mazur,  a  repetição  produz  o  “autor”  em  seu  processo,  e  essa  produção  “resulta 

 em uma escrita que nega autoridade ao escritor”  364  . 

 A  mise  en  abyme,  forma  particular  de  repetição,  opera  de  maneira  similar,  tanto  no 

 questionamento  do  poder  de  agência  do  autor  sobre  o  texto,  quanto  em  uma  produção 

 processual  do  autor  pelo  ato  da  escrita.  “No  momento  em  que  o  narrador  é  transformado  em 

 364  MAZUR,  2005,  p.  3  (tradução  minha).  Texto  original:  “[...]  results  in  writing  which  denies  authority  to  the 
 writer”. 
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 personagem  ficcional,  ele  deixa  de  exercer  autoridade  sobre  a  narrativa.  Isso  permite  que  o 

 leitor  tome  consciência  da  autoridade  que  se  situa  por  trás  dele  -  a  autoridade  a  que  chamamos 

 ‘autor’”  365  .  Zambra,  em  Formas  de  voltar  para  casa  dobra  a  aposta:  não  apenas  se  transforma, 

 em  alguma  medida,  em  personagem,  como  também  escreve  um  personagem  que  se  desdobra 

 em  ainda  outro  –  todos  os  três,  escritores  que  refletem  sobre  suas  obras  e  que  alimentam 

 retroativamente a imagem que construímos de um “original” inapreensível. 

 A  partir  das  proposições  de  Alain  Goulet  (2006)  acerca  do  auteur  en  abyme  ,  vemos 

 que  o  abismamento  do  autor  na  obra  implica  em  uma  experimentação  do  autor  sobre  si 

 mesmo,  na  medida  em  que  essa  “escrita  de  si”,  dobrada  sobre  si  mesma,  produz  uma  nova 

 perspectiva  sobre  a  parte  do  escritor  que  é  depositada  no  texto.  Como  observa  Goulet,  “a  mise 

 en  abyme  cria  sempre  diferença,  jogo,  e  frequentemente  uma  distância  entre  o  autor  e  seu 

 duplo”  366  .  O  jogo  se  dá  com  e  entre  as  peças  que  se  encaixam  no  romance:  autor,  leitor  e  texto; 

 e  os  próprios  artifícios  utilizados,  que  evidenciam  a  fabulação,  os  processos  de  escrita,  a 

 elaboração que se dá, antes de tudo, na forma de ficção. 

 Estes  movimentos  do  texto,  que  operam  de  maneira  a  dar  maior  autonomia  a  quem  o 

 lê,  descentralizando  o  trabalho  de  produzir  sentido  e  construir  coesão,  apontam  para  uma 

 elaboração  dos  sujeitos  e  da  literatura  que  relativiza  as  fronteiras  entre  um  e  outro.  De  teóricos 

 já  clássicos,  como  Maingueneau,  Bakhtin  e  Barthes,  a  contemporâneos,  que  trazem  à 

 discussão  noções  como  a  performance  e  a  figura  do  autor,  podemos  costurar  uma  concepção 

 instável  e  relacional  do  autor,  sempre  provisória  e  plural,  porque  se  constrói  sob  os  múltiplos 

 olhares da leitura. 

 Como  vimos  observando,  Formas  de  voltar  para  casa  realiza  uma  espécie  de  desvio 

 das  funções  e  posições  tradicionais  da  narrativa  (sem,  com  isso,  em  momento  algum, 

 desfazer-se  de  seu  estatuto  literário  e  ficcional),  de  maneira  a  desierarquizar  em  um  só  gesto 

 os  signos  reais  e  ficcionais,  e  as  relações  de  autoridade  implicadas  no  funcionamento  de  um 

 romance.  Autor  de  um  romance  em  primeira  pessoa,  sem  coincidir  completamente  com  ela, 

 Zambra  parece  jogar  com  as  reflexões  de  si  no  texto,  deixando  nas  mãos  do  leitor  a  tentativa 

 de encontrar rastros de sua passagem ali. 

 “Ler  é  cobrir  a  cara.  E  escrever  é  mostrá-la”  367  ,  reflete  o  narrador  de  Formas  de  voltar 

 para  casa  em  seu  diário.  O  que  nos  leva  a  desenvolver  que  ler  seria,  paralelamente,  descobrir 

 367  ZAMBRA, 2014a, p. 63. 

 366  GOULET,  2006,  p.  45  (tradução  minha).  Texto  original:  “[...]  la  mise  en  abyme  crée  toujours  de  la  différence, 
 du jeu, et souvent une distance entre l’auteur et son double". 

 365  COHN,  2012,  p.  108  (tradução  minha).  Texto  original:  “At  the  moment  when  the  narrator  is  transformed  into 
 a  fictional  character,  he  ceases  to  hold  authority  over  the  narrative.  This  enables  the  reader  to  become  aware  of 
 the narrative authority that stands behind him—the authority that we call ‘author’.” 
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 a  cara  que  o  escritor  mostra.  Se  relacionamos,  ainda,  essa  aparente  revelação  ou 

 desnudamento  do  escritor  à  hibridez  do  texto  e  aos  embaralhamentos  de  real  e  ficcional, 

 passamos  também  a  questionar  quem  é  esse  autor  que  se  mostra  a  quem  o  lê.  Pois,  como 

 conclui  Juliana  Cunha  a  respeito  dessa  passagem,  “  o  leitor  não  tem  alternativa  senão 

 perguntar  qual  das  caras  ele  está  mostrando,  e  qual  estamos  cobrindo.  Em  minha  opinião, 

 escrever  é  esconder,  ler  é  mostrar  e  a  cara  sempre  será  a  de  um  outro”  368  .  Se,  ainda,  escrever  é 

 mostrar  a  cara,  é  porque  a  única  cara  que  o  escritor  pode  nos  mostrar,  a  nós,  seus  leitores,  é 

 aquela  que  existe  no  texto.  E  a  qual  devemos  olhar  sempre  com  o  acolhimento  e  a 

 desconfiança que olhamos para qualquer ficção. 

 Julio  Premat,  em  Heroes  sin  atributos  (2008),  indaga  a  respeito  da  identidade  do  autor 

 a  partir  das  tensões  e  contradições  que  a  rodeiam,  histórica  e  contemporaneamente.  O 

 caminho  crítico  elaborado  pelo  autor  aponta  na  direção  dinâmica  e  plural  que  vimos  tentando 

 construir  ao  longo  deste  trabalho.  Valorizando  o  entre-lugar  e  o  indecidível  que  surgem  das 

 perguntas  que  a  posição  do  autor  nos  faz  indagar,  podemos  pensar  que,  se  falamos  de  uma 

 produção de autor pela ficção, então passamos a lê-lo pelas lentes que a ficção nos empresta. 

 Já  que  a  identidade  do  escritor  é  instável,  exibir  esta  instabilidade  sob  modos 
 fictícios  é,  então,  uma  maneira  de  afirmar  processos  identitários.  Portanto,  ver  nele 
 uma  ficção  implica  lê-lo  a  partir  da  ambivalência  de  qualquer  ficção:  polissêmica,  a 
 meio  caminho  entre  o  biográfico  e  o  imaginado,  ao  mesmo  tempo  fantasmático  e 
 socialmente  determinado,  involuntário  e  consciente  de  seus  atos,  e,  em  todo  caso, 
 operativo na circulação de seus textos.  369 

 Se  a  escrita  literária  com  traços  autobiográficos  restitui  a  figura  do  autor,  trazendo-o 

 “de  volta  à  vida”,  ela  só  pode  fazê-lo  a  partir  de  um  sujeito  situado,  cuja  construção  de  si 

 como  escritor  é  também  atrelada  à  sua  afirmação  na  literatura.  Pois,  se  o  autor  passa  a  atuar  de 

 maneira  mais  presente  e  ativa  em  Formas  de  voltar  para  casa  ,  é  apenas  porque  pode  –  e  deve, 

 pois  reclama  para  si  esse  direito  e  essa  tarefa  de  leitura  –  ser  lido  ficcionalmente,  como  um 

 produto  inexato  daquilo  que  escreve,  nunca  capaz  de  coincidir  completamente  com  o  “real” 

 por  trás  do  texto.  Emerge  aqui  a  ideia  de  uma  produção  autoral  retroativa,  que  depende  dos 

 atos  de  escrita  e  de  leitura  –  e  que,  portanto,  não  detém  toda  a  autoridade  sobre  a  construção 

 de si, heterogênea e estendida em direção aos outros. 

 369  PREMAT,  2017,  p.  28  (tradução  minha).  Texto  original:  “Ya  que  la  identidad  del  escritor  es  inestable, 
 desplegar  esa  inestabilidad  bajo  modos  ficticios  es,  entonces,  una  modalidad  de  afirmar  procesos  identitarios.  Por 
 lo  tanto,  ver  en  él  una  ficción  implica  leerlo  a  partir  de  la  ambivalencia  de  cualquier  ficción:  polisémico,  a 
 medias  entre  lo  biográfico  y  lo  imaginado,  a  la  vez  fantasmático  y  socialmente  determinado,  involuntario  y 
 consciente de sus actos, y en todo caso, operativo en la circulación de sus textos”. 

 368  CUNHA, 2020, n.p. 
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 Assim,  caminhamos  em  direção  a  uma  leitura  e  uma  crítica  literárias  que  valorizem  a 

 instabilidade  e  a  indefinição,  que  interpelem  a  ficção  naquilo  que  ela  produz  sobre  os  sujeitos 

 e  o  real,  e  que,  por  fim,  tenham  na  indeterminação  das  identidades  de  “autor”  e  “escritor”  seu 

 ponto  de  partida.  Ao  compreender  a  figura  do  autor  como  uma  produção  e  como  uma 

 construção  relacional  –  que  depende  de  leitores,  do  próprio  sujeito  que  escreve  e  do  texto 

 escrito  –,  podemos  jogar  uma  nova  luz  sobre  a  “não-autoridade”.  A  posição  que  se  assume  é  a 

 do  dialogismo,  da  heterogeneidade,  do  desdobramento  de  um  si  incompleto  em  outros,  com 

 quem conversa dentro e fora do texto, constituindo-se dessa rede de relações. 

 Essa  consideração  sobre  a  singularidade  do  autor  supõe  também  uma  reflexão  sobre 
 a  soberania  do  mesmo  sobre  o  ato  criativo  [...].  A  este  paradigma  [de  solidão, 
 propriedade  e  controle  hermenêutico]  se  opõem  aquelas  construções  que  introduzem 
 a  figura  da  leitura  como  parte  do  processo  interpretativo,  uma  presença  que  resiste  a 
 essa noção de singularidade [...].  370 

 Aparecem  aqui  possibilidades  de  leitura  que  se  voltam  para  a  relação  autoria-leitura. 

 Autoras  da  citação  acima,  Lorena  Amaro  e  Claudia  Amigo  Pino  (2018)  sugerem  a  retomada, 

 nos  estudos  de  literatura  contemporânea,  do  biografema  barthesiano  como  uma  forma  de 

 tentar  abordar  essa  figura  híbrida  e  despida  de  univocidade,  controle  e  autoridade  e  que  ainda 

 assim,  de  alguma  maneira,  faz-se  presente  no  texto.  O  biografema  seria,  nesse  sentido,  uma 

 noção  capaz  de  dar  conta  das  subjetividades  literárias  em  convivência  –  sem  desfazer  o  autor 

 de  sua  função  (Barthes  sugere  que  haveria,  aí,  “uma  volta  amigável  do  autor”  371  ),  mas  sim, 

 algo  que  parece  mais  rico,  colocando-o  como  parte  de  um  processo  que  o  relaciona  também 

 aos personagens e ao leitor. 

 A  contradição  inerente  à  posição  do  autor  é  adensada,  em  Formas  de  voltar  para  casa  , 

 por  uma  narrativa  que  faz  das  contradições  um  motor  e  um  jogo  –  com  histórias  narradas  duas 

 vezes  de  maneiras  diferentes,  com  a  não-coincidência  entre  personagens  e  autores,  com  os 

 espelhos  voltados  para  a  escrita,  apontando  para  a  performance  que  vemos  se  desenrolar 

 perante  nossos  olhos  de  leitores.  Aí  estaria  o  autor,  produzido  nos  interstícios  dessas 

 contradições;  um  autor  cujo  pertencimento  ficcional  e  também,  lateralmente,  “real”,  é 

 concedido  pela  existência  de  um  romance  que  vai  ser  lido.  Aí  estariam  também  os 

 biografemas,  dispersos  porque  quem  os  escreve  é  também  disperso:  “O  autor  que  vem  do  seu 

 371  BARTHES, 2005b, p. xvi. 

 370  CASTRO;  PINO,  2018,  p.  173  (tradução  minha).  Texto  original:  “Esta  consideración  de  la  singularidad  del 
 autor,  supone  también  una  reflexión  sobre  la  soberanía  del  mismo  sobre  el  acto  creativo,  [...]  A  este  paradigma 
 [de  soledad,  propiedad  y  control  hermenéutico]  se  oponen  aquellas  construcciones  que  introducen  la  figura  de  la 
 lectura como parte del proceso interpretativo, una presencia que resiste a esta noción de singularidad [...]”. 
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 texto  e  vai  para  dentro  da  nossa  vida  não  tem  unidade;  é  simples  plural  de  “encantos”,  o  lugar 

 de alguns pormenores tênues, fonte, entretanto, de vivos lampejos romanescos [...]”  372  . 

 Existe,  por  fim,  e  por  isso  mesmo,  um  traço  particularmente  anti  -autoritário  na  forma 

 de  narrar  que  não  busca  uma  totalidade  nem  narrativa  nem  subjetiva  –  e  mais,  que  se  volta 

 contra  esta  –,  especialmente  se  a  situamos  no  contexto  pós-ditadura.  Note-se  que  há, 

 evidentemente,  uma  diferença  fundamental  entre  a  não-  autoridade  de  que  vimos  falando  aqui, 

 e  este  “anti-”  que  podemos  pensar  a  partir  daí:  enquanto  a  primeira  se  refere  à  maneira  com 

 que  o  autor  (e  seus  narradores)  se  posicionam  textualmente  ,  a  segunda  trata  de  sua  relação 

 discursiva  com  a  memória  da  ditadura.  Aspectos  distintos  mas  paralelos,  um  alimenta  o  outro: 

 a  postura  pouco  autoritária  do  autor  e  dos  narradores  no  interior  do  texto  fortalece  a 

 perspectiva “anti-autoritária” (e, por isso, anti-totalizante e totalitária) do romance. 

 Com  isso,  não  se  pretende,  certamente,  encerrar  Formas  de  voltar  para  casa  em  uma 

 leitura  unicamente  política;  como  também  não  se  pretende  apontar  para  as  relações 

 discursivas  de  sua  narrativa  como  o  único  aspecto  construído  por  seus  mecanismos.  Pelo 

 contrário,  a  abertura  do  romance  se  dá  justamente  na  impossibilidade  de  seu  aprisionamento 

 em  uma  ou  outra  categoria  ou  tema.  O  que  interessa  aqui  é  o  fato  de  que  essa  dicção  parcial  e 

 instável  provoca  também  o  real  a  que  remete,  e  sobre  o  qual  a  dicção  é,  sempre,  interditada  de 

 alguma maneira. 

 Contra  a  “rígida  dicotomia  de  valores  e  representações  que  aprisiona  ‘o  olhar  do 

 vencido’”  373  ,  em  narrativas  como  Formas  de  voltar  para  casa  ,  por  seu  uso  de  recursos 

 artificiais  e  jogos  com  as  identidades  e  subjetividades  ao  seu  redor,  “aceita-se  a  dificuldade  de 

 contar  a  experiência  autoritária  chilena  e  consegue-se  narrá-la  a  partir  do  relato  de  uma 

 derrota  literária”  374  .  Esta  “derrota  literária”  seria,  para  a  autora,  a  própria  indizibilidade  da 

 experiência  autoritária,  elaborada  narrativamente  da  maneira  ambígua  e  fronteiriça  que  vamos 

 aos  poucos  descortinando.  Estaria  aí  o  gesto  anti-autoritário  de  Zambra,  na  negação  da 

 História  unívoca  do  período  ditatorial,  na  valorização  do  menor  e  do  íntimo  em  lugar  de  uma 

 grande  épica,  na  fragmentação  de  si  e  na  assunção  da  impossibilidade  de  estar  sozinho,  no 

 mundo e no texto. 

 Nesse  sentido,  cabe  retomar  a  defesa  que  Nelly  Richard  (2002)  faz  de  um  trabalho 

 crítico  sobre  o  passado  ditatorial  chileno  que  explore  formas  oblíquas  na  resolução  do  conflito 

 entre a incorporação e a rejeição do passado: 

 374  MERCIER,  2016,  p.  5  (tradução  minha).  Texto  original:  “[...]  se  acepta  la  dificultad  de  contar  la  experiencia 
 autoritaria chilena y se logra narrarla a partir del relato de una derrota literaria”. 

 373  RICHARD, 2002, p. 71. 
 372  BARTHES, 2005b, p. xvi. 



 156 

 Resolver  criticamente  este  conflito  significa  tanto  evitar  a  nostalgia  do  símbolo 
 antiditatorial  que  se  grava  em  um  passado  estático  como  resistir  à  empresa  da 
 desmemória  que  procura  reunificar  a  história  neutralizando  sua  resistência  crítica  a 
 toda  pacificação  forçada.  São  aquelas  práticas  artísticas  e  culturais  que  trabalharam 
 para  reelaborar  os  significados  mais  tortuosos  da  memória  histórica,  as  mais  bem 
 preparadas  para  intervir  neste  conflituoso  teatro  da  lembrança,  reencenando  o  “que 
 ficou  a  meio  caminho”:  sequências  interrompidas  e  fragmentos  inconclusos  que 
 permanecem  escondidos  nas  costuras  dos  bem-sucedidos  discursos  de  reconstrução, 
 nas  dobras  e  reversos  que  mostram  os  farrapos  que  tentam  dissimular  as  gloriosas 
 terminações da frase e da fase acabadas.  375 

 Todas  essas  leituras  confluem  em  um  mesmo  sentido:  ao  operar  a  partir  de 

 mecanismos  ficcionais  que  desfazem  o  autor  e  o  narrador  de  uma  convencional  autoridade 

 sobre  o  texto,  Formas  de  voltar  para  casa  valoriza,  complementarmente,  o  papel  da  leitura  na 

 construção  do  romance.  Desautorizada  a  “falar  por  si”,  a  voz  do  romance  volta-se  para  o  fora, 

 para  o  outro  –  para  aquele  que,  ao  lê-la,  é  capaz  de  lhe  dar  contornos,  presença  e  um 

 pertencimento  provisório  e  plural.  É,  por  fim,  sobre  a  leitura  ativa  e  lúdica,  que  atua  ao  lado  e 

 no lugar desta autoridade ausente, que nos voltamos agora. 

 3.1.4. O papel produtor da leitura 

 No  curto  ensaio  “Cuatro  personas”,  em  No  leer  ,  Alejandro  Zambra  discorre  sobre  os 

 interlocutores  de  sua  escrita,  a  partir  da  pergunta  “O  quão  solitário  é  o  trabalho  de  um 

 escritor?”.  É  nas  interlocuções  com  os  amigos,  com  quem  o  lê  durante  o  processo  de  escrita,  e 

 com  quem  partilha  o  labor  do  texto,  que  o  autor  encontra  uma  resposta  “negativa”  para  esta 

 pergunta,  sem  entretanto  deixar  de  lado  o  fato  de  a  escrita,  dentre  todas  as  formas  de  arte,  ser 

 das  mais  solitárias  –  afinal,  em  última  instância,  consiste  em  uma  pessoa  frente  a  uma  página 

 em  branco.  “Mas  não  estou  certo  de  que  escrever  seja  um  ofício  solitário.  Ao  menos  para  mim 

 a  escrita  sempre  teve  um  lado  coletivo”  376  .  É  curioso  como  esse  processo  figura  dentro  do 

 próprio  romance  Formas  de  voltar  para  casa  ,  repleto  de  leitores  e  interlocutores:  Eme,  com 

 quem  a  maior  parte  dos  diálogos  se  aproxima  do  romance  que  o  segundo  narrador  está 

 escrevendo,  e  que  lê  e  comenta  seu  texto;  sua  irmã,  nas  conversas  a  respeito  da  vida  de 

 escritor  do  narrador;  os  escritores  comentados  anteriormente,  como  Diego  (“Falamos  sobre 

 meu  romance,  mas  também  sobre  o  romance  que  Diego  publicou  há  pouco  tempo  e  que  li 

 semanas atrás”  377  ). 

 377  Idem, 2014a, p. 150. 

 376  ZAMBRA,  2012a,  p.  34  (tradução  minha).  Texto  original:  “Pero  no  estoy  seguro  de  que  escribir  sea  un  oficio 
 solitario. Al menos para mí la escritura siempre ha tenido un lado colectivo”. 

 375  RICHARD, 2002, p. 71-72. 
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 O  próprio  narrador  confessa  a  necessidade  de  compartilhar  a  escrita  de  seus  romances 

 com a companheira Eme, leitora e comentadora cuidadosa de seus textos: 

 Eu  não  disse  a  Eme  o  muito  que  me  custa  escrever  sem  ela.  Me  lembro  da  sua  cara 
 de  sono,  quando  me  aproximava  dela  tarde  da  noite  para  ler  apenas  um  parágrafo  ou 
 uma  frase.  Ela  escutava  e  assentia,  ou  então  opinava,  com  precisão:  isto  não  seria 
 assim,  este  personagem  não  responderia  com  estas  palavras.  Esse  tipo  de  observação 
 valiosa, essencial.  378 

 Ao  introduzir  na  própria  trama  do  livro  “esses  generosos  interlocutores  cujas  opiniões 

 ficam,  ao  final,  silenciosamente  aderidas  às  páginas  de  um  livro”  379  ,  Zambra  realiza  dois 

 movimentos  interessantes,  que  tornam  sua  figura  de  autor  e  seus  narradores-personagens 

 menos  sozinhos,  mais  parte  de  uma  comunidade  que  excede  as  páginas  do  livro.  Isso  porque 

 figuram  no  romance  esses  interlocutores  geralmente  silenciosos:  as  opiniões  de  Eme,  as 

 conversas  com  a  irmã  e  as  trocas  com  amigos  também  escritores,  por  mais  ficcionais  que 

 sejam,  não  estão  presentes  de  maneira  apenas  fantasmática  –  são  parte  do  texto,  e 

 transformam ativamente a maneira com que ele é percebido e recebido. 

 Ao  mesmo  tempo,  ao  tornar  o  texto  “coletivamente”  metaficcional,  ou  seja,  ao  retirar 

 do  narrador-escritor  o  papel  exclusivo  de  comentar  o  próprio  ato  de  escrita  e  distribuí-lo  entre 

 alguns  personagens  que  o  rodeiam,  coloca-se  em  questão  não  apenas  a  autoridade  do  narrador 

 e  do  autor,  mas  também  a  da  própria  narrativa.  Assim,  não  apenas  a  narração  do  romance  é 

 “menor”  e  polifônica,  como  o  próprio  ato  de  narrar,  de  escrever  e  fazer  literatura,  é 

 apresentado  de  maneira  ruidosa  e  voltada  para  outrem  ,  partilhada  de  alguma  maneira  –  ainda 

 que  nunca  totalmente.  Sua  aparência  “interminada”  estende  essa  partilha  para  mais  adiante, 

 integrando  o  leitor  a  essa  rede  de  pessoas  que  percorrem  o  texto,  fazem  perguntas,  respondem 

 a outras, interpretam de uma ou de outra maneira as entrelinhas e os sentidos possíveis. 

 Em  Formas  de  voltar  para  casa  ,  não  apenas  o  escritor  é  espelhado  no  interior  do 

 romance,  espiralado  em  camadas  ficcionais,  como  também  o  leitor:  quem  o  lê  identifica 

 outros que também o fazem dentro das páginas do livro, como Eme: 

 O romance está bom, disse ela, por fim. É um romance. 
 Como? 
 Isso, que é um romance. Gostei. 
 Mas não está terminado. 
 Mas você vai terminá-lo e ficará bom.  380 

 380  Idem, 2014a, p. 142. 

 379  Idem,  2012a,  p.  36  (tradução  minha).  Texto  original:  “[...]  esos  generosos  interlocutores  cuyas  opiniones  al 
 final quedan silenciosamente adheridas a las páginas de un libro”. 

 378  ZAMBRA, 2014a, p. 61-62. 
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 Mais  adiante,  ainda,  Eme  volta  a  comentar  a  leitura  com  o  ex-companheiro:  “De 

 repente,  sem  que  eu  esperasse,  Eme  começou  a  falar  sobre  o  romance.  Tinha  gostado,  mas 

 durante  toda  a  leitura  não  teve  como  evitar  uma  sensação  ambígua,  uma  vacilação”  381  .  Tanto  o 

 escritor-narrador  quanto  nós,  leitores,  nos  confrontamos  com  esses  comentários  sobre  o  texto 

 que  se  desenvolve  paralelamente:  nos  perguntamos  sobre  o  romance  incompleto,  sentimos 

 também  a  vacilação  da  personagem  –  ainda  que  outra,  já  que  Eme  comenta  de  uma  sensação 

 particular,  causada  pelo  reconhecimento  de  si  na  história  de  Claudia.  Mas  também  esse 

 sentimento  dúbio  de  Eme  frente  seu  espelhamento  na  narrativa  é  emprestado  ao  leitor,  que  o 

 vê  inclusive  repercutido  em  outras  partes  do  romance,  nas  oscilações  do  próprio  narrador 

 sobre  contar  uma  história  alheia,  e  que  leva  a  leitura  a  esta  tarefa  de  busca  a  partir  de  um  leve 

 desconforto, entre fragmentos, vozes e histórias sobrepostas e espelhadas. 

 Questionamos,  provocamos  e  relativizamos  os  lugares  ocupados  na  narrativa,  tomando 

 os  olhares  de  leitores  como  Eme  e  o  próprio  escritor,  e  acrescentando  a  eles  o  nosso  próprio,  e 

 outros  ainda,  em  constante  diálogo  no  romance  (consigo  mesmo,  com  a  tradição  literária,  com 

 os  demais  personagens  e  com  as  referências  intertextuais,  todos  misturados  no  interior  de 

 Formas  de  voltar  para  casa  ).  A  leitura  torna-se  parte  fundamental  da  produção  da  narrativa, 

 deixada  em  aberto  ao  outro  que  a  acessa.  Observando  o  romance  A  resistência  ,  de  Julián  Fuks 

 (2015),  Lorena  Amaro  e  Claudia  Amigo  Pino  apontam  para  estruturas  reconhecíveis  também 

 em  Formas  de  voltar  para  casa  :  os  leitores  figurados  no  interior  da  narrativa,  o  escritor 

 metaficcional,  o  texto  que  assume  uma  busca  inenarrável  na  história  que  é  tão  particular 

 quanto  coletiva,  o  jogo  limítrofe  entre  biografia  e  ficção.  A  partir  daí,  as  autoras 

 compreendem  como  central  o  “leitor”  –  aqui,  compreendido  em  seu  papel  ativo  e  arguidor, 

 desfeito de uma “neutralidade” impossível frente ao romance que lê: 

 O  leitor  não  pode  ser  considerado  como  uma  pessoa  real,  ou  como  um  papel,  nem 
 como  uma  projeção:  seu  lugar  é  plural,  uma  comunidade.  É  essa  comunidade  a  que 
 pode  ir  atrás  dessa  história,  juntar  suas  peças,  ou  assumir  sua  ausência.  E  talvez  esse 
 seja  o  caminho  desta  leitura:  não  chegar  a  dizer  algo,  mas  conseguir  juntar  as 
 pessoas que poderiam dizer algo em um futuro que não está no livro.  382 

 Nesse  sentido,  nos  voltamos  para  a  pergunta  a  respeito  de  como  essa  comunidade  de 

 leitores,  ideais  e  reais,  é  convidada  a  elaborar  um  lugar  e  um  “futuro”  para  o  romance.  Pois, 

 382  CASTRO;  PINO,  2018,  p.  175  (tradução  minha).  Texto  original:  “El  lector  no  puede  ser  considerado  como 
 una  persona  real,  o  como  un  rol,  ni  como  una  proyección:  su  lugar  es  plural,  una  comunidad.  Es  esa  comunidad 
 la  que  puede  ir  detrás  de  esa  historia,  juntar  sus  piezas,  o  asumir  su  ausencia.  Y  tal  vez  ese  sea  el  camino  de  esta 
 lectura:  no  lograr  decir  algo,  pero  lograr  juntar  las  personas  que  podrían  decir  algo  en  un  futuro  que  no  está  en  el 
 libro”. 

 381  ZAMBRA, 2014a  ,  p. 152. 



 159 

 “se  a  escrita  torna-se  um  enigma,  a  leitura  é  participação  na  criação,  é  um  diálogo  com  o  texto 

 e  o  autor”  383  .  No  diálogo  estabelecido  a  partir  dos  enigmas  dispostos  pelo  romance,  duas 

 linhas  de  discussão  tornam-se  interessantes,  no  esforço  de  tentarmos  contornar  o  papel  da 

 leitura:  a  compreensão  dialógica  e  a  observação  do  “enigmático”  no  romance.  A  respeito  da 

 última,  refazemos  o  percurso  deste  trabalho,  procurando  onde  se  encontram  os  pontos 

 contraditórios,  as  oscilações,  as  ambiguidades,  as  exposições  –  pois  é  por  elas  que  o  leitor 

 entra  no  processo  de  “produção”  do  romance,  compartilhando  com  o  autor  algum  grau  de 

 responsabilidade sobre a maneira com que o livro atua sobre o mundo. 

 Umberto  Eco  (1993)  propõe  que,  porque  um  texto  depende  “da  valoração  de  sentido 

 que  o  destinatário  lhe  introduz”  384  e  porque  dá  ao  leitor  a  prerrogativa  da  interpretação,  “um 

 texto  quer  que  alguém  o  ajude  a  funcionar”  385  .  Ao  engendrar  autor  e  leitor,  e  ao  tornar  a  leitura 

 parte  de  seu  próprio  mecanismo  produtor,  uma  vez  que  ela  é  a  condição  mesma  de  sua 

 atualização,  o  texto  “está  repleto  de  espaços  em  branco,  de  interstícios  que  devem  ser 

 preenchidos;  quem  o  emitiu  previa  que  seriam  preenchidos  e  os  deixou  em  branco”  386  .  As 

 entrelinhas,  os  não-ditos  e  as  lacunas,  que  existem  necessariamente  em  qualquer  texto,  uma 

 vez  que  é  impossível  que  se  diga  tudo,  tornam-se,  assim,  especialmente  no  espaço  literário,  a 

 forma  de  entrada  do  leitor  no  trabalho  de  produção  de  sentido,  compreensão  e  interpretação  – 

 a forma de “cooperação” do leitor, para usar um termo do próprio Eco. 

 A  relação  enviesada  da  ficção  com  a  realidade,  especialmente  problematizada  pela 

 instabilidade  dos  “fatos  reais”  no  abismo  de  camadas  ficcionais,  engaja  ainda  mais  a  leitura 

 em  um  trabalho  constante  de  elaboração.  Esse  engajamento  não  se  dá,  necessariamente,  na 

 busca  pelo  que  é  “verdadeiro”  no  texto  –  a  própria  narração  do  romance  desvia  dessa 

 possibilidade  ao  embaralhar  de  tal  maneira  os  registros  de  cenas  repetidas,  de  textos  alheios  e 

 de  metarreferências,  que  o  real  se  desestabiliza  no  interior  da  ficção,  devolvendo  a  questão 

 para  fora.  Ainda  que  essa  busca  possa  ocorrer,  outra,  de  maior  interesse,  emerge  com  mais 

 força:  aquela  que  indaga  pelo  sentido,  que  tenta  conectar  em  uma  unidade  as  peças  soltas  e 

 aparentemente  desconectadas  do  texto,  que  participa  do  exercício  literário  assumindo,  de 

 antemão,  sua  artificialidade  e  sua  ficcionalidade  na  elaboração  de  temas  que  certamente 

 excedem esse espaço, mas que partem dele, e não de outro. 

 386  Ibidem,  p.  76  (tradução  minha).  Texto  original:  “[...]  está  plagado  de  espacios  en  blanco,  de  intersticios  que 
 hay que rellenar; quien lo emitió preveía que se los rellenaría y los dejó en blanco”. 

 385  Ibidem, p. 76 (tradução minha). Texto original: “Un texto quiere que alguien lo ayude a funcionar”. 

 384  ECO,  2002,  p.  76  (tradução  minha).  Texto  original:  “[...]  de  la  plusvalía  de  sentido  que  el  destinatario 
 introduce en él”. 

 383  FUX, 2019, p. 34  . 
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 Os  sentidos  se  produzem  no  atrito  entre  as  partes  e  ímpares,  entre  o  real  e  o  ficcional, 

 entre  as  vozes  heterogêneas  e  o  “eu”  que  fala.  E  é  desse  atrito  que  se  nutre  o  trabalho  da 

 leitura,  que  não  pode  sobrescrever  o  romance,  mas  que  pode  refazer  os  caminhos  da  narrativa 

 –  sem  impor  um  real  sobre  o  ficcional,  sem  escolher  a  quem  escuta,  em  quem  acredita,  ou 

 qual  das  partes  do  romance  é  mais  fiável.  Isso  porque  o  romance  se  dá  justamente  na  crise 

 entre  todos  esses  elementos  ruidosos  e  embaraçados,  e  é  a  partir  dessa  constatação  que  o  leitor 

 tem as condições de agir. 

 Em  Formas  de  voltar  para  casa  ,  Zambra  parece  apresentar  uma  estrutura  ainda 

 inacabada,  uma  máquina  cujos  fios  soltos  ainda  estão  expostos,  como  quem  nos  diz  que  isso  é 

 tudo  o  que  pode  ser  dito,  nesse  momento  e  dessa  forma,  e  que  a  maneira  de  terminá-la  é 

 justamente  esta:  assumindo  sua  impossibilidade,  dizendo  que  “estamos  bem”,  mesmo  quando 

 os  laços  se  mostram  frágeis  e  as  certezas  instáveis.  Assumindo,  enfim,  que  qualquer  sentido 

 ou  pertencimento  só  pode  passar  a  existir  em  relação  ,  comunitariamente,  em  um  gesto  que 

 compreende os sujeitos em sua dimensão dialógica, antes de qualquer outra coisa. 

 A  descentralização  da  função  “produtora”  do  texto  torna  interessante  a  retomada  do 

 Outrem  deleuziano,  naquilo  que  diz  respeito  à  construção  do  sujeito,  constantemente 

 atualizada  a  partir  da  presença  do  outro.  Esse  outro  é  aquele  que  “introduz  o  signo  do  não 

 percebido  no  que  eu  percebo,  determinando-me  a  apreender  o  que  não  percebo  como 

 perceptível  para  outrem”  387  .  Compreendendo  na  dupla  autor-leitor  uma  forma  de  presença  de 

 um  em  relação  ao  outro,  conservadas  as  particularidades  do  espaço  literário,  podemos 

 estender  o  pensamento  deleuziano  para  essa  construção  subjetiva  de  Formas  de  voltar  para 

 casa  .  Se  o  romance  empreende  uma  procura  a  respeito  dos  sujeitos  que  narram  e  de  sua 

 geração,  a  partir  das  perguntas  que  começam  a  ser  feitas  na  década  de  90,  os  contornos  dessa 

 experiência  inenarrável  só  podem  ser  delineados  pela  percepção  de  fora  da  experiência  – 

 como  coloca  Beatriz  Sarlo  (2007),  na  literatura  “um  narrador  sempre  pensa  de  fora  da 

 experiência,  como  se  os  humanos  pudessem  se  apoderar  do  pesadelo,  e  não  apenas 

 sofrê-lo”  388  .  Nesse  “fora”  se  encontram  o  autor,  no  distanciamento  necessário  da  escrita,  que 

 produz  um  outro  de  si  mesmo  (a  figura  do  autor);  e  o  leitor,  o  outrem  que  apreende  as  faltas, 

 as lacunas, o não-perceptível daquele que tenta perceber e escrever. 

 Bakhtin  (2013)  contribui  para  essa  perspectiva,  ao  propor  o  dialogismo  como  uma 

 ferramenta  de  compreensão  da  constituição  do  sujeito  literário,  necessariamente  colocado  em 

 relação com os demais, em convívio e diálogo de consciências: 

 388  SARLO, 2007, p. 119. 
 387  DELEUZE, 2014, p. 208. 
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 Na  ótica  do  dialogismo,  a  consciência  não  é  produto  de  um  eu  isolado,  mas  da 
 interação  e  do  convívio  entre  muitas  consciências,  que  participam  desse  convívio 
 com  iguais  direitos  como  personas  ,  respeitando  os  valores  dos  outros  que 
 igualmente  respeitam  os  seus.  Eu  tomo  consciência  de  mim  mesmo  e  me  torno  eu 
 mesmo  só  me  revelando  para  o  outro,  não  posso  passar  sem  o  outro,  não  posso 
 construir  para  mim  uma  relação  sem  o  outro,  que  é  a  realidade  que,  por  minha 
 própria  formação,  trago  dentro  de  mim,  exerce  um  profundo  ativismo  em  relação  a 
 mim.  Essa  relativização  de  mim  mesmo  é  o  que  me  permite  ver  o  mundo  fora  de 
 mim  mesmo,  construir  minha  autoconsciência,  não  me  colocar  acima  do  outro,  ser 
 capaz  de  entender  a  mim  mesmo  e,  assim,  auto-humanizado,  entender  o  outro  como 
 parte  de  mim  mesmo  e  eu  como  parte  dele,  tirando-me  do  isolamento,  que  é  a  morte 
 [...],  permitindo-me  dialogar,  comunicar-me  e  assim  plasmar  a  vida,  porque,  como 
 diz Bakhtin, “viver é comunicar-se pelo diálogo”.  389 

 O  diálogo,  a  disposição  comunitária  das  consciências  em  constante  atualização  entre 

 os  sujeitos,  a  presença  definidora  de  outrem  como  forma  de  constituição  do  próprio  mundo  e 

 de  quem  o  habita  –  esses  traços,  quando  pensados  no  espaço  literário,  levantam  uma  questão 

 importante:  como  se  dá  a  presença  dos  sujeitos  colocados  em  diálogo  em  um  livro?  Pois,  se  o 

 ato  da  escrita,  por  menos  sozinho  que  seja,  ainda  é  o  ato  de  um  autor;  e  se  a  leitura,  mesmo 

 que  compreendida  como  uma  rede  de  leitores,  também  é  feita  individualmente,  como  ocorre 

 presença  ,  como  as  consciências  podem  se  tocar?  Autor  e  leitor  não  estão  presentes  ao  mesmo 

 tempo  –  são  duas  extremidades  de  uma  relação  mediada  pelo  romance,  cuja  “virtualidade” 

 não  pode  passar  sem  nota.  Então,  como  podemos  afirmar  que  há  na  “dupla  autor-leitor  uma 

 forma de presença de um em relação ao outro”? 

 Pensamos  aqui  em  um  autor  performático,  cujos  rastros  autobiográficos  se 

 aprofundam  em  uma  ficcionalização  que  o  redimensiona.  A  noção  de  performance  incorpora 

 em  si  a  concepção  de  uma  alteridade,  de  um  outro  regulador,  cuja  observação  atualiza  a 

 constituição  subjetiva  do  eu  performático.  Aprofundando  essa  percepção  em  direção  à 

 poética,  Paul  Zumthor  (2018)  sugere  que  o  leitor  atua  também  em  um  grau  performancial  – 

 pequeno,  visto  que  a  intensidade  da  presença  é  reduzida,  mas  existente,  uma  vez  que  a 

 performance  literária  tematiza  a  sua  própria  enunciação,  de  uma  maneira  tão  simulada  que  o 

 trabalho de compreensão do leitor passa a ser o de “restituí-la”. 

 Assim,  Zumthor  estende  ao  leitor  a  performance  estabelecida  pelos  jogos  literários  que 

 demandam,  justa  ou  injustamente,  que  a  leitura  atue  sobre  o  texto.  E  é  essa  “compreensão”  do 

 leitor  que  atualiza  a  ficção,  que  a  renova  ao  tentar  interligar  os  fragmentos  que  constituem  a 

 narrativa.  “Ao  ato  de  ler  integra-se  um  desejo  de  restabelecer  a  unidade  da  performance,  essa 

 unidade  perdida  para  nós,  de  restituir  a  plenitude”  390  .  A  identidade  do  sujeito,  fragmentada  e 

 390  ZUMTHOR, 2018, p. 62. 
 389  BEZERRA, 2013, p. xxii. 
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 híbrida,  é  reabilitada  e  atualizada  constantemente  na  busca  por  uma  completude  impossível  – 

 uma busca que se dá pela escrita e pela leitura, e que é a própria busca pelo “prazer do texto”. 

 Nesse  sentido,  e  especialmente  se  falamos  no  prazer  do  texto  barthesiano,  cabe 

 retomarmos,  mais  uma  vez,  a  noção  do  biografema  como  uma  maneira  de  abordar  alguns 

 fenômenos  da  literatura  contemporânea  latinoamericana.  Os  biografemas,  para  Barthes, 

 seriam  os  fragmentos  dispersos  do  autor,  que  se  depositam  sobre  o  texto  na  forma  de 

 “algumas  inflexões”  que  “poderiam  viajar  fora  de  qualquer  destino  e  vir  tocar,  à  maneira  dos 

 átomos  epicurianos,  algum  corpo  futuro,  prometido  à  mesma  dispersão”  391  .  Sujeitos 

 fragmentados,  autor  e  leitor  se  “tocariam”  por  meio,  justamente,  de  certos  fragmentos,  breves 

 rastros aparentemente menores, onde o indizível de um se faz leitura para o outro. 

 Na  mescla  de  biográfico  e  ficcional  que  Formas  de  voltar  para  casa  opera,  as 

 contradições  sobem  à  superfície  do  texto  –  suas  arestas  e  lacunas  tornam-se  a  própria  forma 

 de  narrar  –,  de  maneira  que  “o  leitor  é  mobilizado  para  tentar  conciliar  as  partes  que  se 

 contradizem.  Como  isso  é  praticamente  impossível,  o  leitor  terá  uma  relação  contraditória 

 com  esse  autor:  dessa  maneira,  a  contradição  permite  que  as  subjetividades  se  toquem”  392  . 

 Produz-se  uma  leitura  que  se  move  afetivamente  naquilo  que  escapa  à  narrativa  mas  que 

 subsiste  ali,  entrecortado  e  cifrado  entre  as  referências  dispersas  e  o  mapa  de  uma  memória 

 que  não  cessa  de  trabalhar.  Assim,  Zambra  escreve  um  romance  cujos  leitores  passam,  por 

 uma  demanda  do  próprio  texto,  a  participar  mais  ativamente  do  processo  –  seja  por  vê-lo 

 referenciado  na  narrativa,  metaficcionalmente,  seja  pelo  autor  que  se  revela  parcialmente  em 

 formas  híbridas  que  suscitam  novas  séries  de  perguntas  a  serem  feitas,  seja  pelos  múltiplos 

 jogos dialógicos que se fazem presentes. 

 As  camadas  ficcionais  aprofundam-se  nas  camadas  sobrepostas  de  leituras  possíveis, 

 em  uma  rede  comunitária  subjetiva  e  potencialmente  interminável.  Tiphaine  Samoyault 

 observa  esse  efeito  no  que  diz  respeito  à  intertextualidade,  em  uma  abordagem  que  podemos 

 estender para além desse único recurso: 

 A  intertextualidade  apresenta  de  fato  o  paradoxo  de  criar  um  forte  liame  de 
 dependência  do  leitor,  que  ele  provoca  e  incita  sempre  a  ter  mais  imaginação  e  saber, 
 cifrando  de  modo  suficiente  elementos  para  que  um  deslocamento  apareça  entre  a 
 cultura,  a  memória,  a  individualidade  de  um  e  as  do  outro.  A  identidade  perfeita 
 entre  os  dois  seria  impensável,  daí  o  caráter  variável  e  frequentemente  subjetivo  da 
 recepção  intertextual.  Basta  que  um  escritor  tenha  recheado  sua  obra  com 
 referências  ocultas  ou  citações  desviadas  para  que  o  sentido  desta  dependa 

 392  CASTRO;  PINO,  2018,  p.  169  (tradução  minha).  Texto  original:  “[...]  el  lector  es  movilizado  para  intentar 
 conciliar  las  partes  que  se  contradicen.  Como  eso  es  prácticamente  imposible,  el  lector  tendrá  una  relación 
 contradictoria con ese autor: de esa manera, la contradicción permite que las subjetividades se toquen”. 

 391  BARTHES, 2005b, p. xvii. 
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 obrigatoriamente  de  seu  levantamento?  A  memória  do  leitor  não  acompanha 
 também  os  textos,  acrescentando-lhes  mesmo,  às  vezes,  novas  alusões  ou  referências 
 suplementares?  Estas  camadas  novas  do  texto,  dispostas  pela  prática  intertextual, 
 formam  com  frequência  o  lugar  onde  se  inscreve,  às  vezes,  abstratamente,  a 
 literatura como tecido contínuo e como memória coletiva.  393 

 Falamos,  então,  da  literatura  e  do  texto  literário  como  um  meio  ,  e  não  como  um  fim 

 em  si  mesmo  –  como,  de  fato,  nunca  foi.  Podemos  pensar,  nesse  sentido,  a  ficção  como  uma 

 forma  de  abordar  o  mundo,  assim  como  a  performance,  que,  para  Zumthor,  é  “ato  de  presença 

 no  mundo  e  em  si  mesma.  Nela  o  mundo  está  presente”  394  .  Em  Formas  de  voltar  para  casa  , 

 essa  presença  é  colocada  em  questão,  tematizada  na  obra,  que  parece  perguntar  como  habitar 

 os  espaços,  como  construir  relações  e  elaborar  as  temporalidades.  As  camadas  de  leitura 

 adensam  o  romance  em  uma  construção  que  a  redimensiona  “como  tecido  contínuo  e  como 

 memória  coletiva”,  nas  palavras  de  Samoyault.  O  papel  do  leitor,  esse  outro  que  age  sobre  o 

 texto,  é  uma  construção  permanente  que  torna  possível  imaginar  contornos,  presença  e 

 pertencimento onde o romance é lacuna e não-dito. 

 3.2. Enfim, voltar para casa 

 A casa [...], a verdadeira, é o lugar onde a gente vive e se transforma, 
 nos domínios da tentação, do sonho, da fantasia, da depredação, da 
 descoberta e do deslumbramento. Aquilo que viremos a ser está ali, 

 em sua configuração e seus objetos. Nada no mundo aberto e 
 andarilho poderá substituir o espaço fechado de nossa infância, onde 

 algo aconteceu que nos fez diferentes e que ainda perdura, e que 
 podemos resgatar quando nos lembramos daquele lugar de nossa 

 casa. 
 Julio Ramón Ribeyro  395 

 O  retorno  à  casa,  explicitado  no  título  do  romance,  é  tanto  um  tema,  literal  e 

 metafórico,  quanto  uma  maneira  de  narrar  em  Formas  de  voltar  para  casa  .  Entre  a  casa  dos 

 pais,  a  casa  de  infância  de  Claudia  e  a  sua  própria,  o  narrador  percorre  os  espaços  íntimos  e 

 domésticos  como  que  ensaiando  formas  de  habitá-los,  no  presente  e  no  passado  recordado. 

 Trope  recorrente  na  literatura,  remontando  à  Odisséia  de  Homero,  o  “voltar  para  casa”  é 

 bastante  presente  em  narrativas  que,  como  Formas  de  voltar  para  casa  ,  atrelam  esse 

 movimento  aos  da  memória  e  da  investigação  da  infância.  Diferente  da  épica  clássica, 

 entretanto,  o  retorno  não  representa,  aqui,  uma  jornada  de  redenção,  descoberta  ou  expiação, 

 395  RIBEYRO, 2016, posição 353. 
 394  ZUMTHOR, 2018, p. 62. 
 393  SAMOYAULT, 2008, p. 89-90. 
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 mas  sim  um  processo  de  rememoração  e  confronto  afetivo  –  atravessado,  portanto,  por 

 estranhamentos e familiaridades particulares. 

 Rafael  Gumucio  (2006)  observa  com  certa  ironia  que  “o  romance  chileno,  quando 

 quer  falar  do  mundo,  fala  da  casa,  ou  da  falta  dela”  396  .  Essa  mescla  entre  mundo  e  casa,  entre 

 público  e  privado,  está  no  cerne  do  trabalho  rememorativo  dessas  narrativas:  o  retorno  à  casa 

 e  o  ambiente  doméstico  tornam-se,  especialmente  na  “literatura  dos  filhos”,  espaços  de 

 constituição  de  subjetividades,  a  partir  das  quais  é  possível  se  relacionar  com  o  exterior, 

 sempre  de  maneira  inconclusa  e  tateante  –  a  casa  figurando  como  o  espaço  de  uma  intimidade 

 difícil  e  ainda  em  formação.  Isso  porque  as  casas,  revisitadas  ou  habitadas,  são  escritas  a 

 partir  de  um  presente  inconforme,  que  reconhece  as  rupturas  e  lacunas  na  familiaridade  do  lar. 

 Gumucio  associa  esse  movimento  a  uma  sensação  de  incompletude  e  fragilidade  da  vida 

 privada  no  Chile,  repleta  de  interdições  que  a  crítica  associa  recorrentemente  às  cicatrizes  do 

 período  ditatorial  397  .  Para  o  autor,  o  tema  da  casa  no  romance  chileno  se  dá  “talvez  por  essa 

 visão  mesma  que  nós  chilenos  temos  da  vida  privada  como  algo  frágil  e  acidental.  A  sensação 

 de que a casa é um refúgio e que sem ela somos frágeis”  398  . 

 Nesse  sentido,  Ilse  Logie  e  Bieke  Willem  (2015)  observam  uma  espécie  de  nostalgia 

 ambígua  como  força  propulsora  dos  relatos  que  retornam  à  casa  no  pós-ditadura:  “trata-se  de 

 uma  nostalgia  atípica,  porque  inclui  uma  crítica  ao  mesmo  passado  que  idealiza”  399  .  Essa 

 ambiguidade,  que  dá  um  tom  quase  irônico  à  nostalgia,  é  bastante  evidente  no  romance  de 

 Zambra,  seja  em  suas  visitas  à  casa  materna  já  na  vida  adulta,  seja  na  relação  também 

 tumultuada que desenvolve com sua própria casa no presente. 

 Em  Formas  de  voltar  para  casa  o  retorno  à  casa  vincula-se,  no  primeiro  parágrafo  do 

 romance,  à  descoberta  de  uma  certa  independência  do  menino  ainda  na  primeira  infância, 

 quando  volta  para  casa  sozinho,  tendo  se  perdido  dos  pais.  Sua  percepção,  à  época,  é  a  de  que 

 “eu  sabia  voltar  para  casa  e  eles  não”  400  ,  divergência  que  se  aprofunda  no  diálogo  a  seguir, 

 quando  mãe  e  filho  acusam  um  ao  outro  de  terem  tomado  caminhos  diferentes.  Uma  espécie 

 de  anúncio  do  que  está  por  vir,  esse  trecho  evidencia  as  lacunas  entre  pais  e  filhos,  que  se 

 fazem  mais  e  mais  presentes  ao  longo  do  livro.  À  medida  que  a  narrativa  avança, 

 400  ZAMBRA, 2014a, p. 11. 

 399  LOGIE;  WILLEM,  2015,  p.  9.  Texto  original:  “Se  trata  de  una  nostalgia  atípica,  porque  incluye  una  crítica  al 
 mismo pasado que idealiza”. 

 398  GUMUCIO,  2006,  n.p.  (tradução  minha).  Texto  original:  “  Quizás  por  esta  visión  misma  que  tenemos  los 
 chilenos  de  la  vida  privada  como  algo  frágil  y  accidental.  La  sensación  de  que  la  casa  es  un  refugio  y  que  sin  ella 
 somos frágiles”. 

 397  Cf.: CASTRO; 2018; LOGIE; WILLEM, 2015; FREIRE, 2014. 

 396  GUMUCIO,  2006,  n.p.  Texto  original:  “  La  novela  chilena  cuando  quiere  hablar  del  mundo  habla  de  la  casa,  o 
 de la falta de ella”. 
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 acompanhamos  o  protagonista,  no  diário  e  no  romance,  ir  e  voltar  às  casas  com  que  estabelece 

 vínculos  afetivos,  percorrendo  também  as  ruas  de  Santiago  e  de  Maipú,  de  maneira  a 

 relacionar geografia, intimidade e memória. 

 Gaston  Bachelard,  em  La  poétique  de  l’espace  (1961),  identifica  na  casa  um  lugar  de 

 unidade  simbólica  do  sujeito:  é  o  espaço  primeiro  e  contínuo  de  estruturação  de  sua  realidade, 

 o  espaço  em  que,  no  acolhimento  da  intimidade,  o  sujeito  pode  lembrar,  sonhar  e  imaginar. 

 Nessa  perspectiva  fenomenológica,  “parece  que  a  imagem  da  casa  torna-se  a  topografia  de 

 nosso  ser  íntimo”  401  ,  contornando  e  sendo  contornada  pelas  projeções  e  reminiscências  de 

 quem  a  habita.  Assim,  para  Bachelard,  a  casa  seria  o  lugar  por  excelência  também  da 

 memória,  que  necessita  da  espacialidade  familiar  e  espessa  dos  lugares  para  tomar  forma,  em 

 uma  dialética  entre  interioridade  e  exterioridade:  “ao  nos  lembrarmos  das  ‘casas’,  dos 

 ‘cômodos’,  aprendemos  a  ‘morar’  em  nós  mesmos.  Vemos  desde  já  que  as  imagens  da  casa 

 funcionam nos dois sentidos: elas estão em nós assim como nós estamos nelas”  402  . 

 Ainda  que  possamos  apontar  diversos  outros  procedimentos  da  memória  na  construção 

 de  Formas  de  voltar  para  casa  ,  não  há  dúvida  de  que  a  espacialidade  da  casa  –  tanto  em  seu 

 interior  quanto  no  percurso  até  ela  –  é  mobilizada  com  insistência  no  romance,  conotada 

 simbolicamente  do  sentido  de  estruturação  da  realidade  e  das  lembranças  que  encontramos  em 

 Bachelard.  Como  observa  o  autor,  “mais  urgente  que  a  determinação  de  datas  é,  para  o 

 conhecimento  da  intimidade,  a  localização  nos  espaços  de  nossa  intimidade”  403  .  Parecendo 

 partir  do  mesmo  princípio,  os  narradores  do  romance  se  relacionam  com  a  intimidade  das 

 casas  que  frequentam  e  frequentaram  como  um  procedimento  de  conhecimento  e  de  narração 

 de sua própria história (e também daqueles que os rodeiam). 

 Daí  o  interesse  particular  que  ganha  a  casa  materna,  que  guarda  em  si  as  lembranças  e 

 signos  da  infância  relembrada.  Aleida  Assmann  (2011)  observa  que  “o  que  dota  determinados 

 locais  de  uma  força  de  memória  especial  é  antes  de  tudo  sua  ligação  fixa  e  duradoura  com 

 histórias  de  família”  404  .  É  o  que  conseguimos  observar  no  romance  de  Zambra:  para  o 

 protagonista  e  para  Claudia,  as  personagens  “filhas”  que  se  voltam  para  as  memórias  de 

 infância,  o  retorno  às  casas  dos  pais  é  carregado  de  incômodos  e  afetos  que  atravessam  suas 

 percepções  tanto  do  presente  quanto  do  passado.  Como  observa  Lorena  Amaro,  os 

 404  ASSMANN, 2011, p. 320. 

 403  Ibidem,  p.  28  (tradução  minha).  Texto  original:  “Plus  urgente  que  la  détermination  des  dates  est,  pour  la 
 connaissance de l'intimité, la localisation dans les espaces de notre intimité”. 

 402  Ibidem,  p.  19  (tradução  minha).  Texto  original:  “Et  en  nous  souvenant  des  ‘maisons’,  des  ‘chambres’,  nous 
 apprenons  à  ‘demeurer’  en  nous-mêmes.  On  le  voit  dès  maintenant,  les  images  de  la  maison  marchent  dans  les 
 deux sens: elles sont en nous autant que nous sommes en elles”. 

 401  BACHELARD,  1961,  p.  18  (tradução  minha).  Texto  original:  “[...]  il  semble  que  l’image  de  la  maison 
 devienne la topographie de notre être intime”. 
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 personagens,  “reconstruindo  suas  histórias,  tentam  voltar  para  casa,  mas  para  uma  casa  muito 

 diferente da real: tentam reconstruir-se como uma família/comunidade que foi quebrada”  405  . 

 Cabe  notar,  também,  que  há  uma  diferença  importante  entre  o  tempo  em  que  vivem  os 

 protagonistas  já  adultos  e  os  anos  da  ditadura,  bem  como  os  primeiros  momentos  da 

 democracia.  Enquanto  a  radicalidade  da  experiência  ditatorial  parece  não  permitir  espaços 

 discursivos  para  a  ambiguidade,  esta  ganha  terreno  nos  exercícios  de  memória  e  reflexão 

 posteriores.  Os  anos  sob  o  regime  militar  tornaram  possível  e  muitas  vezes  necessária  a 

 divisão  do  olhar  sobre  o  mundo  entre  “gente  boa”  e  “gente  ruim”  406  ;  e  os  anos  que  se  seguem 

 à  reabertura  são  tingidos  dessa  percepção  ainda  mais  fortemente,  pela  luz  que  se  joga  sobre  os 

 crimes  que  até  então  ocorriam  de  maneira  mais  ou  menos  velada.  Mas  é  nos  anos  seguintes, 

 na  vida  adulta  do  protagonista  e  de  Claudia,  por  exemplo,  que  esse  passado,  mobilizado  por 

 uma  memória  inquieta,  dá  a  ver  as  ambiguidades,  rupturas  e  vazios  que,  se  já  existiam  então, 

 tornam-se  mais  densos  na  medida  em  que  perguntas  são  feitas,  locais  são  revisitados  e  o 

 pós-ditadura revela sua profundidade na formação íntima e política dos sujeitos. 

 Tanto  para  o  protagonista  quanto  para  Claudia,  a  casa  materna  revela-se  um  lugar 

 ambíguo,  associado  ao  mesmo  tempo  ao  conforto  nostálgico  de  infâncias  e  famílias 

 relativamente  felizes,  e  ao  desconforto  de  um  não-pertencimento  às  suas  próprias  histórias. 

 Claudia  retorna  a  sua  casa  em  La  Reina  na  ocasião  da  morte  de  seu  pai,  depois  de  anos 

 morando  nos  Estados  Unidos.  Filha  “poupada”  da  difícil  herança  de  um  pai  que  viveu  a 

 clandestinidade  e  o  exílio,  a  personagem  não  encontra  na  casa  agora  habitada  pela  irmã  nada 

 daquela  sensação  de  “seu  canto  no  mundo”  –  depara-se,  ao  invés  disso,  com  um 

 estranhamento  e  uma  espécie  de  rejeição  que  a  deixam  à  deriva,  diante  da  “impossibilidade  de 

 reencontrar  o  lugar  ansiado  e  [da]  necessidade  de  libertar-se  dos  laços  familiares  e  de  seu 

 passado”  407  : 

 Pensou  que  chegava  em  casa,  ao  fim  e  ao  cabo;  que  o  único  espaço  em  que  de  fato 
 havia  se  sentido  cômoda  era  aquele  quartinho  na  casa  de  La  Reina,  embora  aquela 
 estabilidade  tenha  durado  pouco  tempo,  apenas  alguns  anos,  no  final  dos  oitenta, 
 quando  sua  avó,  sua  mãe  e  seu  pai  estavam  vivos.  [...]  Ximena  entrou  de  repente  e 
 disse:  Esta  não  é  mais  tua  casa.  Pode  ficar  algumas  semanas,  mas  não  se  acostume 
 demais.  408 

 408  ZAMBRA, 2014a, p. 95. 

 407  LOGIE;  WILLEM,  2015,  p.  9  (tradução  minha).  Texto  original:  “[...]  la  imposibilidad  de  reencontrar  el  lugar 
 añorado y la necesidad de liberarse de los lazos familiares y de su pasado”. 

 406  ZAMBRA, 2014a, p. 111. 

 405  CASTRO,  2018,  posição  4502  (tradução  minha).  Texto  original:  “Reconstruyendo  sus  historias,  intentan 
 volver  a  casa,  pero  a  una  casa  muy  diferente  de  la  real:  intentan  reconstruirse  como  una  familia/comunidad  que 
 ha sido quebrantada”. 
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 Da  mesma  geração  e  de  outro  contexto  familiar,  o  protagonista  também  encontra  na 

 casa  dos  pais  os  estranhamentos  de  um  não-pertencimento,  ou  de  um  pertencimento 

 desencontrado.  A  casa  de  uma  classe  média  sem  livros,  referenciada  em  diversos  momentos 

 da  narrativa,  é  tanto  o  lugar  familiar  e  afetivo  do  qual  guarda  boas  lembranças,  quanto  o 

 espaço  inquietante  de  confronto  com  valores,  e  também  memórias,  contra  os  quais  se  volta 

 agora  na  vida  adulta.  Essa  nostalgia  ambivalente  carrega  o  tom  melancólico  do  romance, 

 enfatizada  pelas  idas  e  vindas  temporais  e  espaciais  da  narrativa,  que  acompanham  os 

 movimentos dos narradores entre as casas. 

 Saí  de  casa  no  final  de  1995,  pouco  depois  de  fazer  vinte  anos,  mas  desde  a 
 adolescência  desejava  abandonar  aquelas  calçadas  limpas  demais,  aquelas  ruas 
 tediosas  demais  em  que  eu  havia  crescido.  Buscava  uma  vida  plena  e  perigosa  ou 
 talvez  simplesmente  quisesse  o  que  alguns  filhos  querem  desde  sempre:  uma  vida 
 sem pais.  409 

 Depois  dessa  saída  definitiva  da  casa  dos  pais  aos  20  anos,  em  busca  de  uma  “vida 

 sem  pais”,  resta  ao  narrador,  nos  retornos  que  acompanhamos,  “uma  sensação  existencial  de 

 vazio,  com  a  desilusão  e  falta  de  pontos  de  ancoragem  dos  ‘filhos’  da  ditadura”  410  .  Essa 

 sensação  se  estende  para  além  da  casa  de  infância,  e  a  sentimos  em  sua  tentativa  de 

 compartilhar  precária  e  provisoriamente  o  espaço  doméstico  com  Claudia;  bem  como  em  sua 

 relação com a casa solitária após o rompimento com Eme. 

 Mais  de  uma  vez  os  narradores  de  Formas  de  voltar  para  casa  falam  sobre  a 

 “penumbra”  em  que  viviam  quando  crianças  411  ,  escondendo-se  e  jogando  jogos  enquanto  a 

 história  dos  adultos  se  desenrolava.  O  resgate  dessa  penumbra,  entretanto,  é  capaz  de  lembrar 

 também  de  seus  feixes  de  luz:  “Vou  até  o  móvel  pequeno  onde  estão  os  velhos  álbuns  de 

 fotografias  da  família.  Para  isso  servem  esses  álbuns,  penso:  para  nos  fazer  acreditar  que 

 fomos  felizes  quando  crianças.  Para  nos  demonstrar  que  não  queremos  aceitar  o  quanto  fomos 

 felizes”  412  .  No  romance,  o  gesto  de  “fazer  as  pazes”  com  o  próprio  passado  não  é  um  gesto 

 pacífico:  é,  antes  de  tudo,  inconclusivo.  Há  felicidade  e  há  desconfortos  nessas  voltas  para 

 casa,  assim  como  há  a  percepção  difusa  de  que  essas  ambiguidades  são  constituintes  da 

 maneira  de  habitar  o  mundo  entre  pais  e  filhos,  entre  a  infância  e  a  vida  adulta  e, 

 especialmente, entre a ditadura e seu longo e contínuo “pós”. 

 412  Ibidem, p. 121. 

 411  “Maldizendo-nos  e  também  nos  refugiando,  aliviados,  nessa  penumbra.  ”  (ZAMBRA,  2014a,  p.  54); 
 “Queremos, julgamos ser de novo os meninos abençoados pela  penumbra  .” (Ibidem, p. 59). Grifos meus. 

 410  WILLEM,  2016  ,  p.  333  (tradução  minha).  Texto  original:  “[...]  una  sensación  existencial  de  vacío,  con  la 
 desilusión y la falta de puntos de anclaje de ‘los hijos’ de la dictadura”. 

 409  ZAMBRA, 2014a, p. 83. 
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 Cabe  observar,  por  fim,  que  o  romance  começa  e  termina  com  a  narração  de  dois 

 terremotos  diferentes  –  em  1985  e  em  2010  –,  em  um  arremate  dos  dois  períodos  da  vida 

 chilena  que  circunscrevem  a  narrativa  –  o  passado  da  infância  na  ditadura  e  o  presente  às 

 vésperas  da  eleição  de  Sebastián  Piñera.  A  perda  da  confiança  no  chão  em  que  pisa,  com  a 

 certeza  de  que  “tudo  pode  vir  abaixo”  413  ,  assinala  uma  percepção  que  atravessa  o  pessoal  e  o 

 público:  podem  vir  abaixo  as  casas,  as  relações,  as  democracias.  Se  a  volta  para  casa  após  o 

 terremoto  de  1985  foi  uma  volta  “sem  mais,  à  vida  de  sempre”  414  ,  marcada  apenas  por 

 algumas  rachaduras,  vidraças  e  copos  quebrados,  não  se  pode  dizer  o  mesmo  sobre  2010:  esse 

 retorno  à  casa  é  deixado  em  aberto,  com  a  repetida  afirmação  de  que  “estamos  bem”  415  .  “A 

 casa  resistiu,  de  todo  modo”  416  ,  constata  o  narrador,  como  que  reconhecendo  uma  certa 

 estabilidade em meio às ruínas. 

 O  que  vemos  no  romance,  então,  é  uma  busca  pela  constituição  desse  espaço  caseiro  a 

 partir  de  seu  interior,  tal  qual  descrito  por  Bachelard  (1961)  –  uma  busca  por  formas  de 

 constituir  a  intimidade,  por  formas  de  habitar  conjuntamente  os  espaços  particulares  e  secretos 

 da  convivência  amorosa,  familiar  e  comunitária.  Ao  aprender  a  morar  nos  cômodos  de  sua 

 própria  casa,  e  ao  relembrar,  em  um  processo  colado  a  este,  o  “morar”  de  sua  infância,  o 

 narrador  e  seus  personagens  aprendem  e  relembram  também  sua  própria  intimidade,  sua 

 própria subjetividade. 

 Os  retornos  à  casa  são  paralelamente  retornos  a  si;  mas  não  de  maneira  ensimesmada, 

 ainda  que  reconheçamos  aí  o  mesmo  narcisismo  de  que  falamos  a  partir  de  Linda  Hutcheon 

 (1984).  As  “formas  de  voltar  para  casa”  são  justamente  isso  –  maneiras,  ensaios  de  diferentes 

 caminhos  para  refazer  o  trajeto  cheio  de  obstáculos  e  trechos  desconhecidos,  ainda  que  muitas 

 vezes  percorridos.  Ensaios,  ademais,  de  formas  de  habitar  essa  “casa”,  de  constituir  a  própria 

 realidade  a  partir  de  seu  interior  –  pela  literatura,  principalmente,  esse  “ofício  estranho, 

 humilde  e  altivo,  necessário  e  insuficiente”  417  ,  no  qual  o  narrador-escritor  se  afirma  na  última 

 página do romance. Falamos, afinal, de uma casa à qual se volta ficcionalmente. 

 417  Ibidem, p. 157. 
 416  ZAMBRA, 2014a, p. 156. 
 415  Título da última parte do romance, “estamos bem” é repetido por quatro vezes em suas duas últimas páginas. 
 414  Ibidem, p. 17. 
 413  ZAMBRA, 2014a, p. 17; 156. 
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 Considerações finais 

 É  curioso  como  as  breves  157  páginas  de  um  romance  como  Formas  de  voltar  para 

 casa  ,  que  podemos  facilmente  ler  de  uma  só  vez,  tragando  tudo  em  uma  tarde  (como  de  fato 

 fiz  na  primeira  vez  que  o  tive  em  mãos),  são  material  inesgotável  de  investigação,  reflexão  e 

 pesquisa.  E  não  devemos  fazer  pouco  caso  disso:  não  é  essa  uma  das  potências  da  ficção  – 

 produzir  um  espaço  onde  o  esgotamento  do  real  se  torne  o  inverso,  “o  livro  reverso  de  outro 

 livro imenso”, fonte que não cessa de produzir algo? 

 O  que  espero  que  este  trabalho  de  dissertação  tenha  apresentado,  em  alguma  medida,  é 

 um  olhar  cuidadoso  sobre  esse  material  inesgotável  e  potente  –  um  olhar  capaz  de  sugerir 

 novos  caminhos  de  leitura  a  partir  de  terrenos  já  trilhados  pelos  estudos  literários  e  outras 

 áreas  do  conhecimento,  bem  como,  sem  dúvida,  pela  própria  ficção.  A  atenção  especial  que 

 dediquei  às  estruturas  narrativas,  aos  artifícios  ficcionais  e  às  formas  de  narrar  –  por  vezes  em 

 detrimento  de  outras  discussões  temáticas  e  históricas  (já  tão  bem  trabalhadas  pela  crítica 

 contemporânea  latinoamericana)  –  aponta  no  sentido  de  uma  análise  que  tentou  sempre  partir 

 do  texto  de  Formas  de  voltar  para  casa  .  Com  isso  não  pretendi  deixar  de  lado  suas  relações 

 extratextuais,  e  sim  observar  como  se  estabelecem  a  partir  do  romance,  contidas  nele, 

 atravessando-o  ou  ultrapassando-o.  Espero,  ao  fim  destas  páginas,  ter  contribuído  de  alguma 

 maneira  para  a  construção  desse  campo  em  constante  expansão,  atualização,  e,  certamente, 

 também uma boa dose de experimentação – os estudos em literatura contemporânea. 

 * * * 

 Existe  sempre  um  luto  próprio  da  escrita,  especialmente  do  fim  de  uma  escrita  que 

 mobilizou  quase  três  anos  de  maneira  tão  absoluta.  E  existe  um  tipo  de  luto  particular  de 

 passar  por  isso  no  momento  em  que  estamos  todas  e  todos  vivendo  –  um  luto  pelas  presenças 

 que  não  foram,  por  quem  deixou  de  estar  conosco,  pela  vida  que  poderia  estar  sendo  mas  que 

 segue,  em  tantos  sentidos,  suspensa.  Um  luto  também  pela  Universidade  pública  e  por  toda 

 sua potência, que vemos agora tão ameaçadas. 

 Devo  muito  de  minha  formação  à  UFMG  e  à  USP,  instituições  que  me  abriram  portas 

 desconhecidas,  partilhas  e  trocas,  que  me  ensinaram  um  tipo  próprio  de  humildade  que  a 

 pesquisa  requer,  junto  de  um  reconhecimento  constante  dos  lugares  que  ocupo.  A 

 metodologia,  a  leitura  cuidadosa,  a  prática  de  ler  e  ser  lida  por  meus  pares,  o  arremate  das 

 idéias  sempre  em  aberto  ao  outro  –  isto  devo  a  colegas,  professoras  e  professores,  alunas  e 
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 alunos,  assembléias,  ocupações,  grupos  de  estudo  e  salas  de  aula  pelas  quais  sigo  passando. 

 As  ameaças  ao  futuro  da  pesquisa,  especialmente  nas  humanidades,  só  podem  servir  para  que 

 reafirmemos  sua  importância,  sua  relevância,  sua  agência  sobre  o  mundo  –  e  lutemos  por  ela. 

 Por  isso,  junto  do  luto,  vem  também  uma  alegria  teimosa  de  poder  entregar  este  trabalho  à 

 banca  e  às  leitoras  e  leitores  por  vir.  Que  sigamos  sobre  as  linhas  tortas  e  os  desmontes 

 absurdos  e  para  muito  além  deles:  isso  é  tudo  o  que  posso  desejar  ao  fim  desses  anos  no 

 mestrado. 

 Concluo,  então,  este  trabalho,  somando  minha  voz  a  tantas  outras  ao  dizer:  memória, 

 verdade e reparação – por nosso passado e por nosso presente. 



 171 

 ANEXO A 

 Sobre o contemporâneo 

 De  que  literatura  estamos  falando?  Ainda  que  este  trabalho  não  se  proponha  a  dar 

 conta  das  discussões  acerca  de  noções  como  pós-modernismo,  pós-modernidade  ou 

 contemporaneidade,  não  são  questões  das  quais  se  pode  esquivar:  a  obra  analisada,  publicada 

 originalmente  em  2011,  encontra-se  nesse  turbulento  contexto,  e  também  a  crítica  que  se  pode 

 fazer  dela  e  a  partir  dela.  Sem  também  pretender  estabelecer  parâmetros  fixos  de  análise, 

 pretendo  aqui  uma  breve  conversa  com  um  conjunto  de  teóricos  que,  partindo  de  diferentes 

 perspectivas,  descrevem  esse  período  e  suas  produções  artísticas  e  literárias.  O  que  espero  que 

 se  produza  é  uma  espécie  de  denominador  comum,  ou  um  terreno  a  partir  do  qual  possamos 

 criar rotas de leitura da obra de Zambra, em conjunto com o que foi discutido até aqui. 

 O  que  ecoa  no  fundo  dessas  discussões  é,  como  Jeanne  Marie  Gagnebin  (2014)  coloca, 

 “um  questionamento  a  respeito  da  concepção  de  sujeito,  em  particular  de  suas  possibilidades 

 de  resistência  e  subversão”  418  .  Entabulando  um  debate  entre  Adorno  e  Benjamin  acerca  das 

 possibilidades  da  arte  moderna  e  contemporânea,  o  comentário  da  autora  reconhece  o  ponto 

 em  que  toda  crítica  de  arte  acaba  convergindo,  em  maior  ou  menor  medida:  a  concepção  de 

 sujeito.  O  que  vai  nos  permitir  diferenciar  ou  igualar  a  produção  literária  contemporânea  à 

 moderna  é,  sob  muitos  aspectos,  a  compreensão  adotada  acerca  de  qual  é  o  sujeito  que 

 escreve,  lê  e  critica  essa  produção.  É  uma  via  de  mão  dupla,  é  claro:  definir  esse  sujeito  não 

 pode  nem  deve  dar  conta  de  produzir  uma  visão  suficiente  da  obra  analisada;  mas  também  é 

 certo  que,  ao  analisar  um  texto,  parte-se  de  uma  concepção  mais  ou  menos  específica  de  seu 

 contexto. 

 Esta  relação  é  bastante  cara  à  crítica  que  Reinaldo  Laddaga  (2010)  faz  ao  conceito  de 

 “pós-modernismo”.  Para  o  autor,  se  as  ferramentas  literárias  mobilizadas  nas  produções  do 

 presente  não  são  novas,  as  razões  que  as  mobilizam  o  são.  A  exposição  de  si  e  das  condições 

 de  escrita,  seus  arquivos  e  materiais,  na  tradição  moderna  respondiam  a  um  anseio  de 

 execução  de  uma  arte  “verdadeiramente  crítica”:  com  um  caráter  relativamente  dramático,  se 

 interessariam  em  romper  o  encantamento  dos  mecanismos  de  opressão  ocultos  da  sociedade, 

 ou  apontar  para  a  artificialidade  totalizante  das  construções  humanas  419  .  Nas  literaturas 

 contemporâneas,  entretanto,  o  lugar  de  onde  partem  as  exposições  de  si  teria  outra  matriz:  a 

 valorização de uma sociedade da transparência, do  self-disclosure  . 

 419  LADDAGA, 2013, p. 203-204. 
 418  GAGNEBIN, 2014, p. 99-100. 
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 Se  eles  tendem  a  explicitar  em  seus  trabalhos  a  matriz  de  produção,  as  condições 
 tecnológicas,  psicológicas  e  práticas  das  coisas  que  oferecem  à  observação  ou  à 
 leitura,  é  porque  respondem  a  um  processo  de  longa  duração,  mas  que  adquiriu  uma 
 velocidade  de  precipitação  nas  últimas  décadas:  a  valorização  crescente,  nos  mundos 
 nos  quais  vivem  da  vontade  dos  indivíduos  de  se  mostrarem  na  própria  nudez, 
 valorização  que  possui  matizes  peculiares  porque  ocorre  em  uma  época  em  que 
 todos,  ao  que  parece,  sabemos  ou  acreditamos  que  uma  nudez  perfeita  é 
 impossível.  420 

 Operando  uma  ruptura,  e  derivados  de  um  processo  largo,  que  certamente  tem  suas 

 raízes  na  modernidade,  os  sujeitos  que  escrevem  na  contemporaneidade  o  fazem  a  partir  de 

 um  outro  lugar,  uma  outra  lógica,  para  não  dizer  uma  outra  ontologia.  Não  pode  passar  sem 

 registro  o  fato  de  que  Laddaga  está  entabulando  um  debate  com  Fredric  Jameson,  um  dos 

 mais  importantes  teóricos  do  pós-modernismo.  Jameson  (1985)  defende  que  há  uma  ruptura 

 entre  os  tempos  descritos,  mas,  para  ele,  a  literatura  pós-moderna  seria  caracterizada  por  uma 

 escrita  esquizofrênica  e  de  pastiche,  uma  espécie  de  “escrita  branca”,  segundo  o  termo 

 cunhado por Barthes  421  – uma literatura feita dos restos da Literatura. 

 O  pós-modernismo  de  Jameson  é  o  de  uma  arte  que  só  pode  ser  sobre  arte,  o  que, 

 dentro  do  que  vai  chamar  uma  “sociedade  de  consumo”,  pós  anos  1960,  “significa  que  uma  de 

 suas  mensagens  essenciais  implicará  necessariamente  a  falência  da  estética  e  da  arte,  a 

 falência  do  novo,  o  encarceramento  no  passado”  422  .  A  esquizofrenia  da  linguagem  se 

 manifestaria  em  uma  literatura  obcecada  com  a  materialidade  das  palavras,  tomando-as  de 

 forma  literal  e  imagética;  em  uma  literatura  desprovida  de  sentido  de  continuidade  temporal, 

 vivendo  em  perpétuo  presente.  “Em  outras  palavras,  a  experiência  esquizofrênica  é  uma 

 experiência  da  materialidade  significante  isolada,  desconectada  e  descontínua,  que  não 

 consegue encadear-se em uma sequência coerente”  423  . 

 A  crítica  que  Laddaga  dirige  a  essa  visão  de  Jameson  encontra-se  principalmente  na 

 percepção  de  que,  se  de  fato  pode  ser  percebida  uma  espécie  de  suspensão  da  ideia  de  futuro, 

 ou  a  apresentação  de  técnicas  e  formas  emprestadas  da  literatura  moderna,  estas  não 

 funcionam  no  sentido  de  um  aniquilamento  da  literatura  contemporânea.  Não  é  uma  “escritura 

 branca”  que  emerge,  mas  uma  escrita  bastante  colorida  e  com  diversas  nuances,  preocupada 

 com  o  passado  não  de  maneira  engessada,  mas  relacional,  renovadora,  associativa.  A 

 fragmentação,  atrelada  à  perda  da  própria  ideia  de  linhas  contínuas  e  irredutíveis  na  História  e 

 nos  processos  de  individualização,  não  dinamita  a  literatura  à  sua  forma  mais  crua,  mas  leva 

 423  Ibidem, p. 22. 
 422  JAMESON, 1985, p. 19-20. 
 421  Cf.: BARTHES, Roland.  O grau zero da escritura  . Trad. Heloysa de Lima Dantas. São Paulo: Cultrix, 1986. 
 420  LADDAGA, 2013, p. 212. 
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 seus  sujeitos  a  procurarem  criar  novas  linhas  entre  um  ponto  e  outro,  tendo  a  literatura  e  as 

 artes de forma mais ampla como um caminho ideal para fazê-lo. 

 A  escrita  contemporânea,  produzida  a  partir  de  uma  realidade  de  abundâncias  e  faltas 

 paradoxais,  passa  então  a  ser  uma  experimentação  de  formas  relacionais  de  vivência  no 

 mundo e de temporalidades: 

 Em  um  momento  como  o  presente,  em  que  se  combinam  as  demandas  de  uma 
 enorme  abundância  comunicativa,  uma  extensão  dos  transportes  que  induz  o 
 desenvolvimento  de  trajetórias  quebradas  e  biografias  em  zigue-zague,  assim  como 
 formas  de  associação  inéditas,  é  difícil  pensar  em  um  propósito  superior  para  as 
 artes  que  o  de  realizar  o  que  esses  projetos  se  propõem:  desenvolver  imagens,  textos, 
 arquiteturas  do  espaço  e  do  som,  de  tal  modo  que  favoreçam  a  exploração,  por  parte 
 de  coletividades  numerosas,  de  nebulosas  sociais  nunca  condensadas,  de  seus 
 veículos, moradas ou mundos comuns.  424 

 A  leitura  que  o  teórico  argentino  faz  parece  ressoar  mais  fortemente  naquilo  que 

 encontramos  tanto  em  Formas  de  voltar  para  casa  quanto  em  diversas  outras  obras  recentes. 

 Não  são  textos  paralisados  em  uma  apropriação  do  passado,  como  também  não  são  textos  que 

 abandonam  as  metáforas  ou  a  construção  de  sentido:  na  verdade,  muitas  vezes  são  obras  que 

 farão  de  um  o  trabalho  da  outra,  ou  seja,  obras  que  fazem  um  uso  enviesado  do  passado  e  de 

 suas  formas  literárias  em  um  esforço  de  criação  de  pontes,  de  construções  simbólicas,  de 

 sentido,  enfim,  para  seu  próprio  presente.  Em  seu  subtítulo,  evitando  nomenclaturas 

 problemáticas,  Laddaga  chama  estas  produções  de  “artes  do  presente”.  O  tempo,  a  história,  o 

 passado  e  seus  signos,  para  esse  sujeito  “do  presente”,  se  inscrevem  sob  um  signo  torto, 

 incompleto:  “o  que  preferem  é  a  composição  de  totalidades  móveis  e  debilmente  integradas 

 cuja  separação  da  situação  em  que  se  geram  ou  apresentam  seja  o  mais  imperfeita 

 possível”  425  .  Seria,  assim,  uma  espécie  de  estética  daquilo  que  podemos  chamar  de 

 contemporaneidade. 

 Só  isso  não  seria  suficiente  para  descartar  o  termo  “pós-modernismo”,  responsável  por 

 grandes  contribuições  para  as  teorias  literárias  426  .  Mas,  na  necessidade  de  um  certo 

 pragmatismo  e  situando  temporalmente  esta  pesquisa  (Jameson  escreve  no  início  dos  anos 

 1980;  já  Laddaga  e  outros  autores  que  traremos  ao  debate,  adentram  o  século  XXI,  o  que  não 

 deixa  de  ter  consequências),  chamemos  esse  tempo  presente  de  contemporâneo  e  as  obras 

 produzidas nele de literatura e artes contemporâneas. 

 426  Cabe  observar,  inclusive,  que  algumas  teorias  utilizadas  ao  longo  deste  trabalho  vieram  de  pensadoras  e 
 pensadores da pós-modernidade, em especial Linda Hutcheon (1984). 

 425  Idem, 2013, p. 214. 
 424  LADDAGA, 2012, p. 302. 
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 Não  nos  interessam  aqui  os  inúmeros  adjetivos  associados  à  literatura  contemporânea, 

 tais  como  híbrida,  fragmentada,  subjetiva  ,  etc.  Isso  porque,  ainda  que  úteis,  eles  dizem 

 respeito  a  uma  totalidade  bastante  inapreensível  e  podem  facilmente  se  tornar  caixas  onde 

 enquadramos  essas  ou  aquelas  características  de  uma  obra,  sem  de  fato  tensionar  seus 

 mecanismos  em  ação.  Ao  analisar  Formas  de  voltar  para  casa,  este  trabalho  pretende  um 

 olhar  cuidadoso  e  específico,  capaz  de,  talvez,  encontrar  na  obra  e  no  diálogo  com  as  teorias 

 os  adjetivos  mais  cabíveis,  aderindo  assim  algo  a  essa  tentativa  mais  abrangente  de 

 compreender  as  tendências  contemporâneas.  Isso  dito,  parece  necessário  nos  debruçarmos 

 sobre uma das características constantemente atribuídas a essa literatura: a presentificação. 

 O  próprio  nome  contemporâneo  ,  que  parece  ao  mesmo  tempo  provisório  e 

 consolidado,  indica  uma  adesão  ao  tempo:  “a  Arte  Contemporânea,  ao  se  querer 

 contemporânea,  anulou  o  tempo  comprimindo-o  no  presente,  e  deve  estar  em  todas  as  partes 

 ao  mesmo  tempo”  427  .  É  relativo  senso  comum  assimilar  à  contemporaneidade  uma  vivência 

 mais  integral  do  tempo  presente:  tanto  na  lida  com  o  passado,  mobilizado  a  partir  das  lógicas 

 do  presente,  quanto  na  lida  com  o  futuro,  suspenso  de  certa  maneira.  Karl  Erik  Schøllhammer 

 (2009),  ao  se  indagar  “que  significa  literatura  contemporânea?”,  em  diálogo  com  Lyotard, 

 observa que: 

 [...]  para  os  escritores  e  artistas  deste  início  de  século  XXI,  o  presente  só  é 
 experimentado  como  um  encontro  falho,  um  “ainda  não”  ou  um  “já  era”  [...].  Se  o 
 presente  modernista  oferecia  um  caminho  para  a  realização  de  um  tempo  qualitativo, 
 que  se  comunicava  com  a  história  de  maneira  redentora,  o  presente  contemporâneo  é 
 a  quebra  da  coluna  vertebral  da  história  e  já  não  pode  oferecer  nem  repouso,  nem 
 conciliação.  Visto  desse  ponto,  o  desafio  contemporâneo  consiste  em  dar  respostas  a 
 um  anacronismo  ainda  tributário  de  esperanças  que  lhe  chegam  tanto  do  passado 
 perdido  quanto  do  futuro  utópico.  [...]  O  passado  apenas  se  presentifica  enquanto 
 perdido,  oferecendo  como  testemunho  seus  índices  desconexos,  matéria-prima  de 
 uma  pulsão  arquivista  de  recolhê-lo  e  reconstruí-lo  literariamente.  Enquanto  isso,  o 
 futuro  só  adquire  sentido  por  intermédio  de  uma  ação  intempestiva  capaz  de  lidar 
 com a ausência de promessas redentoras ou liberadoras.  428 

 A  perda  da  redenção  do  passado  e  da  utopia  do  futuro,  aspectos  tão 

 caracteristicamente  modernos,  sinalizariam,  então,  a  passagem  que  abre  o  caminho  para  que 

 possamos  falar  em  contemporaneidade.  A  arte  contemporânea,  nesse  sentido,  poderia  ser 

 entendida  como  uma  consequência  última  do  modernismo,  o  passo  que  os  modernistas,  por 

 estarem  justamente  provocando  uma  ruptura,  não  puderam  dar.  Este  gesto  realizado,  abre-se  a 

 possibilidade,  na  forma  de  uma  absoluta  abertura  das  temporalidades,  de  que  o 

 428  SCHØLLHAMMER, 2009, p. 12-13. 
 427  AIRA, 2018, p. 17. 



 175 

 contemporâneo  cristalize  a  experiência  moderna  e  suas  antecessoras,  não  sob  a  forma  de  uma 

 continuidade,  mas  de  uma  virada  paradigmática.  Este  é  o  argumento  de  César  Aira  (2018),  ao 

 afirmar  que  “a  Arte  Contemporânea  poderia  ser  a  realização  da  teleologia  do  modernismo.  Já 

 não  se  assume  como  arauto  do  devir  futuro  do  tempo,  mas  como  realização  lisa  e  plena  do 

 presente”  429  .  O  devir  antecipado  pelas  literaturas  modernas  se  veria  realizado  na 

 contemporaneidade,  suspendendo  a  noção  de  futuro  como  um  projeto,  e  com  isso  a  própria 

 ideia  de  novidade,  uma  vez  que  não  se  pretendem  nem  novas  nem  destacadas  do  fundo  em 

 que  estão.  Ao  romper  com  as  continuidades  vindouras,  o  contemporâneo  não  se  torna 

 apocalíptico,  no  entanto  430  :  seu  futuro  é  ainda  mais  aberto  que  seu  presente;  e  é  a  partir  de  um 

 presente intempestivo e dilatado que essas temporalidades se organizam  431  . 

 Isso  poderia  nos  levar  a  imaginar  uma  literatura  estática,  presentificada  de  tal  forma 

 que  se  mover  em  direção  a  algo  não  faria  parte  de  seu  campo  de  ação.  Não  é  o  que 

 percebemos  em  uma  rápida  passagem  pelo  que  vem  sendo  produzido,  ou,  para  nos  atermos  ao 

 objeto  deste  trabalho,  em  Formas  de  voltar  para  casa.  Mesmo  o  uso  de  formas  e  artifícios 

 literários  já  muito  explorados  na  modernidade  (como  a  mise  en  abyme  ou  a  metaficção,  por 

 exemplo),  se  dá  nas  brechas  possíveis,  explorando  uma  liberdade  muito  própria  dentro 

 daquilo  que  já  não  é  mais  “original”:  “mesmo  esse  mínimo,  justamente  por  ser  tão  mínimo, 

 deixa  muito  espaço  livre  para  seguir  fazendo.  Houve  uma  atomização  que  se  parece  a  uma 

 liberação, e se abriu um espaço de manobras de uma amplitude nunca vista antes”  432  . 

 A  adesão  ao  presente  (e  a  preocupação  deste  com  o  passado,  tempo  que  recebe 

 especial  atenção  433  )  se  dá  de  maneira  movediça,  de  uma  parte  a  outra,  entre  os  mínimos  de 

 uma  experiência  que  não  se  quer  fechada,  que  recusa  a  perspectiva  histórica  de  uma 

 continuidade  linear,  e  que,  por  isso,  por  se  querer  livre  de  freios  como  os  da  seleção,  dos 

 valores  e  da  utopia,  “prolifera,  inabordável,  inumerável”  434  .  Talvez  essa  experiência 

 irredutível  da  temporalidade  do  presente  se  encontre  também  naquilo  que  Jacques  Rancière 

 434  AIRA, 2018, p. 23. 
 433  Cf.: SARLO, 2007. 
 432  AIRA, 2018, p. 38. 

 431  A  respeito  da  reordenação  das  temporalidades  em  um  esquema  que  não  propõe  um  futuro  programado,  é 
 interessante  pensar  nas  colocações  que  Guilherme  Gontijo  Flores  faz  em  seu  ensaio  “A  revolta  do  poema”.  A 
 suspensão  do  futuro  de  que  falamos  aqui  se  assemelha  bastante  à  temporalidade  da  revolta  descrita  pelo  autor, 
 em  contraste  com  aquela  da  revolução:  “a  revolta  não  pretende  organizar  qualquer  projeto  imediato  que  se 
 aplique ao amanhã, mas evoca as potencialidades de um futuro aberto a relações imprevisíveis” (2019, p. 4). 

 430  Este  é  um  objeto  de  grandes  debates  entre  teóricos  como  Agamben  e  Didi-Huberman.  Sobre  esse  aspecto,  este 
 trabalho tende a se inclinar para a leitura feita pelo segundo. Cf.: DIDI-HUBERMAN, 2014; LATOUR, 2010. 

 429  AIRA, 2018, p. 22. 
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 (2014)  chama  de  “heterocronia”,  “uma  redistribuição  de  tempos  que  inventa  novas 

 capacidades de definir um presente”  435  . 

 O  autor  sugere  a  existência  dessas  “formas  dissensuais  de  temporalidade”,  irredutíveis 

 à  temporalidade  do  capital,  caracterizada  pelo  imediatismo  e  pelo  presentismo  que 

 conhecemos  e  que  tomamos  como  o  único  tempo  concebível.  Para  Rancière,  é  necessário 

 questionar  a  homogeneidade  do  tempo,  criada  a  partir  da  identidade  ilusória  entre  o  tempo 

 global  e  os  tempos  individuais  e  coletivos.  Não  há,  para  o  autor,  um  só  tempo;  mas  sim  vários 

 tempos  que  coexistem  em  uma  heterogeneidade  não  mapeável.  A  perspectiva  de  Rancière  nos 

 permite  pensar  uma  forma  menos  rígida  de  falar  do  “presente”  quando  incorporado  nas 

 produções  literárias  e  artísticas  contemporâneas.  Não  como  uma  adesão  completa  ao  tempo 

 homogêneo,  mas,  por  vezes,  como  a  produção  de  “heterocronias”,  experiências  de  dissenso 

 das  temporalidades,  potentes  e  políticas  justamente  por  isso:  por  instalarem  no  centro  de  seu 

 próprio  tempo  a  tensão  de  outras  possibilidades  temporais  heterogêneas,  que  coabitam  o 

 mesmo presente e que permitem uma ruptura, um intervalo para um outro mundo possível. 

 Ora,  temos  então  duas  questões  que  coexistem,  compondo  juntas  o  quadro  maior  da 

 temporalidade  das  artes  contemporâneas.  A  primeira,  também  endossada  por  Rancière,  é  a 

 perspectiva  de  uma  valorização  do  tempo  presente  como  o  tempo  do  contemporâneo  (aqui, 

 não  tomados  como  sinônimos,  mas  em  convergência).  A  crítica  de  Rancière  vem  para 

 complementar  e  aprofundar  o  que  seria  esse  tempo  presente:  sua  homogeneidade, 

 erroneamente  assimilada  como  algo  do  qual  não  é  possível  escapar,  deve  ser  questionada. 

 Existem  outros  tempos  –  tempos  incompatíveis  que  coexistem  dentro  da  temporalidade  do 

 presente  –  e  a  navegação  por  eles  permite  novas  formas  de  examinar  o  presente,  formas  que 

 divergem  do  tempo  convencional,  próprio  da  velocidade  do  capital.  Quando  falamos  em  uma 

 literatura  capaz  de  movimentação  e  liberdade  dentro  de  seu  próprio  presente,  entre  os 

 mínimos  e  os  possíveis,  formulando  horizontes  e  se  construindo  a  partir  de  outros  ,  nos 

 aproximamos da noção de Rancière de “heterocronias”, sem abandonar o tema do presente. 

 Para  melhor  abordar  a  questão  do  “presentismo”  do  contemporâneo  é  interessante 

 trazer  para  cá  também  a  análise  de  Lionel  Ruffel  (2014).  O  autor  entende  que  a  resposta  à 

 clássica  pergunta  “o  que  é  o  contemporâneo?”  não  é  única:  é  da  multiplicidade  de 

 interpretações,  ruídos  e  leituras  que  resulta,  em  uma  soma  inexata,  uma  forma  de 

 entendimento.  “A  resposta  à  pergunta  [...]  existe,  está  diante  dos  nossos  olhos,  visível  –  basta 

 ficar  atento  e  dar  ouvidos  a  ela.  Ela  está  nessa  multiplicidade  não  resolvida,  nesse 

 435  RANCIÈRE, 2014, p. 222. 
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 zum-zum-zum  que  ressoa  em  todo  o  mundo  e  graças  ao  qual  aqueles  que  aparentemente  não 

 dialogam acabam por dialogar”  436  . 

 Ora,  fazendo  dialogar  então  algumas  diferentes  abordagens  sobre  o  que  significa  ser 

 con-temporâneo  (ou  seja,  “com  o  tempo”),  acompanhemos  brevemente  o  caminho  realizado 

 por  Ruffel.  Da  leitura  de  que  a  experiência  contemporânea  gravita  em  torno  do  tempo 

 presente,  de  maneira  até  mesmo  inflexível  e  perpétua;  à  noção  de  convivialidade  de  múltiplos 

 tempos  e  percepções  temporais  em  uma  única  “cotemporalidade”;  até,  por  fim,  a  ideia  de  uma 

 adesão  emancipadora  ao  próprio  tempo,  forma-se  um  prisma  de  interpretações  que,  juntas, 

 convivem  inclusive  em  tudo  o  que  vem  sendo  discutido  até  aqui.  A  última  nos  interessa  em 

 especial,  por  poder  oferecer  uma  expansão  do  nosso  horizonte  de  análise;  mas  é 

 extremamente  importante  ter  em  mente  as  outras  perspectivas,  que  a  complementam  e  fazem, 

 junto a ela, o todo do  zum-zum-zum  contemporâneo. 

 Nessa  concepção  de  contemporaneidade,  adota-se  uma  postura  de  intercâmbio  com  o 

 próprio  tempo,  “sem  aceitar  a  lógica  da  alienação  nem  da  oposição,  tão  cara  aos  teóricos 

 modernistas”  437  .  Se  falamos  de  um  escritor  contemporâneo,  então,  traçamos  o  retrato  de 

 alguém  que  não  consente  em  absoluta  aceitação  com  a  lógica  de  seu  tempo;  mas  que  não  vai 

 daí  a  um  oposto,  que  seria  o  de  um  descontentamento  acompanhado  de  rejeição  completa.  Em 

 lugar disso, temos um escritor para quem 

 [...]  ser  com  o  tempo,  ser  camarada  do  tempo,  é  seguir  a  corrente,  ocupá-la, 
 habitá-la,  para  então  reconfigurá-la  e  fazê-la  ver  [...],  vemos  agora  o  escritor 
 embarcado,  embedded  ,  imerso  no  real,  sobre  o  qual  ele  não  tem  qualquer  discurso 
 prévio, mas apenas provas que combina e torna visíveis.  438 

 A  comunidade  é  criada  então,  com  o  próprio  tempo,  e  o  próprio  gesto  crítico  do  autor 

 imita  este  movimento  ao  propor  uma  concepção  do  conjunto  do  contemporâneo.  Bruno  Latour 

 (2010),  que  é  lido  por  Ruffel  nesse  texto,  propõe  um  “composicionismo”  que  não  apenas 

 complementa  esta  discussão,  como  parece  também,  sob  muitos  aspectos,  deter  algo  próximo 

 da  noção  de  contemporâneo,  ou  do  “querer”  do  contemporâneo  que  tentamos  desenhar  neste 

 trabalho.  Para  Latour,  a  busca  pelo  Comum  é  a  vontade  dessa  alternativa  crítica,  caracterizada 

 por  uma  lógica  que  pode  ser  muito  bem  descrita  da  seguinte  maneira:  “do  universalismo,  toma 

 a  tarefa  de  construir  um  mundo  comum;  do  relativismo,  a  certeza  de  que  este  mundo  comum 

 438  Ibidem, p. 15. 
 437  Ibidem, p. 14. 
 436  RUFFEL, 2014, p. 20. 
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 deve  ser  construído  a  partir  de  partes  completamente  heterogêneas  que  nunca  completarão  um 

 todo, mas, no melhor dos casos, um material combinado, frágil, revisável e diverso”  439  . 

 O  contemporâneo  poderia  ser  lido,  então,  como  uma  linguagem  do  “comum”.  Essa  é 

 uma  perspectiva  mais  generosa  e  aberta  e,  portanto,  mais  produtiva  para  pensarmos  as 

 produções  artísticas  deste  período.  Convivem  aqui  as  leituras  de  Ruffel  (“para  compor  um 

 mundo  comum,  é  preciso  um  certo  companheirismo  do  tempo.  O  companheirismo  do  tempo 

 compõe  o  mundo  comum”  440  )  e  de  Laddaga  (“quantos  pontos  de  contato  podem  ser 

 construídos  entre  os  elementos  que  se  incorporam  em  um  processo  artístico?”  441  ).  Um  sob  a 

 perspectiva  do  tempo,  o  outro  sob  a  perspectiva  dos  modos  de  ser  e  das  estratégias  estéticas 

 do  presente,  ambos  parecem  apontar  para  um  contemporâneo  que  se  move  no  sentido  da 

 convivialidade,  do  aprofundamento  do  comum.  São  duas  leituras  paralelas,  que  analisam 

 movimentos  bastante  distintos  do  contemporâneo,  e  o  gesto  de  uni-las  talvez  seja  prematuro. 

 Mas  é  justamente  esse  encontro  heterogêneo  que  nos  permite  elaborar  um  pensamento  da 

 contemporaneidade em que a teoria também acolha a forma que descreve. 

 “Comunidade”  é  um  dos  seis  verbetes  que  compõem  o  Indicionário  do 

 contemporâneo  (2018)  442  :  entre  diversos  teóricos,  o  capítulo  procura  compreender  o  que 

 poderia  ser  a  noção  de  comunidade  no  contemporâneo,  tema  tão  frequentemente  trazido  à 

 tona  nas  produções  intelectuais  e  artísticas  mais  recentes.  Assim  como  Ruffel,  os  autores 

 voltam-se  com  mais  interesse  para  as  denominações  que  partem  da  etimologia  do  termo, 

 concentrando-se  na  questão  do  cum-  :  “da  relação  comunitária  pensada  para  além  dos  mitos  de 

 origem  e  dos  discursos  imunitários  de  identidade”  443  .  Ou  seja,  em  lugar  de  pensar  a 

 comunidade  como  algo  que  pertence  aos  sujeitos,  ou  como  algo  que  os  identifica,  ou  mesmo 

 como  aquilo  que  lhes  é  próprio,  para  Roberto  Esposito  444  ,  tomado  aqui  como  referência,  o  que 

 caracteriza  o  comum  é  o  outro  ,  a  exterioridade,  a  não  submissão  “ao  movimento  de 

 apropriação e fixação de parâmetros identitários”  445  . 

 445  PEDROSA, 2018, p. 62. 

 444  Cf.:  ESPOSITO,  Roberto.  Communitas:  origen  y  destino  de  la  comunidad  .  Trad.  C.  Marotto.  Buenos  Aires: 
 Amorrortu, 2007. 

 443  Ibidem, p. 58. 

 442  A  forma  com  que  este  livro  foi  escrito  é  também  uma  interessante  forma  de  constituição  comunitária  no 
 campo  teórico  e  crítico,  o  que  não  deixa  de  ser  sintomático.  O  trabalho  foi  escrito  em  conjunto  por  quatorze 
 autores,  e  se  propôs  a  pensar  “como  viver  junto  e  como  escrever  em  colaboração,  como  escrever,  em  suma, 
 coletivamente  e  a  partir  de  diferentes  perspectivas  críticas  e  diferentes  geografias  da  América  do  Sul” 
 (PEDROSA, 2018, p. 7-8). 

 441  LADDAGA, 2013, p. 220. 
 440  RUFFEL, 2014, p. 17. 

 439  LATOUR,  2010,  p.  474  (tradução  minha).  Texto  original:  “[...]  from  universalism  it  takes  up  the  task  of 
 building  a  common  world;  from  relativism,  the  certainty  that  this  common  world  has  to  be  built  from  utterly 
 heterogeneous  parts  that  will  never  make  a  whole,  but  at  best  a  fragile,  revisable,  and  diverse  composite 
 material”. 
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 Resulta  daí  a  possibilidade  de  construir  uma  concepção  do  comum  que,  sem  a  ilusão 

 romântica  da  homogeneidade,  seja  formada  a  partir  da  convivência  de  singularidades.  Isso 

 não  basta,  entretanto:  a  convivência  aqui  deve  significar  uma  cooperativa,  uma  ação  mútua. 

 Giorgio  Agamben  e  Jean-Luc  Nancy  446  propõem  pensar  em  construções  de  redes  de 

 heterogeneidade  por  vir,  com  suas  “comunidade  que  vem”  e  “comunidade  inoperante”. 

 Antonio  Negri  e  Michael  Hardt  447  irão  pensar  essa  forma  comum  em  termos  de  multidão  – 

 espaço  de  alternativa  já  vigente  e,  por  natureza,  sempre  em  construção.  A  partir  desses 

 autores,  seja  o  comum  uma  potência  em  aberto  que  está  sendo  construída  para  adiante,  ou 

 uma  construção  a  partir  das  brechas  possíveis  já  no  tempo  presente,  a  contemporaneidade  (e, 

 aqui, a literatura contemporânea) opera de tal forma que 

 [...]  a  experiência  do  presente  configure-se  como  uma  problemática  (tanto  quanto 
 produtiva)  tensão  entre  o  imediatismo  e  a  irrepresentabilidade,  de  outro  modo:  entre 
 a  banalidade  da  experiência  vivida  –  que  se  coloca  na  ordem  do  comum,  passível  de 
 ser  experienciado  por  qualquer  pessoa  –  e  o  aspecto  singular  que  essa  experiência 
 ganha  na  ótica  do  sujeito,  capaz  de  retirá-la  do  campo  representativo  habitual  para 
 fazê-la deslizar em direção a novos horizontes de sentido.  448 

 Entre  eu  e  nós  ,  projetando-se  em  direção  ao  nós  a  partir  de  um  irremediável  eu  ,  a 

 potência  da  literatura  contemporânea  talvez  encontre-se  exatamente  aí:  na  tensão  do  comum, 

 no  deslocamento  dos  muitos  em  comunidade  e  continuidade  entre  si,  na  presentificação  não 

 aprisionadora,  mas  também  incorrigível.  “Para  além  de  uma  essência  produzida 

 coletivamente,  para  além  da  identificação  homogênea  que  funda  o  pertencimento,  a  grande 

 aposta  da  arte  inespecífica  se  propõe  como  uma  invenção  do  comum  sustentada  num  radical 

 deslocamento da propriedade e do pertencimento”  449  , escreve Florencia Garramuño (2014). 

 Além  do  aspecto  comunitário  da  breve  citação  de  Latour  utilizada  acima,  há  uma 

 segunda  característica  de  sua  postura  crítica,  que  se  encontra  com  o  último  comentário:  a 

 relativização,  que  torna  a  criação  do  comum  um  gesto  sempre  incompleto.  Reconhecemos  na 

 voz  de  diferentes  autores  a  ideia  recorrente  do  “falar  sabendo  não  ser  possível  falar”, 

 “entender-se  compreendendo  a  impossibilidade  da  compreensão”,  etc.  Isso  vai  se  tornando  um 

 tema  atrelado  a  diferentes  aspectos  abordados  nas  literaturas  contemporâneas.  Laddaga  aponta 

 449  GARRAMUÑO,  2014,  p.  102.  Por  “arte  inespecífica”  a  autora  se  refere  a  formas  próprias  da  literatura 
 contemporânea  que  se  caracterizam  pelo  não-pertencimento:  a  gêneros  textuais,  a  hierarquias  entre  autor  e  leitor, 
 a  concepções  herméticas  de  subjetividade  e  individualidade;  propondo,  em  lugar  deste  pertencimento,  uma 
 “comunidade  expandida”.  Compreenderemos  que  a  autora  fala,  com  este  termo,  da  mesma  literatura  que 
 tratamos aqui como “contemporânea”. 

 448  PEDROSA, 2018, p. 81. 
 447  Cf.: HARDT, Michael; NEGRI, Antonio.  Império  . Trad. Berilo Vargas. Rio de Janeiro: Record, 2001. 

 446  Cf.:  AGAMBEN,  Giorgio.  A  comunidade  que  vem  .  Trad.  Claudio  Oliveira.  Belo  Horizonte:  Autêntica,  2017; 
 NANCY, Jean-Luc.  La comunidad inoperante  . Trad. Juan  Manuel Wainer. Santiago: Acris, 2000. 
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 essa  tendência  com  relação  à  representação  e  à  constituição  dos  sujeitos,  que  valorizam  a 

 exposição  de  si  a  partir  de  uma  consciência  que  lhes  diz  da  impossibilidade  da  representação 

 ou  mesmo  da  apresentação  de  uma  verdade  de  si  450  .  Schøllhammer  aborda  esta  questão  no  que 

 diz  respeito  às  temporalidades:  “o  escritor  contemporâneo  parece  estar  motivado  por  uma 

 grande  urgência  em  se  relacionar  com  a  realidade  histórica,  estando  consciente,  entretanto,  da 

 impossibilidade  de  captá-la  na  sua  especificidade  atual,  em  seu  presente”  451  .  Garramuño  e 

 Latour, de outra maneira, são também atravessados por essa questão. 

 O  inabordável  abordado  na  literatura  contemporânea  parece  só  poder  ocorrer  a  partir 

 de  “restos”,  de  fragmentos  que  sobram  de  experiências  frágeis  ou  talvez  incompletas  por 

 justamente  estarem  situadas  em  um  espaço  menor  –  de  vagalumes  que  sobrevivem,  por  fim, 

 como  nos  lembra  Didi-Huberman  (2014).  “Para  reconhecer  os  vaga-lumes,  é  preciso 

 observá-los  no  presente  de  sua  sobrevivência:  é  preciso  vê-los  dançar  vivos  no  meio  da  noite, 

 ainda  que  essa  noite  seja  varrida  por  alguns  ferozes  projetores”  452  .  Saber  encontrar  essas 

 brechas  e  piscares  de  luz  é  o  gesto  de  resistência  que  torna  possível  pensar  formas  de 

 encontro,  de  mutualidade,  de  produção  artística  e  literária:  é  “ver  o  espaço  –  seja  ele 

 intersticial,  intermitente,  nômade,  situado  no  improvável  –  das  aberturas,  dos  possíveis,  dos 

 lampejos, dos  apesar de tudo  ”  453  . 

 Uma  possibilidade  da  literatura  do  presente  parece  ser  a  de,  a  partir  de  uma  postura  de 

 camaradagem  para  com  eles  (os  restos,  os  fragmentos,  os  vagalumes),  percebê-los, 

 relacioná-los  e  entregá-los,  incompletos,  aos  olhos  dos  leitores,  para  que  estes  possam, 

 também,  em  uma  nova  cadeia  comunitária,  completá-los.  Aí  estaria  o  lugar  da  comunidade, 

 criada  no  reconhecimento  dos  fragmentos  como  partes  interligadas  (ou  interligáveis)  de  uma 

 construção  que  extrapola  o  indivíduo;  e  criada,  ao  mesmo  tempo,  em  uma  contínua 

 presentificação  –  uma  imersão  no  próprio  tempo  que  encontra  no  passado  e  no  futuro 

 possibilidades  igualmente  criativas,  de  infinitas  combinações.  E  aí  estaria,  como  conclui  Ieda 

 Magri  (2019),  em  “Sobre  a  dificuldade  de  nomear  a  produção  do  presente”,  uma  forma  de 

 designar a contemporaneidade – pela heterogeneidade e pela impossibilidade de nomeação: 

 [...]  a  consolidação  de  um  certo  consenso  em  torno  da  impossibilidade  de  se 
 identificar  uma  única  tendência,  fazendo  coexistirem  diferentes  concepções, 
 estratégias  e  usos  da  arte  e  da  literatura.  Um  consenso  mínimo  de  afirmação  do 
 dissenso:  contra  o  tempo  global,  os  diversos  tempos  das  pessoas;  contra  a  grande 

 453  Ibidem, p. 42. 
 452  DIDI-HUBERMAN, 2014, p. 52. 
 451  SCHØLLHAMMER, 2009, p. 10. 
 450  LADDAGA, 2013, p. 204. 
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 luz,  os  pequenos  clarões  de  todas  as  intensidades  e  cores;  contra  o  panorama,  as 
 pequenas imagens. Por todo lado furos, brechas, rachaduras.  454 

 Para  concluir  o  complexo  caminho  que  traçamos  entre  as  possibilidades  de  nomear 

 uma  literatura  contemporânea  sob  um  denominador  comum  ,  cabe  citar  Evando  Nascimento 

 (2016),  em  sua  reivindicação  da  heteronomia,  da  expansão  e  do  deslocamento  como 

 qualidades  da  literatura  contemporânea.  Nenhum  desses  termos,  pensados  ao  lado  da  literatura 

 do  século  XXI,  deve  parecer  estranho,  ainda  que  não  todos  trabalhados  extensivamente  aqui  – 

 são  ecos  que  ressoam  em  diversos  dos  autores  citados  e  que  apontam  a  direção  que  este 

 trabalho  pretendeu  seguir.  Para  o  Evando  Nascimento,  a  literatura  deve  ser  (e,  na  verdade, 

 sempre foi ou pode ser) 

 [...]  uma  instituição  de  fato  sem  limites  prévios,  nem  fronteiras  definitivas:  em 
 movimentos  de  contração  e  expansão,  de  inclusão  e  ampliação,  com  novos  temas  e 
 formas  em  seu  corpus  textual  infinito.  Trata-se  mesmo  de  uma  ou  umas  literaturas 
 pensantes  e  decerto  fora  de  si  porque  nunca  estiveram  presas  a  si  mesmas,  ao  seu 
 próprio  “campo”  ou  “território”  [...].  Literaturas  em  deslocamento  e  profundamente 
 heterônimas,  outras,  sempre  por  vir,  vindo,  aqui  e  ali  [...].  As  literaturas  pensantes 
 estão em toda parte onde houver ativos leitores, potenciais participadores.  455 

 Reconhecendo-se  dentro  e  a  partir  da  tradição,  a  literatura  contemporânea  se  afirma 

 por  uma  via  do  mínimo  e  da  apropriação  de  todo  e  qualquer  artifício  que  está  a  seu  dispor.  O 

 que  faz  de  Formas  de  voltar  para  casa  uma  obra  contemporânea  não  é  tão  somente  o  fato  de 

 ter  sido  publicada  em  2011,  mas  seu  uso  muito  próprio  e  particular  de  mecanismos  e 

 narrativas  já  incorporadas  ao  cânone,  inscrevendo-os  em  um  sujeito  literário  inapreensível, 

 um  tempo  presente  que  não  se  pretende  linear,  uma  condição  que  se  quer  mais  livre  de  valores 

 que criadora de novos. 

 Se  o  narrador  parte  da  culpa,  da  tentativa  de  redenção  ou  da  ávida  busca  por  uma 

 compreensão  que  dê  conta  de  sua  história,  ele  só  o  faz  para  vê-los,  nas  poucas  páginas  de  seu 

 romance,  desfazerem-se  em  uma  condição  mais  movediça,  menos  rígida,  ainda  mais  instável 

 que  seu  ponto  de  partida  –  sua  própria  forma  de  narrar  opera  dessa  maneira.  Não  falta  chão  a 

 essa  narrativa,  isso  percebemos  rapidamente,  como  também  não  falta  uma  espécie  de 

 compasso  moral  às  vozes  que  ali  convivem  (e  principalmente  ao  narrador),  mas  sobra  uma 

 sensação  de  libertação  até  mesmo  destes.  Não  é  uma  liberdade  redentora,  ela  é  melancólica, 

 mas  é  uma  forma  bastante  “contemporânea”  de  estar  nas  páginas  de  um  livro:  uma  forma  que 

 depende  do  outro  ,  do  espaço  comum  ,  do  gesto  de  alcançar  o  leitor  para  construir  um  sentido 

 455  NASCIMENTO, 2016, p. 24. 
 454  MAGRI, 2019, p. 247. 
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 narrativo  para  a  geração  de  pais  e  a  de  filhos.  Uma  melancolia,  ademais,  sobre  “uma  quebra, 

 uma  quebra  do  comum,  evento  que  a  pós-ditadura,  chamada  democracia,  alimentou”  456  ,  como 

 comenta  Raúl  Rodríguez  Freire  (2014)  em  sua  impressão  sobre  Zambra  –  um  autor  que 

 escreve  “a  catástrofe  da  experiência  comunitária”  em  um  gesto  que  se  estende  em  direção  a 

 uma outra comunidade, possível e talvez participante, com seus leitores. 

 456  FREIRE,  2014,  p.  21  (tradução  minha).  Texto  original:  “[...]  un  quiebre,  el  quiebre  de  lo  común,  evento  al  que 
 la postdictadura, llamada democracia, alimentó” 
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 ANEXO B 

 Sobre o testemunho 

 Ao  longo  deste  trabalho  o  tema  do  testemunho  vem  sendo  tratado  por  vezes  de 

 maneira  tangencial,  por  outras  de  maneira  mais  direta,  mas  sempre  atrelado  a  outros  olhares, 

 complementarmente.  Cabe,  então,  uma  tentativa  de  nos  situarmos  nesse  grande  campo  de 

 pesquisas  que  certamente  excede  a  teoria  literária  e  que  movimenta  grande  parte  das 

 discussões  contemporâneas.  Antes  de  pretender  me  ater  a  um  conceito  ou  abordagem 

 específicas  das  teorias  do  testemunho,  procuro  aqui  um  tensionamento  a  partir  de  algumas 

 discussões  relevantes  ao  objeto  de  Formas  de  voltar  para  casa  ,  na  busca  por  um  léxico  que  dê 

 conta  do  status  ambíguo  e  instável  do  próprio  romance  naquilo  que  pode  ser  definido  como 

 testemunhal. 

 O  romance  de  Alejandro  Zambra  mantém  uma  estreita  relação  com  o  relato  de 

 testemunho,  sem  sê-lo  completamente.  Podemos,  portanto,  falar  de  um  teor  testemunhal  na 

 narrativa,  que  se  manifesta  em  seu  tom  e  também  em  certas  formas  de  construção  do  relato. 

 Temos,  nas  figuras  dos  narradores  e  de  outros  personagens,  um  esforço  de  memória  que 

 tangencia  e  toca  a  complexa  experiência  ditatorial,  tingida  de  uma  ficcionalidade  que  não 

 obscurece,  em  momento  algum,  o  real  acessado.  Esse  acesso  à  memória  vem  junto  de  um 

 esforço  por  contornar  uma  experiência  bastante  incontornável  –  especialmente  porque  trata-se 

 aqui,  de  um  testemunho  de  segunda  geração,  de  narrativas  de  hijos  de  la  dictadura  como  o 

 protagonista, Eme, Claudia e Ximena. 

 No  contexto  francês  de  literatura  pós-guerra,  Dominique  Viart  (2008)  cunhou  a  noção 

 do  récit  de  filiation  para  descrever  essas  narrativas  de  testemunho  “de  segunda  mão”,  que 

 partem  dos  filhos  daqueles  que  viveram  diretamente  o  trauma  do  período  –  das  crianças  que 

 “brincavam  de  esconder  e  desaparecer”  enquanto  os  adultos  “matavam  ou  eram  mortos”  457  e  o 

 país  se  dilacerava.  Viart  descreve  essa  literatura  como  uma  narrativa  de  forte  teor 

 autobiográfico  (sem  sê-lo,  entretanto),  onde  a  narração  do  outro,  na  figura  dos  pais  ou 

 daqueles  que  antecedem  o  sujeito,  é  “o  desvio  necessário  para  chegar  a  si,  para  se 

 compreender  nessa  herança”  458  .  Ou,  em  outras  palavras,  uma  narrativa  que  faz  seu  percurso  da 

 “interioridade  à  anterioridade”.  Um  gênero  que  não  se  adequa  inteiramente  ao  modelo  do 

 romance,  a  “narrativa  de  filiação”  é,  para  o  autor,  um  misto  de  registros  fundado  sobre  a 

 458  VIART,  2008,  p.  80  (tradução  minha).  Texto  original:  “[...]  le  détour  nécessaire  pour  parvenir  à  soi,  pour  se 
 comprendre dans cet héritage”. 

 457  ZAMBRA, 2014a, p. 54. 



 184 

 investigação  da  memória  de  si  com  relação  à  infância  e  à  vida  dos  pais.  Seria,  então,  uma 

 narrativa situada em um entre-lugar: 

 O  texto  se  encaixa  mal  no  modelo  romanesco,  e  busca  encontrar  uma  forma  que  lhe 
 seja  própria,  fora  do  tradicional  caminho  autobiográfico.  [...]  Essa  forma  será 
 justamente  a  da  narrativa  de  filiação,  que  negocia  com  o  romance  a  ficção  que  por 
 vezes  é  obrigado  a  construir,  e  com  a  autobiografia  as  suas  dimensões  factual  e 
 íntima, sem jamais se reduzir a elas.  459 

 A  aproximação  do  conceito  de  Viart  e  o  contexto  latinoamericano  do  pós-ditaduras  é 

 bastante  evidente  e  vem  sendo  feita  pela  crítica  literária  a  respeito  de  um  conjunto  de  autores 

 que  compreende  também  Alejandro  Zambra  460  .  Alguns  argumentos  podem  ser  levantados, 

 entretanto,  para  colocar  em  questão  o  estatuto  desse  gênero  secundário,  sem  com  isso 

 deixarmos  de  lado  as  importantes  análises  produzidas  pelo  teórico  francês.  Cabe  então 

 realizarmos  um  delicado  trabalho  de  interrogação  que  nos  permita  olhar  para  essas 

 classificações  e  descrições  da  literatura  dos  filhos  sem  necessariamente  encaixar  o  texto  de 

 Zambra nesta ou naquela. 

 Ou  seja,  perguntar:  o  que  há  de  particular  na  literatura  escrita  a  partir  dos  filhos,  com  o 

 olhar  voltado  para  a  herança  cultural,  social  e  histórica  deixada  pelos  pais?  O  que  imprime  na 

 narrativa  a  mescla  íntima  e  tensa  entre  ficção  e  realidade  biográfica  de  personagens  e  autores? 

 Se  parte  de  alguma  forma  de  testemunho,  relacionada  ao  período  ditatorial,  é  em  busca  de 

 quê?  E,  por  fim,  a  pergunta  que  não  pretende  encontrar  uma  conclusão,  mas  cujo  exercício  de 

 responder  pode  nos  apontar  interessantes  caminhos  de  análise  da  literatura  contemporânea  na 

 América Latina: é possível falar de uma forma ou mesmo de um gênero novos? 

 Com  relação  às  particularidades  das  narrativas  de  filiação,  Viart  elabora  quatro 

 elementos  decisivos  para  a  definição  do  subgênero  literário  a  partir  da  leitura  do  romance  La 

 place  (1983),  de  Annie  Ernaux  461  .  São  eles:  a  consciência  de  uma  herança  vinculada  aos  laços 

 familiares  anteriores;  a  tensão  entre  real  e  fictício,  provocada  pelo  jogo  limítrofe  entre 

 romance  e  autobiografia;  a  renúncia  à  linearidade  cronológica,  em  favor  de  formas  menos 

 461  VIART, 2008, p. 85. 

 460  Cf.:  CASTRO,  2018;  ROOS,  Sarah.  “Micro  y  macrohistoria  en  los  ‘relatos  de  filiación’  chilenos”.  Aisthesis  , 
 Pontificia  Universidad  Católica  de  Chile,  n.  54,  pp.  335-351,  2013;  IGNÁCIO,  Valéria;  BASTAZIN,  Vera. 
 “Testemunho  latino-americano:  novas  estratégias  da  narrativa  contemporânea”.  FronteiraZ,  PUC-SP,  n.  20,  pp. 
 46-62, jul 2018. 

 459  VIART,  2008,  p.  81  (tradução  minha).  Texto  original:  “Le  texte  s'accommode  mal  du  modèle  romanesque,  et 
 cherche  à  trouver  une  forme  qui  lui  soit  propre,  hors  du  traditionnel  cheminement  autobiographique  [...].  Cette 
 forme  sera  justement  celle  du  récit  de  filiation  qui  traite  avec  le  roman  par  la  fiction  que  parfois  il  est  obligé  de 
 construire  et  avec  l'autobiographie  par  les  dimensions  factuelle  et  intime  qui  sont  les  siennes,  sans  jamais  s'y 
 résorber pour autant”. 
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 fixas  como  a  coleção,  a  enquete  e  a  hipótese;  e,  por  fim,  a  ênfase  na  questão  sociológica,  que 

 interroga classe, língua e lugar a partir de onde se fala. 

 A  essas  características  acrescenta-se  um  importante  ponto  levantado  pelo  autor  em  um 

 texto  mais  recente:  as  investigações  levadas  a  cabo  pelas  narrativas  de  filiação  têm  como 

 origem  o  silêncio  dos  pais,  um  silêncio  que  carrega  algo  de  próprio  de  tempos  em  que  o 

 não-dito  e  o  esquecimento  são  a  norma.  Nas  narrativas  de  filiação  e,  evidentemente,  na 

 geração  que  as  escreve,  o  silêncio  é  compartilhado  e  remete,  de  uma  forma  ou  de  outra,  à 

 guerra  (e,  aqui,  à  ditadura):  a  literatura  “nos  diz  que  o  silêncio  não  é  simplesmente  pessoal 

 nem  familiar,  que  ele  é  mais  vasto:  social,  histórico.  Que  ele  induz  uma  consciência  específica 

 do  tempo  sobre  a  qual  repousam  nossa  época  e  sua  literatura  (sem  dúvida,  também,  mais 

 amplamente, sua cultura)”  462  . 

 O  que  torna  esse  subgênero  problemático  e  interessante  de  ser  estudado  é,  a  partir  da 

 assimilação  desses  elementos  constitutivos,  seu  uso  transversal  da  forma  romanesca  e  da 

 forma  autobiográfica,  biográfica  ou  mesmo  histórica.  O  que  as  une,  irremediavelmente:  uma 

 subjetividade  evidenciada,  centralizada  em  uma  experiência  pessoal  e  ao  mesmo  tempo 

 irredutível  a  essa  única  pessoa  que  escreve.  No  jogo  tenso  de  narrar  a  vida  traumatizada, 

 circunscrita  em  um  contexto  amplamente  historicizado,  o  preenchimento  desses  silêncios 

 sociais  e  históricos  se  dá,  na  descrição  de  Viart,  por  meio  da  ficção.  “A  narrativa  de  filiação 

 também  é  forçada  a  completar  as  faltas  de  informação  pelo  exercício  de  imaginação,  e  deve 

 recorrer  à  ficção”  463  –  assim,  a  imaginação  e  o  artifício  ficcional  seriam  instrumentalizados 

 pela investigação do passado. 

 Com  isso  nos  aproximamos  bastante  de  outro  conceito  que  tenta  dar  conta  dos 

 movimentos  de  memória  dos  filhos:  a  pós-memória.  Pensado  também  no  contexto 

 pós-Segunda  Guerra  e  associado  igualmente  ao  pós-ditadura,  é  descrito  assim  por  Marianne 

 Hirsch (2012): 

 “Pós-memória”  descreve  a  relação  que  a  “geração  seguinte”  estabelece  com  o 
 trauma  pessoal,  coletivo  e  cultural  daqueles  que  vieram  antes  –  com  experiências 
 que  “recordam”  apenas  por  meio  de  histórias,  imagens  e  comportamentos  com  os 
 quais  cresceram.  Mas  estas  experiências  foram  transmitidas  para  eles  tão  profunda  e 
 afetivamente  que  parecem  constituir  memória  por  si  sós.  A  conexão  da  pós-memória 

 463  Idem,  2008,  p.  98  (tradução  minha).  Texto  original:  “Le  récit  de  filiation  est  aussi  contraint  de  suppléer  au 
 manque d’information par l’exercice de l’imagination, et doit avoir recours à la fiction”. 

 462  VIART,  2009,  p.  102  (tradução  minha).  Texto  original:  “[...]  nous  dit  que  le  silence  n’est  pas  simplement 
 personnel  ni  familial,  qu’il  est  plus  vaste:  social,  historique.  Qu’il  induit  une  conscience  spécifique  du  temps  sur 
 laquelle notre époque et sa littérature (sans doute aussi, plus largement, sa culture) reposent”. 



 186 

 com  o  passado  é,  portanto,  mediada  não  pela  recuperação,  mas  por  investimento, 
 projeção e criação imaginárias.  464 

 O  termo  cunhado  pela  autora  compreende  as  memórias  que  constituem  as 

 subjetividades  sem  terem  sido  experienciadas  por  elas:  memórias  que  precedem  o  nascimento 

 ou  a  consciência,  que  ultrapassam  a  geração  que  fala  agora,  e  que  a  submete  ao  abismo  das 

 memórias  alheias,  aprendidas  canonicamente  ou  por  relatos  de  seus  pais  ou  avós.  Ou  seja, 

 descreve  as  memórias  que  são  dos  filhos  porque  são  dos  pais:  os  filhos  “lembram-se”  daquilo 

 de  que  seus  pais  se  lembram.  São,  apesar  de  seu  caráter  de  certa  maneira  comunitário, 

 memórias  ligadas  a  um  imaginário  afetivo  e  identitário  e,  portanto,  necessariamente  subjetivo 

 e  pessoal,  e  que  também,  por  isso  mesmo,  circunscreve  essas  pessoas  a  uma  certa  partilha 

 silenciosa. 

 Mediada  e  vicária,  a  pós-memória  requer  um  grande  envolvimento  da  subjetividade, 

 uma  aderência  do  sujeito  àquilo  que  é  narrado  –  não  por  acaso,  uma  vez  que  se  trata  da 

 memória  reconstituída  pelos  filhos  acerca  de  seus  pais.  O  aspecto  fragmentário  também  se 

 soma  a  essas  características.  Por  ser  uma  memória  emprestada  e  ressignificada,  contornada 

 por  uma  mescla  de  referências  afetivas,  informações  históricas  e  invenções  necessárias,  as 

 lacunas fazem-se presentes nesses relatos, incapazes de preencher uma totalidade narrativa. 

 Aqui,  é  bastante  relevante  a  crítica  proposta  por  Beatriz  Sarlo  (2007)  ao  conceito  de 

 pós-memória:  para  a  teórica  argentina,  o  que  descreve  as  particularidades  desse  novo  conceito 

 descreve  igualmente  as  particularidades  já  mais  conhecidas  da  memória.  A  lacuna  e  os 

 fragmentos,  longe  de  denunciarem  um  tipo  específico  de  rememoração,  denunciam 

 justamente  a  operação  da  memória,  que  atua  sobre  a  ausência  do  momento  narrado.  Também 

 o  caráter  vicário  atribuído  à  pós-memória  seria  próprio  de  toda  reconstituição  do  passado, 

 uma  vez  que  “se  o  passado  não  foi  vivido,  seu  relato  só  pode  vir  do  conhecido  através  de 

 mediações;  e,  mesmo  se  foi  vivido,  as  mediações  fazem  parte  desse  relato”  465  .  Assim,  essa 

 “ficção”  em  que  a  memória  dos  filhos  de  sobreviventes  incorreria  não  passa  de  um  traço 

 comum  aos  relatos  do  passado,  que  recorrem  necessariamente  a  uma  subjetividade  e  a  um 

 testemunho mergulhados em interdições, dúvidas, empréstimos e vazios. 

 Em entrevista concedida ao Estadão (2015b), Alejandro Zambra observa: 

 465  SARLO, 2007, p. 92. 

 464  HIRSCH,  2012,  p.  5  (tradução  minha).  Texto  original:  “‘Postmemory’  describes  the  relationship  that  the 
 ‘generation  after’  bears  to  the  personal,  collective,  and  cultural  trauma  of  those  who  came  before  –  to 
 experiences  they  ‘remember’  only  by  means  of  the  stories,  images,  and  behaviors  among  which  they  grew  up. 
 But  these  experiences  were  transmitted  to  them  so  deeply  and  affectively  as  to  seem  to  constitute  memories  in 
 their  own  right.  Postmemory's  connection  to  the  past  is  thus  actually  mediated  not  by  recall  but  by  imaginative 
 investment, projection, and creation.. 
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 Sobre  o  livro  Formas  de  Voltar  para  Casa  ,  creio  que  se  trata  de  uma  indagação 
 sobre  como  nos  relacionamos  com  a  experiência  e  com  a  ideia  de  experiência,  sem 
 impostar  a  voz,  perseguindo  uma  difícil  honestidade,  em  especial  porque  a  infância  é 
 sempre uma ficção, sempre é em parte algo que lhe contaram.  466 

 Essa  busca  descrita  pelo  autor  aponta  em  sentido  semelhante  ao  que  desenvolvemos 

 aqui:  a  narração  da  experiência  vivida  se  depara  com  o  caráter  ficcional  da  infância,  mesmo 

 antes  de  se  tornar  relato;  bem  como  reconhece  em  sua  própria  voz  um  eco  dos  outros,  daquilo 

 que  foi  contado.  Pois,  como  coloca  Jacques  Fux  (2019),  “a  infância  e  a  lembrança  são 

 muralhas  intransponíveis  e  seu  testemunho  é  limitado  e  repleto  de  lacunas”  467  .  Ao  assumir  de 

 antemão  que  “a  infância  é  sempre  uma  ficção”,  e  perseguir  a  partir  daí  uma  voz  que  dê  conta 

 de  ser  a  sua  própria,  no  interior  do  romance,  Zambra  parece  tornar  essas  lacunas  e  imposturas 

 o  próprio  caminho  da  memória  –  que,  inclusive,  se  tem  algo  de  sua,  como  sugerem  os  traços 

 autobiográficos, é vicária na voz de seus narradores. 

 Daí  o  interesse  em  pensar  a  ficção  enquanto  ficção:  presente  em  um  grande  conjunto 

 de  teorias  que  tentam  responder  à  grande  e  complexa  pergunta  de  “o  que  é  a  ficção”,  esse 

 aspecto  é  bastante  fundamental  para  dar  conta  de  qualquer  obra  literária  que  se  denomine 

 assim.  A  estreita  relação  que  certos  romances,  como  Formas  de  voltar  para  casa  ,  mantêm 

 com  o  real,  remetendo  a  fatos,  biografias  e  autobiografias,  só  dá  conta  de  ser  analisada  de 

 maneira  compreensiva  se  levamos  em  conta,  de  antemão  e  sem  perder  de  vista,  a 

 ficcionalidade que tinge todo o trabalho e inclusive o real “fora” da ficção. 

 Da  mesma  maneira,  podemos  pensar  que  o  que  torna  as  “narrativas  de  filiação” 

 caminhos  potentes  para  o  discurso  da  “geração  seguinte”  é  o  próprio  fazer  ficcional  –  e  o 

 tensionamento  do  real  por  meio  dele.  Se  o  olhar  sobre  a  realidade  vivida  e  presente  é  capaz  de 

 se  transformar,  é  porque  reconhece-se  o  valor  de  ficção  daquilo  que  é  relatado.  Isso  parece  se 

 perder  quando  Viart  coloca  a  ficção  como  uma  construção  a  que  o  autor  é  obrigado  a  recorrer, 

 deixando  de  lado,  assim  como  Hirsch  (ainda  que  de  outro  modo),  que  toda  narração  do 

 passado  é  mediada,  vicária,  inventada;  e  que  fazê-lo  no  espaço  de  um  romance,  ou  seja,  dentro 

 da  ficção,  é,  antes  de  tudo,  reivindicar  esses  adjetivos  para  si  e  fazer  ver  os  artifícios  ficcionais 

 que constituem isso que convencionamos chamar de “real” ou “biográfico”. 

 Tanto  Marianne  Hirsch  quanto  Dominique  Viart  encontram  na  ficção  um  elemento 

 importante  de  seus  respectivos  conceitos  de  pós-memória  e  de  narrativa  de  filiação,  noções  a 

 partir  das  quais  é  possível  ler  uma  obra  como  Formas  de  voltar  para  casa  .  Mas  o  que  a  leitura 

 do  romance  nos  aponta,  com  todos  os  artifícios  que  tentamos  mostrar,  é  uma  ênfase  na 

 467  FUX, 2019, p. 93. 
 466  ZAMBRA, 2015b, n.p. 
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 ficcionalidade  não  como  um  reforço  ou  um  desvio  a  que  se  precisa  recorrer  para  completar 

 lacunas  daquilo  que  é,  antes  de  tudo,  real  –  mas  sim  uma  reivindicação  da  ficção  como  uma 

 dicção,  como  uma  forma  de  narrar  deliberada.  Quando  aliada  à  autobiografia,  ela  torna-se 

 certamente  mais  capaz  de  atuar  sobre  o  real,  de  iluminar  pontos  obscuros  da  memória  ou  da 

 assimilação  dos  traumas.  Mas  para  interpretar  essa  relação  é  mais  interessante  abrir  caminho 

 para  o  caráter  duplo  e  ambíguo,  por  vezes  paradoxal,  da  ficção  quando  esta  se  move  pelo 

 terreno já bastante “literário” da narrativa testemunhal. 

 Nesse sentido, Beatriz Sarlo chama atenção para a própria “impureza do testemunho”: 

 O  testemunho  pode  se  permitir  o  anacronismo,  já  que  é  composto  daquilo  que  um 
 sujeito  se  permite  ou  pode  lembrar,  daquilo  que  ele  esquece,  cala  intencionalmente, 
 modifica,  inventa,  transfere  de  um  tom  ou  gênero  a  outro,  daquilo  que  seus 
 instrumentos  culturais  lhe  permitem  captar  do  passado,  que  suas  ideias  atuais  lhe 
 indicam  que  deve  ser  enfatizado  em  função  de  uma  ação  política  ou  moral  no 
 presente,  daquilo  que  ele  utiliza  como  dispositivo  retórico  para  argumentar,  atacar  ou 
 defender-se,  daquilo  que  conhece  por  experiência  e  pelos  meios  de  comunicação,  e 
 que se confunde, depois de um tempo, com sua experiência, etc. etc.  468 

 A  invenção,  o  anacronismo,  a  experimentação  de  gêneros  e  a  edição,  bem  como  todos 

 os  demais  elementos  elencados  pela  autora,  descrevem  o  testemunho  naquilo  que  ele  tem  de 

 mais  próximo  da  ficção  e  da  literatura.  Jacques  Derrida  (2004)  aponta  em  sentido  semelhante, 

 ao  reconhecer  no  testemunho  uma  relação  estreita  e  indelével  com  a  literatura.  Para  o  autor,  a 

 indecidibilidade  entre  a  ficção  e  a  “verdade  autobiográfica”  desloca  esses  relatos  para  um 

 complexo  entre-lugar  no  qual  é  impossível  manter-se,  e  do  qual  é  também  impossível 

 deslocar-se.  Nesse  interstício,  o  problemático  lugar  que  o  testemunho  ocupa  caracteriza-se  por 

 sua necessidade de “deixar-se assombrar” por sua  possibilidade  literária: 

 E  no  entanto,  se  o  testemunhal  é  em  direito  irredutível  ao  ficcional,  não  há 
 testemunho  que  não  implique  estruturalmente  em  si  próprio  a  possibilidade  da 
 ficção,  do  simulacro,  da  dissimulação,  da  mentira  e  do  perjúrio  –  quer  dizer, 
 também,  da  literatura,  da  inocente  ou  perversa  literatura  que  joga  inocentemente  a 
 perverter todas estas distinções.  469 

 Embora  não  seja  um  texto  testemunhal  em  todos  os  aspectos,  Formas  de  voltar  para 

 casa  se  utiliza  tanto  de  uma  estrutura  narrativa  que  remete  à  do  testemunho;  quanto  de  relatos 

 que,  na  voz  dos  personagens,  se  voltam  para  as  experiências  vividas  no  passado  em  busca  de 

 uma  dicção  que  tem,  também,  teor  testemunhal.  O  que  torna  interessante  a  leitura  desses 

 traços  do  romance  é  o  fato  de  que  eles  se  movem  no  espaço  ficcional.  A  possibilidade  literária 

 469  DERRIDA, 2004, p. 24. 
 468  SARLO, 2007, p. 58-59. 
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 do  testemunho,  que  encontramos  em  Beatriz  Sarlo  e  em  Derrida  deixa  de  ser  apenas  uma 

 potência  oculta  e  interna  e  torna-se,  em  romances  como  Formas  de  voltar  para  casa  ,  a  própria 

 matéria  da  narrativa.  Ao  dar  esse  passo  que  o  distancia  ainda  mais  de  ser  lido  como  “prova, 

 informação,  certeza  ou  arquivo”  470  (funções  que  já  não  são  as  do  testemunho),  o  romance 

 tensiona  os  estatutos  de  seu  discurso  e  acentua  uma  ficcionalidade  que,  se  está  pressuposta  em 

 todo relato testemunhal, adquire agora um papel central. 

 Aqui,  os  compromissos  que  a  primeira  pessoa  assume  ao  testemunhar  –  com  a 

 verdade,  com  a  não-falsidade  e  também,  em  última  instância,  com  a  história  e  com  a  justiça  – 

 são  de  certa  maneira  suspensos  ou  secundários,  e  o  relato  se  instala  justamente  nas  fendas 

 problemáticas  do  testemunho.  Juan  José  Saer  (2009)  propõe  uma  definição  que  reivindica  a 

 verdade  da  ficção  enquanto  ficção  e  que  nos  interessa  bastante  quando  tratamos  do  que  se 

 passa nas páginas de  Formas de voltar para casa  : 

 A  ficção  não  é,  portanto,  uma  reivindicação  do  falso.  Mesmo  aquelas  ficções  que 
 incorporam  o  falso  de  um  modo  deliberado  –  fontes  falsas,  atribuições  falsas, 
 confusão  de  dados  históricos  com  dados  imaginários,  etc.  -,  o  fazem  não  para 
 confundir  o  leitor,  mas  para  assinalar  o  caráter  duplo  da  ficção,  que  mescla,  de  um 
 modo  inevitável,  o  empírico  e  o  imaginário.  [...]  Mas  a  ficção  não  solicita  ser 
 acreditada  enquanto  verdade  e  sim  enquanto  ficção.  Esse  desejo  não  é  um  capricho 
 de  artista,  mas  a  condição  primeira  de  sua  existência,  porque  só  sendo  aceita 
 enquanto  tal,  se  compreenderá  que  a  ficção  não  é  a  exposição  romanceada  de  tal  ou 
 qual ideologia, mas um tratamento específico do mundo, inseparável do que trata.  471 

 Zambra  se  move  pelas  páginas  de  seu  testemunho  ficcional,  se  é  que  podemos  dizer 

 assim,  apenas  a  partir  dessa  pressuposição,  internalizada  pela  narrativa  e  assumida  por  quem 

 lê  o  que,  então,  não  pode  ter  outro  nome  senão  romance  .  A  subjetividade  arraigada,  centrada 

 em  um  eu  que  se  coloca  necessariamente  como  um  ponto  de  vista  incontornável,  não 

 desestabiliza  sua  ficção  –  como  também  não  o  faz  a  imposição  do  real  memorialístico  sobre  o 

 relato.  Este  real,  quando  aparece  aqui  e  ali  no  texto  de  Formas  de  voltar  para  casa  ,  ganha 

 contornos  potencialmente  ficcionais,  tensiona  a  própria  ficção  em  que  está  imerso  e  denuncia 

 o artifício como um olhar para o mundo e para a forma de narrá-lo. 

 Em  outras  palavras,  a  ficção,  quando  entrelaçada  com  fontes,  relatos  e  fatos  reais,  dá 

 ao  real  novas  cores.  Essas  cores,  esse  novo  olhar,  não  destituem  o  factual  de  seu  caráter  de 

 verdade,  mas  o  abordam  sob  outra  luz,  onde  a  “verdade”  não  quer  dizer  nada  ou  quase  nada.  É 

 uma  forma  de  lidar  com  o  mundo,  na  qual  o  testemunho  sobre  um  passado  de  que  não  se  tem 

 memória,  controle  ou  compreensão  é  capaz  não  apenas  de  existir,  mas  de  afetar  o  mundo.  Ou 

 471  SAER, 2009, p. 2. 
 470  DERRIDA, 2004, p. 25. 
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 seja,  a  ficção  é  inseparável  da  narração  dos  testemunhos  de  filhos,  dessa  segunda  geração  que 

 não  chega  nem  mesmo  a  produzir  testemunhos  propriamente,  mas  que  ainda  assim  o  faz  – 

 pelo  romance,  pelo  diário,  pela  investigação  tateante,  inexata  e,  por  isso,  capaz  de  dar  forma 

 ao silenciado ou ao indizível. 

 A  forma  possível  de  produzir  um  romance  que  seja  próprio  dos  filhos,  um  romance 

 não  mais  dos  pais,  mas  desse  narrador  bipartido,  de  Claudia,  Eme  e  Ximena,  dos  amigos 

 esparsos  que  compartilham  o  peso  de  ser  a  “geração  seguinte”,  é  pela  produção  de  uma  ficção 

 instável  e  tímida,  sem  a  autoridade  reconhecível  das  narrativas  oficiais.  Essa  ficção  torna-se  a 

 “literatura dos filhos” (denominada, note-se,  literatura  , e não história ou discurso). 

 A  reivindicação  do  indecidível,  do  fronteiriço  e  da  tensão  pode  ser  um  caminho  mais 

 interessante  para  tratar  das  narrativas  que  deliberadamente  mesclam  o  labor  ficcional  com 

 restos  e  pinceladas  de  um  real  em  alguns  pontos  tangível,  em  outros  inalcançável.  Porque,  se, 

 como  diz  Derrida,  há  essa  “perturbante  cumplicidade  entre  a  ficção  e  o  testemunho”  472  ,  é 

 verdade  que,  quando  realizado  dentro  e  a  partir  de  um  romance,  o  testemunho  denuncia  ainda 

 mais  fortemente  sua  inseparabilidade  da  ficção  e  esta  se  amplifica.  E  isso  não  significa  que  é 

 deixado  de  lado  aquilo  que  é  testemunhado  ,  os  fatos  ou  a  história  contada:  pelo  contrário,  ao 

 tomar  para  si  e  assumir  a  ficcionalidade  inerente  à  narração  das  memórias,  bem  como  seu 

 caráter  incerto  e  inventado,  o  romance  transforma  em  ferramenta  narrativa  o  indecidível 

 inerente  ao  testemunho.  Ou,  dito  de  outra  maneira:  é  o  risco  da  ficção  em  que  o  testemunho 

 sempre incorre que é transformado em artifício capaz de narrar e significar o real. 

 472  DERRIDA, 2004, p. 40. 
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