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RESUMO: 
 
 
A presente dissertação tem como objetivo analisar o romance Leite Derramado, 

de Chico Buarque (2009), tendo por objeto a figura do narrador, que oscila entre a 

tradição oral, daquele que narra suas experiências de vida e aconselha, e o 

narrador contemporâneo, que já não sabe narrar, pois se vê perdido diante da 

própria existência, criando um discurso repleto de vazios e esquecimentos. A 

problemática da presente pesquisa nasceu do questionamento sobre a 

convivência desses dois aspectos divergentes do ato narrativo que se unem para 

a construção desse romance. A hipótese norteadora do caminho investigativo é a 

de que a conciliação entre a tradição e a modernidade do narrar cria um híbrido 

entre a memória e o esquecimento, entre o apagamento dos rastros e a tentativa 

de resgate do passado, tendo a morte como ponto de união desses contrários: 

narrador moribundo, narrativa, leitor e autor em processo de fragmentação e 

desfazimento. A fundamentação teórica que norteia este trabalho está baseada, 

primordialmente, nas teorias sobre o narrador tradicional de Walter Benjamin, o 

narrador pós-moderno de Silviano Santiago, os estudos de Blanchot e Lélia 

Parreira Duarte sobre a temática da morte na literatura, além das reflexões de 

Ecléa Bosi sobre a relação entre memória e envelhecimento. A dissertação 

procura explorar, ao longo de quatro capítulos, de que maneira tradição e 

contemporaneidade se apresentam no romance e como se dá a experiência de 

morte, que se dissemina para todo o espaço da narrativa: um narrador moribundo; 

um texto incongruente e lacunar que é enunciado pela voz de Eulálio, narrador e 

personagem da história, e é recolhido por uma escrita cujo autor se indefine; um 

leitor que ouve-lê uma quase-história que não sabe a quem pertence. Enfim, tudo 

está prestes a desaparecer nesse equilíbrio frágil entre a visibilidade e a 

invisibilidade, tal qual sugere o “leite derramado” do título. Conclui-se, então, que 

a obra de Chico Buarque, ao conciliar tradição e modernidade, cria um romance 

inacabado, afinado com o argumento de T.S. Eliot de que não se pode criar algo 

novo sem partir de uma tradição, mesmo que esta volte esfacelada e 

fragmentária. 

Palavras-chave: Chico Buarque de Holanda – Leite derramado – narrador – 

morte. 



ABSTRACT:  
 
This dissertation aims to analyze the romance Leite derramado (2009) by Chico 

Buarque, which has as main goal the narrator, oscillating from oral tradition, from 

whom tells his life’s experiences and advice, and the contemporary narrator, who no 

longer knows how to recount, because he feels lost himself in his own existence, 

creating a discourse full of gaps and omissions. The problem of this research was 

born out from the questioning about the coexistence of these two divergent aspects 

of the narrative act that come together to construct this novel. The hypothesis guiding 

the investigative pathway is that the reconciliation between tradition and modernity of 

the narrative creates a hybrid between memory and forgetting, erasing the tracks and 

the attempt to rescue the past, taking death as a point of union of these opposites: 

dying narrator, narrative, reader and author in the process of fragmentation and 

undoing. The theoretical framework that guides this work is based primarily on 

traditional theories about the narrator of Walter Benjamin, the postmodern narrator 

Silviano Santiago, Blanchot´s studies and Lélia Parreira Duarte on the theme of 

death in literature, besides the reflections by Ecléa Bosi about the relationship 

between memory and aging. The dissertation tries to explore throughout this four 

chapters how tradition and modernity are presented in the novel and how death 

experience happens and spreads to the entire space of the narrative: a dying 

narrator, an inconsistent and incomplete text which is enunciated by the voice of 

Eulálio, narrator and character in the story, and is collected by an author whose 

writing is undefined; a reader who listens and read an almost-read story that does not 

know to whom it belongs. Anyway, everything is about to disappear in that balance 

between visibility and invisibility, as suggests the "leite derramado" - the title. Then, in 

conclusion when the work of Chico Buarque reconciles tradition and modernity 

creates an unfinished novel, in tune with the argument from T.S. Eliot that you can 

not create something new without using the tradition, even if it returns shattered and 

fragmentary.  

 

Keywords: Chico Buarque de Holanda – Leite derramado - narrator - death.
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“Podemos dizer que os provérbios são 
ruínas de antigas narrativas, nas quais a 
moral da história abraça um 
acontecimento, como a hera abraça um 
muro.” 
 
                                    (Walter Benjamin) 

 

 

 

 

 



O Velho Francisco - Chico Buarque 
 
 
Já gozei de boa vida, tinha até meu bangalô 
Cobertor, comida roupa lavada 
Vida veio e me levou. 
Fui eu mesmo alforriado pela mão do Imperador 
Tive terra, arado, cavalo e brisa 
Vida veio e me levou. 
Hoje é dia de visita vem aí meu grande amor 
Ela vem toda de brinco, vem todo domingo 
Tem cheiro de flor. 
Quem me vê, vê nem bagaço 
Do que viu quem me enfrentou 
Campeão do mundo em queda de braço 
Vida veio e me levou. 
Li jornal, bula e prefácio  
Que aprendi sem professor 
Frequentei palácio sem fazer feio 
Vida veio e me levou. 
Fechei negócio da China 
Desbravei o interior 
Possuí mina de prata, jazida 
Vida veio e me levou. 
Hoje é dia de visita 
Vem aí meu grande amor 
Hoje não deram almoço, né 
Acho que o moço até nem me lavou. 
Acho que fui deputado 
Acho que tudo acabou 
Quase que já não me lembro de nada 
Vida veio e me levou.* 
 

 

 

 

 
 

 
* Música que, segundo Chico Buarque, serviu de inspiração para a criação do narrador 
de Leite derramado. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como objeto de análise o livro Leite derramado, 

de Chico Buarque. É uma obra recente, lançada em abril de 2009, e já muito 

comentada, aliás, como tudo o que leva o nome de seu autor. 

Conhecido e consagrado por sua obra musical, Chico Buarque sempre foi 

muito observado pela crítica. Lançou-se na literatura em 1974, com o livro 

Fazenda modelo, porém o considera como uma fase embrionária de sua carreira 

como escritor, como se fosse sua pré-história literária. Ficou mais de quinze anos 

sem se enveredar pelos caminhos da ficção, até que, em 1991, publicou Estorvo, 

escalando a lista dos mais vendidos na época, de acordo com o jornalista 

Humberto Werneck, sendo traduzido, logo em seguida, para outras línguas.  

De acordo com Werneck (2006), em sua biografia sobre Chico Buarque, 

“em alguns países, curiosamente, ficou mais conhecido como escritor” (124). 

Revela que, quando Chico foi a Oslo para o lançamento de Estorvo, perguntaram 

se era verdade que ele também cantava e compunha canções. 

No Brasil, há muitos questionamentos a respeito de sua carreira literária e 

sempre se levanta uma pergunta se o artista realmente é tão competente no 

âmbito da literatura como o é na música, embora alguns críticos consagrados, 

como “Roberto Schwarz, Miguel Wisnik, saudaram desde o primeiro momento a 

chegada de um escritor genuíno” (WERNECK, 2006, p. 125). 

Segundo o próprio Chico, “o mundo dos escritores é muito complicado” 

(apud WERNECK, 2006, p. 126), diz se sentir mais à vontade entre os músicos. 

Revelou que alguns ainda o veem como um “turista das letras”. “Eles vão se 

resignando, mas há uma tendência a me ignorar como escritor” (apud 

WERNECK, 2006, p. 126), observou no final de 2005, quase quinze anos 

passados da estreia como romancista. 

Porém, seu romance Budapeste, de 2003, foi muito aclamado pela crítica, 

alcançando o terceiro lugar do Prêmio Jabuti, em 2004, e sendo elogiado por 

críticos e escritores, dentre eles José Saramago. 

Atualmente, lançando Leite derramado (2009), novamente surgem as 

especulações acerca da qualidade literária do artista. Por ser uma obra recente, a 

maioria das críticas ainda aparece em forma de resenhas ou artigos, encontrados 
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principalmente em blogs, revistas literárias digitais e algumas resenhas escritas 

em jornais e revistas impressas. Porém, ainda não há nenhuma análise mais 

aprofundada de cunho acadêmico-científico. 

Pensando nisso, resolvi enfrentar esse desafio de enveredar por caminhos 

ainda não trilhados pela crítica literária, com o intuito de contribuir para estudos 

posteriores sobre a obra. Lembra-se, porém, que essa análise é apenas uma 

centelha dos diferentes aspectos que podem ser analisados em Leite 

derramado, havendo ainda muito a ser explorado. 

Neste trabalho, será feita uma análise sobre o narrador do romance, que 

oscila entre a tradição oral, daquele que narra sua experiência de vida e 

aconselha e aquele que, fragmentado, tem sua identidade diluída entre o que é 

seu, o que lembra e o que esquece, nos vazios e lacunas, sem a autoridade 

daquele que sabe. Ao narrar, vive a experiência de busca de uma linhagem 

perdida e dos escombros do que ficou por contar, em contínua substituição e 

multiplicação de fragmentos. Esse narrador se constrói, portanto, a partir de um 

duplo paradoxal entre o tradicional e o moderno. Por isso, será observado como a 

tradição do narrar é revisitada em Leite derramado e como a experiência de 

morte, tema recorrente na literatura, aparece representada no romance.  

A hipótese norteadora do caminho investigativo é a de que a conciliação 

entre a tradição e a modernidade do narrar cria um híbrido entre a memória e o 

esquecimento, o apagamento dos rastros e a tentativa de resgate do passado, 

tendo a morte como união desses contrastes. 

O livro é narrado em primeira pessoa por um velho ancião, Eulálio, que se 

encontra em um leito de hospital. Já próximo da morte, resolve contar suas 

memórias de vida, as quais são relatadas oralmente para diferentes 

interlocutores, assim como na época das narrativas artesanais. Esses 

interlocutores, porém, não possuem identidade, misturam-se, confundem-se, 

dissolvendo a estrutura narrativa convencional. 

De acordo com os estudos de Walter Benjamin escritos em 1936 sobre o 

narrador tradicional, fundamentação teórica que servirá de base para a análise, é 

no momento da morte que o indivíduo alcança o ápice de sua sabedoria, quando 

ele tem mais a transmitir, e, por isso, seu discurso deve ser ouvido com atenção, 

pois a sabedoria de toda uma existência pode ser transmitida nessa hora. 
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Eulálio “transborda”, por meio da fala, toda a sua vida. Porém, ao contrário 

da tradição, seu discurso não possui a função de transmitir e receber conselhos, 

ele não é visto como um sábio pelos mais jovens e menos experientes. Ao 

contrário, é um narrador que já não tem autoridade em seu discurso, não tem 

conselhos a transmitir nem é ouvido com respeito. Muitas vezes ressalta que os 

outros não o escutam. Seu discurso é repleto de lacunas e vazios, numa narrativa 

fragmentária, típica da atualidade. 

Segundo Benjamin (1993), antigamente:  
 
sabia-se exatamente o significado da experiência: ela sempre fora 
comunicada aos mais jovens. De forma concisa, com a autoridade 
da velhice em provérbios; de forma prolixa, com a loquacidade, 
em histórias; muitas vezes, como narrativas de países longínquos, 
diante da lareira, contadas a pais e netos. Que foi feito de tudo 
isso? Quem encontra ainda pessoas que saibam contar histórias 
como elas devem ser contadas? Que moribundos dizem hoje 
palavras tão duráveis que possam ser transmitidas como um anel, 
de geração a geração? Quem é ajudado, hoje, por um provérbio 
oportuno? Quem tentará, sequer, lidar com a juventude invocando 
sua experiência? (1993, p. 114). 

 

Desse modo, será verificado como se dá essa tentativa de conciliação 

entre a tradição e a modernidade do narrar, criando um híbrido entre a vida e a 

morte, a memória e o esquecimento, o apagamento dos rastros; entre a história 

de uma vida e suas ruínas, pedaços cuja unidade foi perdida.  

O livro concilia em si esses dois modelos de narrativa, misturando o 

tradicional ao moderno, tentando resgatar uma tradição, que escapa e se 

“derrama”. O próprio título do livro retoma um provérbio “Não se deve chorar o 

leite derramado”. Segundo Benjamin, “podemos dizer que os provérbios são 

ruínas de antigas narrativas, nas quais a moral da história abraça um 

acontecimento, como a hera abraça um muro” (p. 221). Além disso, pode-se 

analisar o título como uma metáfora daquilo que já foi perdido e não pode mais 

ser recuperado, embora haja uma tentativa de recuperação do tempo passado por 

intermédio da memória. 

Observa-se, portanto, que a escolha do título pode levar o leitor a pensar 

em uma tradição, visto que rememora um antigo provérbio. A escolha de um 

narrador moribundo que conta suas lembranças de vida, as quais se misturam 
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com a história do país, buscando autoridade em seu discurso no momento de 

morte, também remete à tradição social. Segundo Benjamin: 
  

Assim como no interior do agonizante desfilam inúmeras 
imagens – visões de si mesmo, nas quais ele se havia encontrado 
sem se dar conta disso – assim o inesquecível aflora de repente 
em seus gestos e olhares, conferindo a tudo que lhe diz respeito 
aquela autoridade que mesmo um pobre-diabo possui ao morrer, 
para os vivos em seu redor. (1993, p. 207) 

 
 

As lembranças, porém, aparecem fragmentadas, parece que ele busca 

lembrar, mas ao mesmo tempo esquecer, “apagar os rastros” do passado, talvez 

com a intenção de recriá-lo por meio dos vazios deixados pela narração, numa 

tentativa de trazer o passado ao presente, mas de forma mais reconfortante. 

De acordo com Benjamin, as narrativas atuais, em sua impossibilidade de 

narrar, buscam os atributos do narrador tradicional, porém tais qualidades voltam 

distorcidas, invertidas, numa espécie de deformação irônica e dolorosa e, em vez 

de esse narrador proferir conselhos, ele retrata sua desorientação. 

Os estudos de Silviano Santiago sobre o narrador pós-moderno e de Erwin 

Theodor Rosenthal sobre a narrativa fragmentária contemporânea também 

servirão de base para se entender esse narrador desorientado do romance atual e 

sua relação com a morte.  

De acordo com Gagnebin (1999), “morrer e narrar” têm laços essenciais 

entre si. “A autoridade da narração tem sua origem mais autêntica na autoridade 

do agonizante que abre e fecha atrás de nós a porta do verdadeiro desconhecido” 

(p.65). Assim, também será verificado como a morte se apresenta no romance. 

Para desenvolver esse tema acerca do narrador de Leite derramado e 

como se apresenta a experiência de morte na narrativa, a pesquisa dividir-se-á 

em quatro capítulos. 

No primeiro capítulo, haverá uma breve fortuna crítica do livro, baseada em 

resenhas de críticos literários e jornalistas, pois, conforme já citado, ainda não há 

outros estudos sobre o assunto. 

No segundo capítulo, serão abordados os estudos teóricos de Walter 

Benjamim sobre o narrador tradicional, seus ensaios “Experiência e Pobreza” e 

“Franz Kafka”, os quais retratam a busca pelo apagamento dos rastros na 

contemporaneidade, bem como os estudos de Gagnebin sobre Benjamin. 
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Também será discorrido sobre o esfacelamento do narrador tradicional, a falta de 

autoridade desse narrador “desorientado”, que deixa lacunas em seu discurso, 

observando, portanto, os aspectos contemporâneos e fragmentários do romance. 

Nesse mesmo capítulo, ainda serão abordados os estudos de Maurice Blanchot, 

Lélia Parreira Duarte e Todorov sobre a experiência de morte na literatura, 

formalizando um capítulo teórico sobre tradição, experiência, fragmentação, 

esquecimento e morte na narrativa. 

 No terceiro capítulo, será observado de que modo o narrador de Leite 
derramado problematiza a fundamentação teórica apresentada no capítulo 

anterior, ou seja, como aparecem no livro a experiência narrativa, a importância 

da lembrança e do esquecimento dos acontecimentos, em busca de uma 

reconstrução mais reconfortante do passado, como se o narrador tentasse 

segurar a vida por meio da sua história. Também serão retratados o 

esfacelamento do narrador tradicional, a falta de autoridade desse homem 

desorientado, que busca apagar os rastros de determinados acontecimentos, 

observando como aparecem, junto ao tradicional, os aspectos contemporâneos e 

fragmentários do romance. 

Por fim, haverá um quarto capítulo, em que se continuará a abordar o 

híbrido, ou seja, as tensões presentes entre a tradição e o moderno, porém 

focalizando a voz e a escrita, as estratégias criadas por essa voz autoral, que 

tenta se esconder por trás do narrador, criando uma espécie de falsa oralidade, 

visto que apresenta ao leitor uma narrativa, ao mesmo tempo oral e escrita.  

Culminando com a morte, a qual será estudada nos diferentes âmbitos em que 

aparece. Não só a morte temática, mas também a morte autoral. Uma morte que 

serve como ponto de união desses contrários: narrador moribundo, narrativa, 

leitor e autor em processo de fragmentação e desfazimento.  Mas ao mesmo 

tempo numa eterna tentativa de, por meio do contar, não deixar que a vida se 

“derrame”, vendo na escrita um meio de resistência à morte. 
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CAPÍTULO I 

Um breve olhar sobre Leite derramado 

 
Acho que fui deputado 
Acho que tudo acabou 
Quase que 
Já não me lembro de nada 
Vida veio e me levou. 
(“O Velho Francisco” – Chico Buarque) 
 
 
 

O livro Leite derramado é o quarto romance de Chico Buarque, retrata a 

vida de um homem extremamente velho, membro da aristocracia carioca. É 

composto por 23 capítulos curtos, que possuem, aproximadamente, de quatro a 

seis páginas, não há títulos, apenas numeração. 

Eulálio d’Assumpção, narrador-personagem, encontra-se em um leito de 

hospital, um senhor com mais de 100 anos, moribundo. Ele rememora sua vida 

para um interlocutor ambíguo, que, às vezes, parece ser a enfermeira, às vezes, a 

filha, outras, o doutor, ou os demais pacientes do hospital. Contudo, em 

determinados momentos, parece que esse interlocutor é o próprio leitor.  

Esse diálogo, ou melhor, monólogo, visto que as únicas falas presentes no 

livro pertencem ao narrador, é uma característica marcante no estilo de escrever 

do autor, algo que chama a atenção durante a leitura, pois toda a trama se 

constrói por essa voz que derrama suas palavras sem se importar se os outros o 

estão ouvindo ou não. No prefácio da obra, a crítica literária Leyla Perrone-Moisés 

relata: 

A fala desarticulada do ancião, ao mesmo tempo que preenche 
uma função de verossimilhança, cria dúvidas e suspenses que 
prendem o leitor. O discurso da personagem parece espontâneo, 
mas o escritor domina com mão firme as associações livres, as 
falsidades e os não-ditos, de modo que o leitor vai reconstruindo 
os acontecimentos e pode ler nas entrelinhas, partilhando a ironia 
do autor, verdades que a personagem não consegue enfrentar. 
(MOISÉS, in BUARQUE, 2009) 

 
 

É por meio dessa “fala desarticulada” que o enredo vai sendo construído. E 

como o narrador já é velho e está sob efeito de remédios, as reminiscências se 

fundem, misturam-se ao longo da narrativa. Ele vai e volta nas histórias, perde-se 
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diante delas, confunde-se. Sem seguir um esquema cronológico, a trama se 

constrói no ritmo das lembranças de Eulálio, pois a memória, como se sabe, é 

seletiva e não-linear. 

Ecléa Bosi (2009), ao caracterizar parte da memória, revela que: 

 
A memória permite a relação do corpo presente com o passado e, 
ao mesmo tempo, interfere no processo ‘atual’ das 
representações. Pela memória, o passado não só vem à tona das 
águas presentes, misturando-se com as percepções imediatas, 
como também empurra, ‘desloca’ estas últimas, ocupando o 
espaço todo da consciência. A memória aparece como força 
subjetiva ao mesmo tempo profunda e ativa, latente e penetrante, 
oculta e invasora. (2009, p. 47) 

 

Por essa razão, Eulálio utiliza esse discurso confuso, que se perde e se 

restitui, embaralhando os tempos e permitindo uma invasão do passado no 

momento presente, num constante ir e vir. 

A fim de se construir uma pequena fortuna crítica sobre a obra, foi feita 

uma pesquisa baseada nos seus aspectos mais comentados, a partir de resenhas 

de críticos literários e de críticas jornalísticas, pois, como já citado, não há ainda 

fontes de cunho científico acerca do romance. Os dados mais acentuados foram 

aqueles que se referem ao contexto histórico, à memória do narrador e à 

aproximação de Leite derramado com as obras de Machado de Assis. Houve até 

quem apelidasse Chico Buarque de o “Bruxo do Leblon”. Alguns resenhistas 

também chamaram a atenção para a força existente em Matilde, a personagem 

feminina do livro. 

Denise Tardeli (2009, p. 207) comenta os aspectos históricos e 

psicológicos da obra e a classifica como “uma excelente aula de História, 

Psicologia, Economia, Política, Artes... com uma riqueza de situações costuradas 

em uma narrativa bem elaborada”. A autora observa as ligações entre as 

memórias de Eulálio e os episódios históricos do século XIX, confirmando “a força 

da memória para o registro da própria história e constituição da identidade”. 

 Sobre esse ponto, pode-se complementar que quem conta sua história 

reconstitui também a identidade do seu país. Como se sabe, a memória não é 

somente individual, mas, sim, fruto de toda uma sociedade, das pessoas com as 
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quais se convive, dos antepassados, ou, indo além, é fruto de uma tradição de 

que faz parte a história da humanidade. Segundo Ecléa Bosi: 

 
É preciso reconhecer que muitas de nossas lembranças, ou 
mesmo de nossas ideias, não são originais: foram inspiradas nas 
conversas com os outros. Com o correr do tempo, elas passam a 
ter uma história dentro da gente, acompanham nossa vida e são 
enriquecidas por experiências e embates. Parecem tão nossas 
que ficaríamos surpresos se nos dissessem o seu ponto exato de 
entrada em nossa vida. Elas foram formuladas por outrem, e nós, 
simplesmente, as incorporamos ao nosso cabedal. (2009, p. 407) 

 

Assim, pelas lembranças, o narrador convida o leitor a dar um passeio pelo 

Rio de Janeiro do início do século XX, trazendo-lhe elementos para compreender 

a sociedade carioca da época, bem como os acontecimentos que levaram à 

decadência da elite aristocrática. 

Quanto a esse aspecto, Tibiriçá Ramaglio (2009), jornalista, colunista da 

Revista Eletrônica Mídia Sem Máscara, declara que a sociedade brasileira que 

Chico apresenta “foi extraída dos velhos manuais de historiografia e sociologia 

marxista, escritos pelo pai do autor” e que “nada acrescenta a elas, além da 

linguagem da ficção [...] que não ilumina nenhum aspecto da realidade” (p. 1). Tal 

frase é sem fundamento, pois a ficção não possui mesmo a função de iluminar a 

realidade, ao contrário, a arte parte de um pressuposto real, mas tem a total 

liberdade de recriação, a realidade é um pano de fundo para o elemento ficcional. 

Essa crítica negativa ao livro também pode ser contrastada com outras, como a 

resenha, publicada na revista Digestivo Cultural, de Jardel Dias Cavalcanti 

(2009). Segundo ele, “se este livro tem motivação política, aí reside sua força 

crítica” (p. 2), e completa seu pensamento citando Albert Camus, que: “em arte, a 

crítica se instala na verdadeira criação, não apenas no comentário” (p. 2). 

Partindo desse pressuposto, verifica-se que Leite derramado não tem 

apenas a função de relatar os episódios brasileiros, pois isso já está nos manuais 

de história. O que o livro mostra é a relação de tais acontecimentos com a vida de 

suas personagens, revelando, pela ficção, os preconceitos, a corrupção e a 

decadência de uma certa burguesia brasileira no início do século XX.  

O leitor não se vê diante de um livro de história, mas é capaz de ir 

construindo relações, percebendo o modo de vida da sociedade da época, como, 
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por exemplo, nos discursos racistas de Eulálio, na perda do patrimônio familiar ou 

na influência de parentes ou conhecidos para se alcançar êxito profissional.  

Leyla Perrone-Moisés, na contracapa do romance, revela que a obra é 

“uma saga familiar caracterizada pela decadência social e econômica, tendo 

como pano de fundo a história do Brasil dos últimos dois séculos”, e vai mais 

longe, dizendo que é “um grande romance, que não pode ser avaliado 

exclusivamente pela crítica sociológica, mas que, por sua dimensão psicológica 

de analise da paixão, do ciúme masculino e do sofrimento feminino, tem grande 

valor universal” (PERRONE-MOISÉ, in BUARQUE, 2009). Ou seja, o panorama 

histórico é o pano de fundo que serve para dar vida à ficção, a qual é construída 

por meio de delírios e de lembranças vagas. 

De acordo com Cavalcanti (2009), toda essa narrativa delirante pode ser 

vista como uma maneira “alegórica” de o escritor revelar a História do Brasil, visto 

que a própria realidade brasileira é “delirante, perversa, desconstrutiva, insólita, 

tingida por contradições, como a memória do personagem que a narra” (p. 2). Por 

fim, conclui que: 

 
Como dizia Aristóteles na sua Poética, em arte “o impossível se 
deve preferir a um possível que não convença”. A arte precisa de 
artistas e não de sociólogos. [...] E ainda, seguindo a ideia de T. 
W. Adorno no seu famoso ensaio ‘Lírica e Sociedade’, nada que 
não esteja nas obras, na própria forma destas, legitima a decisão 
quanto ao seu conteúdo, o poetizado, ele mesmo, representa 
socialmente. (2009, p. 2) 
 
 

É o que ocorre em Leite derramado, que atende a uma crítica social, 

valendo-se, em determinados momentos, da ironia para retratar a elite, os 

problemas sociais, os preconceitos, mas sem perder o foco ficcional e literário, 

que, de acordo com a perspectiva do presente trabalho, sobressai frente aos 

acontecimentos históricos.  

O estilo narrativo é outro dado muito enfatizado nas resenhas. Todos os 

fatos da história são apresentados pelas lembranças do narrador, para quem “A 

memória é deveras um pandemônio, mas está tudo lá dentro, depois de fuçar um 

pouco o dono é capaz de encontrar todas as coisas” (Leite Derramado, 2009, p. 

41).  
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Para Tardeli, por sua vez, o recontar pode ser uma maneira de reter o 

passado nas mãos. Quando Eulálio despeja toda uma vida em suas narrativas é 

uma tentativa de vivenciá-la novamente. Pode-se dizer, portanto, que o recontar 

compara-se a um ritual, com o intuito de trazer, por intermédio das lembranças, 

sensações de conforto ou a sensação de poder reviver o passado: 

 
A cada vez que é recontado um momento é reconstruída 
simbolicamente, a representação que confortavelmente se espera, 
mesmo que algumas vezes o fato fuja da objetividade e a 
narrativa não seja fiel à realidade. [...] Nas palavras de Bruner, 
“recontar é profetizar”. Eulálio, a cada narrativa, reelabora e 
reinventa. (2009, p. 209) 
 

Estudos acerca da memória já comprovam essa necessidade do ser 

humano de contar fatos passados para tentar revivê-los. Gagnebin, estudiosa da 

relação narração e história na obra de Walter Benjamin, afirma que: “Hoje, ainda, 

literatura e história enraízam-se no cuidado com o lembrar, seja para tentar 

reconstituir um passado que nos escapa, seja para ‘resguardar alguma coisa da 

morte’ dentro de nossa frágil existência humana” (1999, p. 3). Transpondo tais 

conceitos ao discurso narrativo de Eulálio, a lembrança é uma reconstituição e 

também uma maneira de ele “resguardar” sua história após a morte, visto que a 

mesma já está próxima. 

            A resenha do jornalista José Carlos Ruy também aborda o dado 

memorialístico da obra, mas o relaciona a uma alienação do narrador em relação 

à sua própria decadência. Segundo o resenhista: “alienação nítida na 

incapacidade de ver sua situação atual com realismo, refugiando-se num passado 

mítico” (2009, p.1). 

Álvaro Costa e Silva comenta que mesmo com os constantes avanços e 

recuos no tempo da história e com o ir e vir da memória, o romance vai seguindo 

adiante, “lúcido e linear à sua maneira”, alcançando “altíssimo rendimento estético 

e poético” (2009, p.1). Ainda, segundo Silva, o autor soube dar vida ficcional à 

cultura brasileira “numa escrita sedutora, fluente, mas não caudalosa, que permite 

muitas e suculentas camadas de leitura” (2009, p. 2). 

Na visão de Cavalcanti, essa desarticulação narrativa, representada pelas 

lembranças de Eulálio, é o “mérito do romance” (2009, p. 2). E continua 

afirmando: 
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Ele é capaz de provocar a emoção estética, ou seja, o 
arrebatamento que nos possibilita navegar em águas turvas, ter o 
sentido da impossibilidade de diferenciar real e imaginário, 
possibilitando-nos pensar ao mesmo tempo por ordem de um 
discurso histórico e outro fantasioso, sem saber bem qual é qual.  
(2009, p. 2) 
 
 

Há ainda o significativo estudo de Schwarz no qual aproxima Leite 

derramado de Dom Casmurro nas passagens que apresentam o ciúme de 

Eulálio por Matilde, sua desconfiança em relação a ela, o suposto adultério, a 

relação paternalista e senhorial estabelecida entre Eulálio e as demais 

personagens. Depois disso, outros críticos também, como Álvaro Costa e Silva, 

compararam Matilde a uma Capitu de pele castanha e olhos negros. Sem olhos 

de ressaca, mas com “olhar de pingue-pongue” (2009, p. 2). O resenhista retrata 

que “a mais famosa personagem feminina da literatura brasileira se empresta aqui 

graciosamente de modelo a Matilde, musa chefe do livro” (2009, p. 2). 

Para Schwarz, o modo como o narrador Eulálio se apresenta ao leitor é 

semelhante ao estilo dos narradores-personagens machadianos:   

 
A nulidade do próprio Eulálio é quase total, uma verdadeira proeza 
artística a seu modo. Como ele mesmo é o narrador, temos uma 
situação literária machadiana, em que a crítica social não se faz 
diretamente, mas pela autoexposição "involuntária" de um figurão. 
Recapitulando sua vida com propósito sentimental, este sem 
querer vai entregando os segredos de sua classe, em especial os 
podres. (2009, p. 3) 
 

 

Como um grande estudioso da relação de servidão na obra de Machado de 

Assis, Schwarz elogia tal característica presente em Leite derramado. Para o 

crítico: “o virtuosismo com que Chico encarna em primeira pessoa a mediocridade 

e os preconceitos oligárquicos de seu narrador, tornando-o extremamente 

interessante, e aliás sempre engraçado, é notável” (2009, p. 2). Ele também 

chama a atenção para a relação estabelecida no romance entre o passado 

brilhante da oligarquia e o presente já arruinado, numa oposição entre o antigo e 

o moderno. Em suas palavras: 
 
As flutuações entre presente e passado, realidade e fantasia, 
ângulo familiar e ângulo público são caucionadas, no plano da 
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verossimilhança psicológica, pela confusão mental do narrador. 
No plano da técnica narrativa elas são asseguradas, com total 
precisão, pela maestria literária de Chico Buarque, o romancista, 
para quem o narrador de anteontem é um artifício que permite 
sobrepor e confrontar as épocas. É claro que não se trata aqui das 
derivas da memória de um ancião, mas de invenções do artista, 
sempre intencionais, carregadas de humorismo e ambiguidade 
(2009, p. 3). 
 
 

Outro aspecto de semelhança entre Leite derramado e Dom Casmurro 

também apontado primeiramente por Schwarz é quanto à temática da traição que 

permeia toda a trama do romance de Chico. Segundo ele: 

 
 Como em Dom Casmurro, não há resposta segura para o traiu-
não-traiu, e o livro é construído de maneira a alimentar o ânimo 
fofoqueiro dos leitores. Em duas ocasiões antológicas, 
atormentado pelo ciúme, que o empurra a barbarizar, Eulálio vê a 
sua certeza se desfazer em nada. (2009, p. 3)  
 
 

  Eulálio, como Bento Santiago, vivencia a traição da mulher, mas em 

momento algum há um dado concreto da veracidade do fato. São sempre 

suposições advindas da observação pessoal de comportamentos supostamente 

suspeitos da esposa. 

Em relação ao estilo narrativo, à recorrência da memória, às incertezas dos 

fatos narrados, Schwarz revela que: 

 
Se a incerteza dos fatos, da cronologia e da memória está no 
centro da intriga, a realidade que se forma à sua volta é clara e 
sólida, sem nada de indecidível, e as dúvidas do narrador se 
encaixam nela com naturalidade, compondo um panorama social 
amplo, de muita vivacidade. A carpintaria atrás do jorro aleatório 
das recordações é realista e controlada até o ultimo pormenor. 
(2009, p. 2) 

 

Assim, observa-se que a “carpintaria” é construída pelo escritor por meio 

de sua narrativa ambígua, aparentemente sem conexões, mas que ao mesmo 

tempo vai dando ferramentas ao leitor para “costurar” a trama. Vários resenhistas 

atentaram para esse estilo não-linear da escrita de Chico Buarque, tecendo 

elogios ao seu modo de narrar. Para Ruy, é aí que “se revela o domínio da escrita 

que transforma o processo mental do idoso, observado cuidadosamente pelo 

autor, em matéria-prima para a literatura” (2009, p.1). 
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De acordo com Leda Tenório da Motta (2009), porém, é um tanto 

audacioso comparar Chico Buarque a Machado de Assis. Sua crítica começa 

afirmando que o livro de Chico Buarque representa uma “falsa consciência da 

elite branca” (2009, p. 2), criticando negativamente a obra, dizendo que esta ficou 

devendo mais da voz do próprio Chico, pois, para ela, todo esse problema social 

de classes não atinge o escritor, visto que o mesmo pertence a essa mesma elite 

a qual critica. Em suas palavras: “Claro que o Brasil machuca. Mas perguntando, 

ainda, à la Kafka: onde dói em Chico?” (2009, p. 2) 

Ocorre que Chico Buarque, embora pertença à elite social e cultural do 

país, sempre foi um questionador de causas sociais. Grande parte de suas 

composições musicais são marcadas por engajamento político, principalmente na 

época da ditadura, tanto que precisou exilar-se na Itália para evitar maiores 

repressões. Sua peça Calabar foi proibida de estrear; a peça Roda Viva, por sua 

vez, também foi alvo de repressão, os atores foram espancados e ela foi proibida 

de continuar em cartaz devido às denúncias que fazia à ditadura.  

Outro ponto que Motta reforça é quanto à facilidade que Chico Buarque 

tem de introduzir sua produção no mercado, visto ter o apoio da mídia, das 

editoras, dos jornais. Enfim, sua obra propaga-se sem muito esforço e 

exatamente por isso Motta contesta o valor literário dela, visto já haver aceitação 

da mesma já antes da leitura. Motta critica Perrone-Moisés quando esta escreve: 

“um autor em plena posse de seu talento e de sua linguagem” (PERRONE-

MOISÉS in BUARQUE, 2009), pois acredita que o escritor não deve buscar o 

talento e sim possuí-lo. Para Motta (2009, p. 1), “dizer que, finalmente, aprendeu 

a escrever, é apenas confirmar que, neste terreno, diferentemente do que lhe 

acontece no campo da MPB, ele não acha, procura”.  

   Porém, a crítica mais severa acerca do livro dá-se quando Motta compara 

a leitura de Chico Buarque à obra de Kafka e revela que este escreve como se 

tivesse uma “espada enterrada nas costas”, sua literatura inquieta, sacode e isso 

é o que falta na literatura de Chico. Motta afirma que: 
 
É ato contínuo concluir que ao nos estender o espelho 
machadiano, mostrando-nos um velho retrato de nós mesmos – o 
tipo nacional, o figurão arruinado, as desigualdades de classe e de 
cor, o curso das coisas no país – o autor de Leite Derramado 
menos nos sacode que nos reconforta na ideia feita. (2009, p. 2) 
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Para ela, Buarque não foi perturbador, procurou um problema que não 

encontrou, não tem a “espada cravada nas costas” e por isso não deve ter “todo 

esse relevo que estão emprestando” (2009, p. 3) a ele, embora considere Leite 
derramado uma literatura média, valorizando, entretanto, o estilo narrativo do 

autor. 

Segundo a ótica deste trabalho, porém, essa voz escritural presente no 

livro inquieta, pois foge do convencional. O modo como o escritor apropria-se da 

escrita para expressar essa “conversa” desarticulada de Eulálio, aparentemente 

desconexa, que leva o próprio leitor a ordenar os fatos, cria um pacto muito forte 

com este, visto que o leitor também se sente mais um ouvinte dentre os tantos 

outros a quem a narração se dirige, configurando-se, poder-se-ia arriscar-se a 

dizer, como mais uma das personagens que estão ao lado de Eulálio. Por outro 

lado, sim, a linguagem de Leite derramado muitas vezes reconforta, pois é 

possível sentir a presença do compositor Chico Buarque em construções líricas, 

como em “era alaranjada a raiva cega que senti da alegria dela” (Leite derramado, 

p. 12), como em “Era como se a cada dia eu me rasgasse um pouco, porque 

minha pele tinha ficado presa naquela mulher” (Leite derramado, p. 56) ou como 

em “cada mulher tem uma voz secreta, com melodia característica, só sabida de 

quem a leva para a cama” (Leite derramado, p. 135). Desse modo, fica o 

contraponto entre o inquietante e o que conforta, construindo mais um recurso 

híbrido de narração, dentre tantos outros que serão observados aqui, e talvez seja 

esse constante paradoxo a “espada cravada nas costas” de Chico Buarque, 

espada Motta não conseguiu enxergar. 

Por fim, há as resenhas que abordaram a figura de Matilde, a esposa 

sumida ou morta, sem um fim certo, supostamente adúltera, apresentada apenas 

pela narração de Eulálio, mas que vai ganhando forma e consistência ao longo da 

trama. Na visão de Perrone-Moisés: 
 

O romance vai para além de suas referências históricas e 
sociológicas, é a história de uma mulher que, embora exposta de 
modo indireto, pelas linhas tortas da memória do narrador, tem 
uma consistência e uma pungência excepcionais. O livro não é 
apenas divertido. A história de Matilde é de profunda tristeza. 
(2009, p. 3) 
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Segundo a crítica, o mistério maior da trama é o do destino de Matilde, pois 

o narrador dá cinco versões para o seu sumiço, contradizendo-se depois. Mas é a 

na força de construção dessa personagem pelo discurso oblíquo de Eulálio que 

reside toda a mestria autoral, que, segundo Perrone-Moisés, está na:  
 
 
habilidade com que o escritor consegue criar essa personagem, 
pelo olhar obtuso de Eulálio, semeando índices para ele invisíveis, 
mas plenamente legíveis para o leitor. Esses índices que vão 
compondo a personagem, não por acaso cifram-se nos achados 
estilísticos mais notáveis do livro, que não provém da capacidade 
expressiva do narrador, mas da maestria escritural do romancista. 
(2009, p. 1) 

 
 

Esses estudos feitos sobretudo em forma de resenhas puderam oferecer 

uma perspectiva sobre a recepção da obra, de modo que será possível, a partir 

desse quadro de referência, penetrar na análise de Leite derramado  em busca 

desse narrador posicionado entre a tradição do relato oral e a escritura na qual os 

rastros autorais foram apagados. 
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Capítulo II 

O narrador de Leite derramado 

 
2.1. Do narrador da tradição aos esfacelamentos da narrativa                    
contemporânea. 
 

Ah! indiscreta! ah! ignorantona! Mas é isso mesmo que nos 
faz senhores da terra, é esse poder de restaurar o passado, 
para tocar a instabilidade das nossas impressões e a 
vaidade de nossos afetos. 
 

                      (Machado de Assis) 
 

 

 É inquestionável o papel elementar que as narrativas desempenham na 

humanidade. Desde os primórdios, o homem buscou criar expressões artísticas 

como uma forma de se comunicar, de externar suas angústias, dúvidas ou 

explicar os mistérios da natureza. Um grande exemplo disso é a criação dos mitos 

na Antiguidade. 

Fernando Segolin (2009), em seu ensaio sobre narrativas mitopoéticas, 

revela que a literatura, como “arte da palavra”, busca a criação por meio da 

linguagem. Para ele: 

 
O fazer criativo é um fazer especial. É um fazer que aponta para o 
novo, ou seja, busca a instauração de algo que não existia. 
Operar criativamente com a palavra é buscar nela uma palavra 
que ainda não é, uma palavra que ainda não há, tal como o gesto 
divino que arranca do barro o primeiro homem, ou que extrai 
magicamente a luz, que não havia, das trevas primordiais. (2009, 
p. 1) 

 
 

Nessa perspectiva, compara a arte de narrar a algo mágico, colocando o 

homem como “ator efetivamente participante do espetáculo cósmico” (p. 4), capaz 

não somente de transmitir suas histórias, mas, por intermédio de suas palavras, 

de revivê-las metaforicamente como um ritual.  

Dessa forma, a arte busca suprir um vazio do ser humano e cumpre a 

função de religá-lo aos mistérios do Universo. De acordo com Bastazin (2006, p. 

100), “conhecer os fatos mitológicos e repeti-los em cerimônias ritualísticas é ter 
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acesso aos segredos e explicações do mundo e do próprio modo de existir no 

mundo”. 

Com isso, percebe-se que o ser humano sempre sentiu necessidade de 

narrar suas histórias, suas experiências de vida, desde épocas remotas, relatando 

o que presenciou ou o que ouviu, colocando-se numa dimensão coletiva com o 

intuito de permanecer vivo por meio do narrar.  

De acordo com Walter Benjamin (1993), no seu clássico estudo sobre o 

narrador, datado de 1936, as antigas narrativas tradicionais advêm das 

experiências vividas ou ouvidas.  Para ele: 
 

A experiência que passa de pessoa a pessoa é a fonte a que 
recorreram todos os narradores. E entre as narrativas escritas, as 
melhores são as que menos se distinguem das histórias orais 
contadas pelos inúmeros narradores anônimos. (1993, p. 198) 
 
 

As narrativas desses primeiros narradores eram aquelas que traduziam 

uma experiência e traziam um ensinamento moral, um provérbio, uma norma de 

vida, sendo o narrador aquele que sabia aconselhar. O saber, portanto, vinha de 

longe. 

Com o tempo, porém, as pessoas foram perdendo esse costume, tornando-

se cada vez mais individualistas. O homem moderno já não tem mais tempo para 

nada, busca a brevidade, as informações rápidas, as soluções imediatas e, hoje, 

aconselhar parece algo antiquado, as experiências coletivas foram deixando de 

ser comunicáveis. O saber passou a chegar por meio de informações imediatas, e 

o aconselhamento que vinha de épocas longínquas não mais é compartilhado. 

Com isso, as narrativas tradicionais foram se perdendo, já que as experiências 

foram sendo esquecidas. 

A informação, refratária à experiência da narração e focada na transmissão 

do factual, torna-se distante de qualquer marca de pessoalidade ou de 

ensinamento a transmitir, já que a experiência do narrador ausenta-se desse 

relato informativo e pretensamente objetivo.  

Os antigos narradores não buscavam simplesmente transmitir uma 

informação. Para Benjamin, a natureza da verdadeira narrativa é que: 
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Ela tem em si, de forma latente, uma dimensão utilitária. Essa 
utilidade pode consistir seja num ensinamento moral, seja numa 
sugestão prática, seja num provérbio ou numa norma de vida – de 
qualquer maneira, o narrador é um homem que sabe dar 
conselhos. (1993, p. 200) 
 
 

Ainda de acordo com o estudioso, no mundo narrativo, quanto menos se 

explica mais se abre espaço para reflexões e questionamentos. Uma história não 

se esgota em um determinado tempo, como ocorre com a informação; ao 

contrário, ela deve continuar gerando novas experiências narrativas a serem 

partilhadas, criando o circuito da narração, isto é, o conhecimento, ao ser 

transmitido de geração a geração, transforma o ouvinte em narrador. Nas 

palavras de Benjamin: “Ela (narrativa) não se entrega. Ela conserva suas forças e 

depois de muito tempo ainda é capaz de se desenvolver” (1993, p. 204). 

Para Gagnebin (2007), essa visão benjaminiana de que a narrativa 

tradicional foi morrendo com o passar dos tempos ultrapassa o tom melancólico 

da maioria dos teóricos do início do século XX que traziam uma visão de 

“desencantamento do mundo”.  

Segundo ela, Benjamin atenta para mudanças dos processos sociais, 

culturais e artísticos da época, os quais já apresentavam uma crescente 

fragmentação e mostra a preocupação dele de que isso causasse um declínio nas 

artes em geral, gerando uma mutação que culminaria no fim da narrativa 

tradicional. Para ela, essa preocupação do crítico “concentra em si, de maneira 

exemplar, os paradoxos da nossa modernidade” (p. 56). 

De acordo com Benjamin, um dos fatores que contribuiu para o fim desse 

tipo de narração foi o surgimento da imprensa. Com ela, nasceu o romance, que 

propiciou a segregação, pois o romancista é um ser que se isola, que se afasta 

dos outros no ato da criação, e mesmo seus leitores também se isolam no 

momento da leitura, diferentemente dos narradores orais, os quais retiravam as 

histórias de suas próprias experiências e das de outros, compartilhando-as em 

grupos. Tais narrativas possibilitavam a interatividade entre as pessoas, visto que 

eram contadas coletivamente e transmitidas de geração a geração. Para 

Benjamin:  
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Se “dar conselhos” parece hoje algo de antiquado, é porque as 
experiências estão deixando de ser comunicáveis. Em 
conseqüência, não podemos dar conselhos nem a nós mesmos 
nem aos outros. Aconselhar é menos responder a uma pergunta 
que fazer uma sugestão sobre a continuação de uma história que 
está sendo narrada. [...] O conselho tecido na substância viva da 
existência tem um nome: sabedoria. A arte de narrar está 
definhando porque a sabedoria – lado épico da verdade – está em 
extinção. (1993, p. 200) 
 
 

Essa problemática é fruto de nossa modernidade. Em seu ensaio 

“Experiência e Pobreza”, o autor revela que os seres humanos “estão cada vez 

mais pobres em experiências comunicáveis e não mais ricos” (1993, p.115). Isso 

acontece porque as experiências foram ficando cada vez mais dolorosas, e o 

homem, ao invés de buscar lembrá-las, preferiu esquecê-las. Benjamin também 

acrescenta que tal situação gerou uma “nova barbárie”, pois essa “pobreza de 

experiência não é mais privada, mas de toda a humanidade” (p.115). 

Por outro lado, nesse ensaio, ele observa também um aspecto positivo 

dessa barbárie, visto que ela impulsiona o ser humano “a partir para a frente, a 

começar de novo, a contentar-se com pouco, sem olhar nem para a direita nem 

para a esquerda” (p.115). Passa-se a valorizar a simplicidade contemporânea, 

rejeitando a imagem do homem tradicional, o qual estava adornado com as 

“oferendas do passado” (p. 115). 

Porém, para Gagnebin (2007, p. 62), essa visão positiva de “nova barbárie” 

que Benjamin revela em “Experiência e Pobreza” já não aparece mais em seu 

ensaio sobre “O narrador”, escrito posteriormente. Neste, ele valoriza a “atividade 

narrativa que saberia rememorar e recolher o passado esparso”.  

Gagnebin (2007, p. 57)), ao interpretar as palavras de Benjamin, 

acrescenta que “a riqueza não provém de nenhum tesouro, mas sim da 

experiência que o pai, no momento de morte, pode transmitir ao filho”. E, citando 

o autor, completa: “hoje, tais experiências não passam mais: os provérbios soam 

oco, as histórias se esgotam”. 

Em meio a tantos medos e incertezas, o homem moderno vê-se perdido, 

sem saber como agir diante das diversas transformações, confuso e sem 

capacidade de compartilhar experiências. Consequentemente, as narrativas 

atuais já não trazem mais o saber, o conselho e o ensinamento; ao contrário, 

deixam transparecer esse ser humano atordoado diante de seu próprio mundo. 
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Essa transformação que isolou cada vez mais o indivíduo aparece 

retratada nas personagens dos romances. Criam-se indivíduos perdidos, sem 

sabedoria, que em nada lembram os narradores tradicionais com seus 

aconselhamentos. Como exemplo, Benjamin cita D. Quixote, para revelar que “a 

grandeza de alma, a coragem e a generosidade de um dos mais nobres heróis da 

literatura são totalmente refratárias ao conselho e não contém a menor centelha 

de sabedoria” (p. 201). 

Ao contrário do isolamento proporcionado pelo romance, ou da informação 

pronta e imediata dada pela imprensa, Benjamim denominou as antigas narrativas 

como “uma forma artesanal de comunicação” (p. 205), comparando-as aos 

trabalhos dos artesãos, visto que durante muito tempo floresceu no meio desses. 

As pessoas contavam histórias enquanto teciam ou trabalhavam coletivamente, 

produzindo seus trabalhos manuais. Para o teórico, tal experiência “não está 

interessada em transmitir o ‘puro em si’ da coisa narrada” (p. 205), como a 

imprensa, por exemplo. Ao contrário, é como se o narrador introduzisse sua 

marca pessoal na experiência a ser contada, dando a ela sua característica 

própria e única, assim como os trabalhos manuais, que são singulares por serem 

confeccionados um a um, revelando traços de seu criador. 

Sobre isso, Gagnebin, no prefácio da obra de Walter Benjamin, revela: 

 
A uma experiência e uma narratividade espontâneas, oriundas de 
uma organização social comunitária centrada no artesanato, opor-
se-iam, assim, formas ‘sintéticas’ de experiência e de 
narratividade, [...] frutos de um trabalho de construção 
empreendido justamente por aqueles que reconheceram a 
impossibilidade da experiência tradicional na sociedade moderna 
e que se recusam a se contentar com a privaticidade da 
experiência vivida individual. (GAGNEBIN, in Benjamin, 1993, 
p.10) 

 

Quando os antigos narradores foram emudecendo e as experiências 

deixando de ser contadas e recontadas com o passar do tempo, ocorre o que 

Benjamin chama de “a perda da aura”, devido à arte de narrar estar chegando ao 

fim. Deve-se entender, portanto, que esse fim não significa que não haja mais 

narrativas, mas sim que o modelo tradicional foi morrendo, abrindo espaço para 

um outro modo de narrar que tenta reconstruir o passado a partir de uma tradição 

já esfacelada. De acordo com Gagnebin: 
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Essas tendências ‘progressistas’ da arte moderna, que 
reconstroem um universo incerto a partir de uma tradição 
esfacelada, são, em sua dimensão mais profunda, mais fiéis ao 
legado da grande tradição narrativa que as tentativas previamente 
condenadas de recriar o calor de uma experiência coletiva. 
(GAGNEBIN in Benjamin, 1993, p.12) 
 
 

A partir disso é que o romance aparece. Segundo Benjamin, ele surge “no 

momento em que a experiência coletiva se perde, em que a tradição comum já 

não oferece nenhuma base segura”, (p. 14) e o homem, por meio do romance, 

busca encontrar uma explicação para os acontecimentos, um sentido para a vida, 

para a morte e para a história. Quanto a isso, Gagnebin (1993) revela: 

 
O romance coloca em cena um herói desorientado, e toda a ação 
se constitui como uma busca, seu sucesso ou seu fracasso. O 
leitor do romance persegue o mesmo objetivo; busca 
assiduamente na leitura o que já não encontra na sociedade 
moderna: um sentido explícito e reconhecido. Por isso ele espera 
com impaciência pela morte do herói, verdadeira ou figurada, pelo 
final do relato, para poder provar para si que este último não viveu 
em vão e, portanto, reflexivamente, ele, leitor, tampouco. 
(GAGNEBIN, in Benjamin, 1993, p.14) 
 

 

O romance, portanto, no pensamento de Benjamin, “convida o leitor a 

refletir sobre o sentido de uma vida” (p. 213). E este vai acompanhando o 

narrador, mesmo sendo um indivíduo solitário, ao contrário dos ouvintes das 

narrativas orais, que participavam coletivamente das histórias, ouviam, 

apreendiam e as memorizavam para poder recontá-las. Quanto à solidão dos 

romances, Maurice Blanchot (1987) diz:  

 
A obra é solitária: isso não significa que ela seja incomunicável, 
que lhe falte o leitor. Mas quem a lê entra nessa afirmação da 
solidão da obra, tal como aquele que a escreve pertence ao risco 
dessa solidão. (1987, p. 12) 
 
 

Assim, percebe-se que as transformações no modo de narrar, advindas 

com o tempo, vão, consequentemente, abrindo espaço para o surgimento de 

novas formas narrativas, como ocorre na obra de Franz Kafka, que fornece uma 
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nova maneira de narrar, na qual a força propulsora é o apagamento dos rastros, 

narrando a partir do esquecimento e invertendo o significado de sabedoria.  

De acordo com Benjamin, a obra de Kafka é paradoxal, pois, ao mesmo 

tempo em que ele insere o mito, este já vem com uma significação singular, 

contradizendo o esperado. Na narrativa de Kafka, revela-se o antinarrador, pois a 

experiência retransmitida entre gerações é o eterno retorno do homem condenado 

a uma vida angustiada e malograda, fadada ao fracasso. Desse modo, Benjamin 

relata: 

 
Em Kafka as sereias silenciam, talvez porque a música e o canto 
são para ele uma expressão ou pelo menos um símbolo da fuga. 
Um símbolo da esperança que nos vem daquele pequeno mundo 
intermediário, ao mesmo tempo inacabado e cotidiano, ao mesmo 
tempo consolador e absurdo, no qual vivem os ajudantes. Kafka é 
como o rapaz que saiu de casa para aprender a ter medo.  (1993, 
pp.143-144) 
 
 

Pode-se ressaltar, portanto, que o mundo de Kafka é um mundo sem 

doutrinas, mesmo suas parábolas não trazem um ensinamento; ao contrário, 

criam lacunas para que o próprio leitor tente decifrá-las. Benjamin revela que “não 

se pode falar em sabedoria na obra de Kafka. Restam apenas elementos de sua 

dissolução” (p. 149). 

Esse modo paradoxal de retratar a tradição é, para Benjamin, resultado da 

época em que os textos kafkianos foram escritos, pois captaram de modo confuso 

uma tradição já desfeita e a mensagem que transmitem é a do esfacelamento, 

que corresponde ao mundo de suas próprias experiências em dissolução. 

Ferrari (2007), em um artigo sobre a obra de Kafka observa que: 
 

Se a obra de Kafka faz alguma referência à doutrina ou à tradição, 
o que, segundo Benjamin, aparece dela são, como já se disse, os 
restos, os produtos da sua dissolução. A referência à tradição é no 
escritor uma forma de referir-se ao mundo das experiências 
recentes do homem moderno. Kafka não lamenta a perda da 
tradição, mas tematiza a experiência sem rastro do homem 
moderno, a experiência da transmissibilidade e da ausência de 
solo fixo. Essa fixidez só pode ser estabelecida pelo próprio 
homem, para poder se orientar num mundo que lhe é refratário à 
experiência, que parece carecer de sentido, enquanto que a 
tradição remete a um mundo cujo sentido era imanente. (2007, p. 
157) 
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O romance moderno trouxe transformações no modo de narrar, e Kafka é 

um precursor de tais elementos. Para o teórico Wilhelm Emrich:  
 

A arte narrativa de Kafka rompe a consciência de nossa época. 
Em meio a um século, no qual a história européia trimilenária se 
transforma em um conjunto de escombros, no qual desmoronam 
as estruturas vigentes, a arte kafkiana configura a lei infalível e 
eterna de nossa existência, não mais sob forma de mito da 
criação, que imediatamente poderia ser contestado pela ciência, 
não mais sob forma de mandamento moral articulável, não mais 
sob forma de ensinamento ideológico, nem como um fenômeno 
subordinado ao relativismo histórico, e sim sob forma do 
inescrutável por excelência, que ao mesmo tempo obriga cada ser 
humano a defrontar-se consigo mesmo. (EMRICH in 
ROSENTHAL, 1975, p. 64) 

 

Segundo Benjamin, parece haver em Kafka “um caminho para o 

reconhecimento do esquecido” (1993, p. 162), contudo os fatos relembrados 

aparecem deformados, distorcidos, o que dificulta tal reconhecimento. Aparecem 

lacunas, as quais, muitas vezes, não são preenchidas, cabendo ao próprio leitor 

as possíveis interpretações. Para Ferrari (2007), em Kafka:  
 
 

O que é recordado aparece de modo distorcido porque a distorção 
é o modo como o esquecido aparece, e porque aquilo a que o 
esquecimento remete não está disponível para a leitura e escrita. 
[...] A obra de Kafka remete a um mundo sem doutrina, sem 
passado, um mundo que é o seu próprio, povoado, no entanto, por 
figuras de um mundo esquecido, por figuras de um mundo arcaico 
que força a passagem para o presente. O ‘esquecimento’ desse 
mundo é a culpa desconhecida da qual Josef K é acusado. (2007, 
p. 158) 
 
 
 

 Kafka, portanto, soube retratar o indivíduo desorientado da modernidade. O 

esquecimento ao qual alude remete aos tempos primordiais, alguns até apontam 

para o pecado original, como vimos nos estudos de Erwin Teodor Rosenthal 

acerca da obra kafkiana. Para o estudioso, suas personagens revelam a culpa 

que o homem busca esquecer e deixam transparecer a “fatalidade e a natureza 

caótica” (ROSENTHAL, 1975, p. 67) da existência moderna. Para esse autor, a 

obra de Kafka situa-se “nas imediações de nossa vida cotidiana e de nossas 

experiências, focaliza com especial nitidez o âmago insondável da existência 

humana” (p. 67). 
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 Esse novo narrador, incompreendido, desorientado diante da própria vida, 

marcado pelo individualismo, pelas atribulações cotidianas e pela dúvida, difere 

daquele narrador tradicional, sábio e experiente, que sabia aconselhar porque 

tinha um domínio do seu mundo.  

Enquanto o narrador da tradição relatava suas experiências, as quais 

ultrapassavam o âmbito pessoal e chegavam a atingir a coletividade, o narrador 

moderno narra aquilo que observa no outro, portanto, experiências alheias, que 

não lhe pertencem. É o que ressalta o crítico Silviano Santiago (1989): 

 
O narrador pós-moderno é o que transmite uma ‘sabedoria’, que é 
decorrência da observação de uma vivência alheia a ele, visto que 
a ação que narra não foi tecida na substância viva de sua 
existência. Nesse sentido, ele é o puro ficcionista, pois tem de dar 
‘autenticidade’ a uma ação que, por não ter o respaldo da 
vivência, estaria desprovida de autenticidade. Esta advém da 
verossimilhança que é produto da lógica interna do relato. O 
narrador pós-moderno sabe que o ‘real’ e o ‘autêntico’ são 
construções de linguagem. (1989, p. 40) 
 
 

Nesse caso, a autenticidade pode ser discutida, visto que não se narra uma 

ação vivida, mas, sim, uma informação que se tem por meio de uma observação 

de um terceiro. Segundo Santiago, o narrador contemporâneo deseja isentar-se 

da ação narrada e focar na personagem analisada, como um espectador 

assistindo a um espetáculo: É “esse movimento de rechaço e de distanciamento 

que torna o narrador pós-moderno” (p. 39). 

No entanto, ao lançar seu olhar para o outro, o narrador acaba também 

falando de si, mesmo que de maneira indireta:  
 
 

À medida que a sociedade se moderniza, torna-se mais e mais 
difícil o diálogo enquanto troca de opiniões sobre as ações que 
foram vivenciadas. As pessoas já não conseguem hoje narrar o 
que experimentaram na própria pele. (1989, p. 39) 
 
 

Atualmente quando alguém narra suas reminiscências, não as faz como o 

narrador clássico, o qual “debruça-se sobre as ações de sua vivência e, em 

reminiscência, mistura a sua história com outras que convivem com ela na 

tradição da comunidade” (SANTIAGO, 1989, p. 43), mas, sim, observa o outro e 

se “embriaga” com a vida deste, subtraindo-se da ação narrada. Desse modo, 
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dramatiza “a experiência de alguém que é observado e muitas vezes desprovido 

de palavra” (SANTIAGO, 1989, p. 44). Não há mais conselho a ser dado, nem a 

autoridade da sabedoria dos velhos narradores:  
 

Em virtude da incomunicabilidade da experiência entre gerações 
diferentes, percebe-se como se tornou impossível dar 
continuidade linear ao processo de aprimoramento do homem e 
da sociedade. Por isso aconselhar – ao contrário do que pensava 
Benjamin – não pode ser mais ‘fazer uma sugestão sobre a 
continuação de uma história que está sendo narrada’. A história já 
não é mais vislumbrada como tecendo uma continuidade entre a 
vivência do mais experiente e a do menos, visto que o 
paternalismo é excluído como processo conectivo entre gerações. 
As narrativas hoje são, por definição, quebradas. Sempre a 
recomeçar. (1989, pp. 46-47) 

 

Rosenthal vai nessa mesma direção ao perceber que o romance atual visa 

refletir essa época “cindida, fermentada, nervosa e enervante” (p. 1). Ele ainda 

acrescenta:  

 
O romancista moderno sabe da impossibilidade de configurar o 
mundo em sua totalidade, e quando diz ‘não tenho palavras para a 
minha verdade’ não só alude à perda da capacidade expressiva 
como também ao reconhecimento de estar fadada ao malogro 
qualquer tentativa de expressar o indizível, podendo aparecer, 
portanto, apenas parte do todo, sob forma de fragmentos, esboços 
ou bosquejos. (1975, p. 1) 

 
 

O romance contemporâneo carrega consigo esse discurso fragmentário, o 

narrador nem sempre detém o domínio do que fala, pois sabe que é impossível 

configurar o mundo em sua totalidade e por isso retrata partes desse todo. Não 

sendo capaz de reter a realidade à sua volta, capta alguns flashes. Com isso, a 

narrativa acaba apresentando lacunas para serem completadas pelo leitor. Na 

visão de Segolin: 
 
A narrativa moderna, diante de um novo paradigma humano, 
diante do novo homem, desenreda-se, desfigura-se, 
desnarrativiza-se, entra em crise. Ao perder o fio do histórico, 
deixa de contar, liberta-se do tempo e do espaço cíclicos, 
dessacraliza-se e passa a exibir diagramaticamente sua própria 
teia textual, ícone do microcosmo subjetivo pelo qual caminham 
erraticamente seus heróis labirínticos e problemáticos. (2009, p. 8) 
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De acordo com Gagnebin, há três principais explicações para esse 

esfacelamento da arte de narrar. Em primeiro lugar, porque a experiência 

transmitida pelo relato deve ser comum a um grupo e hoje as pessoas estão cada 

vez mais isoladas, não compartilham mais experiências comunitárias. Depois 

porque as mudanças sociais ocorrem em um ritmo demasiado rápido para a 

assimilação humana e, por fim, a distância cada vez maior existente entre as 

gerações, visto que hoje em dia o mais jovem já não ouve com respeito aos mais 

velhos e mais experientes. 

É cada vez mais comum a sociedade afastar o velho de seu convívio, não 

ouvi-lo com olhos atentos. Atualmente, há uma visão de que os velhos devem se 

afastar e ceder seus lugares aos jovens, poupando a todos de seus conselhos e 

se resignando a um papel passivo, ao contrário de antigamente, quando eles 

eram buscados como fonte de conhecimento e de experiência de vida. De acordo 

com Ecléa Bosi (2009): 
 
Os jovens nos olharão com estranheza, curiosidade; nossos 
valores mais caros lhe parecerão dissonantes e eles encontrarão 
em nós aquele olhar desgarrado com que, às vezes, os velhos 
olham sem ver, buscando amparo em coisas distantes e ausentes. 
(2009, p. 75). 

 

Essa sociedade que rejeita o velho torna-se fragmentária porque cria uma 

série de rupturas, já que toda a relação de continuidade é desconsiderada, ou 

seja, ao excluir o mais velho, não se mantém presente a sua obra, as coisas que 

ele realizou não serão continuadas, sua experiência de vida não será tomada 

como exemplo. Desse modo, quando a sociedade o empurra para a margem, 

para ele “a vida atual só parece significar se ela recolher de outra época o alento” 

(BOSI, 2009, p. 82). Por isso, é muito comum entre os velhos a lembrança de 

tempos remotos, tempo esse em que ainda se sentia participante no mundo. Para 

Ecléa Bosi: 

 
O velho é alguém que se retrai de seu lugar social e este 
recolhimento é uma perda e um empobrecimento para todos. 
Então, a velhice desgostada, ao retirar suas mãos cheias de dons, 
torna-se uma ferida no grupo. (2009, p. 83) 
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Para a socióloga, “a conversa evocativa de um velho é sempre uma 

experiência profunda” (p. 82), a qual ela compara a uma verdadeira obra de arte, 

pois em suas lembranças aparecem muitas riquezas de lugares, pessoas, 

brincadeiras e situações já inexistentes, que em muito podem contribuir para o 

aprendizado de jovens e adultos. 

Lembrar para o velho é mais que reviver o passado, é refazê-lo, pois, ao 

virem à tona, tais fatos misturam-se às percepções presentes, fundindo-se na 

mente de quem recorda. Ecléa Bosi, afirma que “na maior parte das vezes, 

lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, repensar, com imagens e ideias 

de hoje, as experiências do passado” (p. 55). 

Desse modo, as lembranças podem vir carregadas de ensinamentos, pois, 

quando alguém rememora o passado, está trazendo não só lembranças 

individuais, mas, sim, as lembranças de todo um grupo social e indo além, 

retomando toda uma tradição, que é a memória coletiva de cada sociedade. Por 

isso é que, antigamente, o ancião era respeitado e ocupava “um lugar de honra 

como guardião do tesouro espiritual da comunidade, a tradição” (BOSI, 2009, p. 

82), porque seu interesse se volta para o passado, e ele busca ressuscitar 

detalhes de experiências vividas, podendo, desse modo, ser fonte de 

ensinamentos.  

Hoje em dia, quando se isola o velho, perdem-se experiências 

comunicáveis e isso reflete nas narrativas, pois o narrador contemporâneo tornou-

se pobre na arte de comunicar experiências. Ao contrário do narrador clássico, 

que transmitia sabedoria, esses narradores emudecem. Como disse Benjamin:  

 
Com a guerra mundial tornou-se manifesto um processo que 
continua até hoje. No final da guerra, observou-se que os 
combatentes voltavam mudos dos campos de batalha, não mais 
ricos e sim mais pobres em experiência comunicável. (1993, p. 
198).  
 

 

Esse emudecimento, essa falta de vontade do ser humano de relatar 

experiências tão dolorosas, que buscava esquecer apagando seus “rastros”, é 

manifestado na arte literária contemporânea. De acordo com Santiago, isso 

transparece na presença de personagens mudos, que são observados pelo 
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narrador; porém, desprovidos de qualquer palavra, representando, ironicamente, 

a mudez da atualidade: 
 

Dar palavra ao olhar lançado ao outro para que se possa narrar o 
que a palavra não diz. Há um ar de superioridade ferida, de 
narcisismo esquartejado no narrador pós-moderno, impávido por 
ser ainda portador de palavra num mundo onde ela pouco conta, 
anacrônico por saber que o que a sua palavra pode narrar como 
percurso de vida pouca utilidade tem. Por isso é que olhar e 
palavra se voltam para os que dela são privados.  
A literatura pós-moderna existe para falar da pobreza da 
experiência, dissemos, mas também da pobreza da palavra 
escrita enquanto processo de comunicação. (1989, pp. 48-49) 
 

 

Essa “pobreza da palavra”, à qual Santiago se refere, pode também ser 

observada no estilo enxuto, fragmentário e conciso das narrativas atuais. Olha-se 

para o outro, mas não há uma razão clara para a finalidade desse olhar; olha-se 

“para dar razão e finalidade à vida” (SANTIAGO, 1989, p. 49). 

Essa valorização da vida é um dos primeiros passos que caracterizam a 

morte das narrativas tradicionais, visto que, atualmente, as pessoas afastam a 

morte do seu cotidiano, preocupando-se apenas com a vida. Porém, para 

Benjamin, a finalidade da vida e o ápice da sabedoria eram encontrados no leito 

de morte, ela “é a sanção de tudo o que o narrador pode contar. É da morte que 

ele deriva sua autoridade” (p. 208). Partindo desse pressuposto, conclui-se que, 

ao se retirar a morte do contato com os vivos, perdem-se suas histórias, tradição 

que poderia ser levada adiante pela voz do ouvinte.  

Conforme informa Benjamim, evitando o espetáculo da morte, a qual passa 

a ser excluída do convívio humano, perdem-se as grandes narrativas: 
 
 

Hoje, burgueses vivem em espaços depurados de qualquer morte 
e, quando chegar sua hora, serão depositados por seus herdeiros 
em sanatórios e hospitais. Ora, é no momento da morte que o 
saber e a sabedoria do homem e sobretudo sua existência vivida 
– e é dessas substâncias que são feitas as histórias – assumem 
pela primeira vez uma forma transmissível. (1993, p. 20) 
 
 

 Desse modo, é na morte que toda a experiência da vida se fecha em sua 

totalidade. Por isso, tal momento é tão importante. As novas gerações, porém, 

afirma Santiago, preferem olhar para a vida: 
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O olhar do raciocínio de Benjamin caminha para o leito da morte, 
o luto, o sofrimento, a lágrima, e assim por diante, com todas as 
variantes do ascetismo socrático. O olhar pós-moderno (em nada 
camuflado, apenas enigmático) olha nos olhos do sol. Volta-se 
para a luz, o prazer, a alegria, o riso, e assim por diante, com 
todas as variantes do hedonismo dionisíaco. O espetáculo da vida 
hoje se contrapõe ao espetáculo da morte ontem. Olha-se um 
corpo em vida, energia e potencial de uma experiência impossível 
de ser fechada na sua totalidade mortal, porque ela se abre no 
agora em mil possibilidades. (1989, p. 50) 

 

Assim, observa-se que as transformações sociais pelas quais a 

humanidade foi passando no decorrer dos tempos estão intimamente 

relacionadas às mudanças na narrativa.  Sobre o tema da morte, veremos porque 

é recorrente na literatura e, embora os textos contemporâneos busquem olhar 

para “o sol”, retratar a morte, não só como temática, mas também enquanto 

possibilidade narrativa, é algo que instiga muitos escritores ainda nos dias de 

hoje. 
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2.2.  A presença da morte na Literatura: 

 
 

“A arte é relação com a morte. Por que a morte? Porque ela é o extremo.”  

(Blanchot, 1987, p. 87) 

 
 

Retratar a morte é algo muito comum na literatura. De acordo com os 

estudos benjaminianos, esse é o momento em que o ser humano mais tem a 

dizer, mais alcança sabedoria. Vários autores trabalham o tema, analisando seus 

paradoxos, o vazio e a negatividade dessa literatura que se aproxima da morte. 

Para Benjamin, é exatamente no momento da morte que o homem tem 

mais o que dizer, é o momento em que a experiência vivida aflora, e são essas as 

substâncias de que são feitas as histórias. É nessa hora que seu discurso adquire 

maior autoridade, pois é quando se confirma tudo o que o narrador quer contar. 

Porém, nos tempos modernos, as pessoas estão afastando a morte de seu 

convívio e com isso o homem está perdendo histórias, não só de uma vida, mas 

de sua própria origem enquanto ser humano.  

Na Idade Média, a morte era presente na vida das pessoas e apresentava-

se como um destino. Assistia-se à morte como um espetáculo que não causava 

estranheza nem mesmo às crianças, tanto que as pessoas eram frequentemente 

mortas em praça pública, na presença de todos. Os moribundos morriam em seus 

próprios lares, junto da família, ao redor dos seus. De acordo com Rodrigo 

Feliciano Caputo: 

 
 
Na primeira Idade Média a morte era “domesticada”, “familiar”, ou 
seja, havia certa intimidade entre o morrer e o cotidiano da 
sociedade, a tal ponto que este ato era encarado como algo 
natural da vida. Era comum o moribundo, pressentindo a chegada 
de sua morte, realizar o ritual final, despedir-se e quando 
necessário reconciliar-se com a família e com os amigos, expunha 
suas últimas vontades e morria, na esperança do juízo final 
quando alcançaria o paraíso celeste. É por isso que nesta época a 
morte súbita, repentina era considerada vergonhosa e às vezes 
considerada castigo de Deus, pois a morte casual inviabilizava o 
processo do morrer descrito acima. (2008, p. 75). 
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Segundo o historiador Phelippe Ariès, ainda no início do século XX, em 

todo o Ocidente, a morte ainda modificava o espaço e o tempo de um grupo 

social, as pessoas se uniam para o funeral, os sinos da Igreja tocavam, o velório 

ocorria nas casas e todos participavam do ritual. Em suas palavras:  

 
Ainda no início do século XX, digamos até a guerra de 1914, em 
todo o Ocidente de cultura latina, católica ou protestante, a morte 
de um homem modificava solenemente o espaço e o tempo de um 
grupo social, podendo se estender a uma comunidade inteira, 
como, por exemplo, a uma aldeia. Fechavam-se as venezianas do 
quarto do agonizante, acendiam-se as velas, punha-se água 
benta; a casa enchia-se de vizinhos, de parentes, de amigos 
murmurantes e sérios. O sino dobrava a finados na igreja de onde 
saía a pequena procissão que levava o Corpus Christi [...] Depois 
da morte, afixava-se na entrada um aviso de luto (que substituía a 
antiga exposição do corpo ou do caixão na porta, costume já 
abandonado). Pela porta entreaberta, única abertura da casa que 
não fora fechada, entravam todos os que, por amizade ou 
convenção, se sentiam obrigados a uma última visita. (1982, pp. 
212) 
 
 

Percebe-se, portanto que a morte era um acontecimento público que 

comovia “a sociedade inteira: não era apenas um indivíduo que desaparecia, mas 

a sociedade que era atingida e que precisava ser cicatrizada” (ARIÈS, 1982, p. 

213). Porém, em meados do século XX, surgiu uma forma absolutamente nova de 

morrer, a sociedade expulsa a morte de seu cotidiano, a qual passa a ser 

escondida em hospital. Antigamente, o quarto do moribundo não era resguardado 

contra a participação pública na morte e os ocupantes da casa suportavam a 

doença. Entretanto, quanto mais se avança no século XX, mais isso se torna 

difícil de ser tolerado. Na visão de Norbert Elias: 
 
Os rápidos progressos do conforto, da intimidade, da higiene 
pessoal, das ideias de assepsia tornaram todo o mundo mais 
delicado; sem que nada em contrário se possa fazer, os sentidos 
já não suportam os odores nem os espetáculos que, ainda no 
início do século XIX, faziam parte, com o sofrimento e a doença, 
da rotina diária. (2001, p. 263) 

 

Por tudo isso, o asilo e o hospital tornaram-se os lugares ditos apropriados 

para esconder os doentes. O hospital passa, então, a ser o local da morte 

solitária. Porém, quando se afastam os moribundos dos vivos, tirando o momento 
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de morte da presença das pessoas e tratando o assunto como algo velado, perde-

se a experiência daquele que está para morrer. 

Segundo Blanchot (1987), a morte é a “experiência suprema” e por isso 

causa tanto pavor aos seres humanos. Em suas palavras: 
 
Pensa também na morte, na experiência suprema que ela 
representa, experiência por isso pavorosa, cujo pavor nos afasta e 
que se empobrece nesse distanciamento. Os homens recuaram 
diante da parte obscura de si mesmos, rechaçaram-na e 
excluíram-na, e assim ela tornou-se-lhes estranha, é-lhes inimiga, 
potência má a que se furtam por um constante desvio ou cuja 
natureza alteram o medo que os afasta dela. Isso é desolador, 
isso faz de nossa vida uma região que é um deserto de medo, 
duplamente empobrecido: empobrecido pela pobreza desse 
temor, que é um mau temor, e, dado esse pobre temor, 
empobrecido da morte que ele expele obstinadamente de nós. 
Fazer da morte a minha morte, já não é mais, portanto, 
atualmente, manter-me eu até a morte, é ampliar esse eu até a 
morte, expor-me a ela, não mais exclui-la mas inclui-la, olhá-la 
como minha, lê-la como a minha verdade secreta, o assustador 
em que reconheço o que sou, quando sou maior do que eu, 
absolutamente eu mesmo ou absolutamente grande. (1987, p. 
126) 

 

Observa-se que, também para Blanchot, afastar a morte causa o 

empobrecimento. Para ele, não só a perda da experiência daquele que está por 

morrer, mas também, ao se afastar da morte, o homem perde uma parte de si 

mesmo, visto que tal acontecimento é próprio da existência, é a “verdade secreta” 

de cada um. Para ele, deve-se deixar de pensar na morte como uma estranheza 

incompreensível e pensar nela como parte da vida: “a morte faria, portanto, parte 

da existência, viveria em minha vida; no mais íntimo de mim” (BLANCHOT, 1987, 

p.122).  

Acontece que, mesmo tentando eliminar a morte do dia a dia, é inevitável 

não se pensar nela, pois é certo que se vai morrer, e tal consciência instiga a 

imaginação das pessoas. Portanto, paradoxalmente ao pavor, a morte, ao mesmo 

tempo em que causa medo, também fascina. Somente o ser humano, dentre os 

seres vivos, tem em mente a consciência de que morrerá, contudo como as 

pessoas não estão preparadas para esse momento, tentam driblá-lo, 

desassociando-o de seu cotidiano. Ao mesmo tempo, tentam descobrir as 

sensações que movem o ser humano no momento da morte. Isso pode ser 
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oferecido ao indivíduo por meio da arte, pois a literatura é um recurso encontrado 

para retratar a morte, a qual aparece como tema recorrente em diferentes épocas.  

Segundo Benjamin, o leitor do romance busca a morte nos personagens 

para poder entender, por meio desses, o significado de sua própria existência, 

enquanto ser humano e quanto ao seu papel nesta vida.  Assim sendo, o romance 

transmite ao leitor a sedução que falta em seu dia a dia, já que propõe ao homem 

“aquecer sua vida gelada com a morte descrita no livro” (p. 214). Esse fascínio 

pela morte pode ser visto como um desejo de se buscar explicações ou 

entendimento para o desconhecido. Há inúmeros estudos acerca da morte e dos 

momentos pós-morte. Todos têm a curiosidade de saber o que ocorre durante e 

após esse momento em que toda uma vida se esvai. Talvez por isso o tema gere 

tanto alumbramento e curiosidade, pois a morte encanta e amedronta ao mesmo 

tempo.  

De acordo com Lélia Parreira Duarte (2008), os textos que retratam a 

experiência de morte são sempre paradoxais, pois tal literatura cria um objeto 

sem representar algo que já existe no mundo, cria o momento de morte ou até o 

de pós-morte, na visão do defunto ou do moribundo, o que não se pode vivenciar 

na realidade. Duarte afirma que, exatamente por isso, tais textos “tecem uma 

trama que se configura como um exemplo da literatura do ‘não’, aquela que lida 

com o vazio e se recusa a dizer, a fazer sentido, a concluir” (p.13). A presença da 

morte representa, portanto, aquilo que não se pode experimentar, o indizível:  

 
Sendo a realização do que é impossível experienciar, ela (morte) 
se localiza num espaço que é como o do rumor que precede as 
palavras e que se encontra em seus interstícios: é deserto e exílio 
fora da terra prometida, errância, algo sempre por vir. (2008, p. 
14)  
 

 

Segundo a mesma autora, os romances que abordam a morte, muitas 

vezes, mostram o desamparo do homem, mas, ao mesmo tempo, revelam a vida, 

“vendo o uso da linguagem como uma vitória sobre a morte” (p.14). Pensando por 

esse prisma, pode-se dizer que se, por um lado, os romances se opõem às 

narrativas tradicionais, nas quais o narrador, no momento de morte, transmite 

experiências adquiridas durante sua existência, por outro ângulo, o narrador 

moribundo do romance também busca na linguagem uma maneira de se 
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perpetuar, assim como faziam os narradores épicos na ânsia de eternizar os seus 

heróis por meio da arte de narrar. Configura-se aqui mais um paradoxo entre o 

tradicional e o moderno, o que será demonstrado a partir da obra Leite 
derramado, em que o narrador moribundo retrata sua experiência de vida e, 

embora não traga tanta sabedoria e ainda se mantenha preso a preconceitos, 

busca, ao contar sua história, “segurar” a vida. 

De acordo com Todorov, “a narrativa é igual à vida; a ausência de 

narrativa, à morte” (1970, p.130). O teórico afirma que, por meio da narrativa, 

consegue-se adiar a morte. Como Sherazade, que continua a viver enquanto tem 

o que contar. Em todos os contos de As mil e uma noites, para que as 

personagens possam viver, elas devem narrar. Esse tipo de personagem, 

Todorov classifica de homens-narrativa, ou seja, toda nova personagem que 

aparece significa uma nova intriga e, consequentemente, uma nova ação.  

A falta de história seria, então, comparada à morte. Como Todorov retrata: 

“O livro que não conta nenhuma narrativa mata. A ausência de narrativa significa 

a morte” (p.128). De acordo com tal pensamento, pode-se afirmar que a morte na 

narrativa vai muito além da temática, mas insere-se também na própria 

linguagem. O próprio ato de narrar simboliza uma luta contra a morte. 

Porém, o que se pode observar é que, enquanto, para Benjamin, a morte 

aparece como um momento de sabedoria e de abertura para uma narrativa de 

experiências na tradição oral, nos romances, ela aparece para tentar explicar o 

indizível.  Segundo Duarte, os textos que retratam a morte são marcados por um 

“inacabamento que impede qualquer possibilidade de conclusão ou de resposta” 

(p.15). Duarte ainda acrescenta: 
 

No discurso distópico que caracteriza esses textos, a única 
insistência é a elaboração da palavra literária, que é canto, espaço 
de errância que comporta a linguagem livre e possibilita a 
convivência dos contrários, exibindo a certeza de que a arte 
literária falseia, não por mentir, mas por falar do que não sabe e 
do que não pode ser dito, em seu registro constante do ‘estar a 
morrer’.  (2008, p. 15) 

 
 
Esta literatura privilegia as questões da textualidade e da leitura. De acordo 

com a estudiosa, são textos que têm consciência de que são “artefato, artifício, 

elaboração, jogo, arte, revelando consciência de seu caráter de linguagem, 
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exibição do vazio e da falta que caracteriza o sujeito” (DUARTE, 2008, p.12), não 

procurando passar um sentido ou uma voz de autoridade de quem sabe e pode 

falar: 

 
Essa literatura funda a sua própria realidade, que é obscura, 
ambígua, desconhecida, não contando com qualquer dialética 
para dar-lhe uma síntese, um sentido, para fechá-la ou salvá-la. 
(2008, p. 13) 

 
 

Eugênio Drummond (2008), interpretando pensamentos do teórico Maurice 

Blanchot, aponta que a palavra literária tem a capacidade de criar o seu próprio 

mundo, revelando sua essência na arte da criação de um ser, ao invés de 

simplesmente representá-lo, sendo, dessa forma, “um espaço original onde as 

coisas e os seres não são ainda” (p.135). Por isso, o escritor pode vivenciar a 

morte e ser “senhor” dela. 

Para Blanchot, ser senhor de si perante a morte é imprescindível para se 

poder escrever: 
 

Não se pode escrever se não se permanece senhor de si perante 
a morte, se não se estabeleceram com ela relações de soberania. 
Se ela for aquilo perante o qual se perde o controle, aquilo que 
não se pode conter, então retira as palavras de sob a caneta, 
corta a fala; o escritor não escreve mais, ele grita, um grito inábil, 
confuso, que ninguém entende ou não comove ninguém. Kafka 
sente aqui profundamente que a arte é relação com a morte. Por 
que a morte? Porque ela é o extremo. Quem dispõe dela, dispõe 
extremamente de si, está ligado a tudo o que pode, é 
integralmente poder. A arte é senhora do momento supremo, é 
senhora suprema. (1987, p. 87) 
 
 

O autor, portanto, é capaz de retratar uma experiência que o leitor só pode 

ter por intermédio da literatura. Benjamin também abordou esse assunto em seu 

ensaio O narrador, ao revelar que: 
 

O sentido da vida somente se revela a partir de sua morte. Porém 
o leitor do romance procura realmente homens nos quais possa 
ler ‘o sentido da vida’. Ele precisa, portanto, estar seguro, de 
antemão, de um modo ou de outro, de que participará de sua 
morte. Se necessário, a morte no sentido figurado: o fim do 
romance. Mas de preferência, a morte verdadeira. Como esses 
personagens anunciam que a morte já está à sua espera, uma 
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morte determinada, num lugar determinado? É dessa questão que 
se alimenta o interesse absorvente do leitor. (1993, p. 214) 
 
 

Ida Ferreira Alves (2008) afirma que a síntese da existência humana é esse 

constante embate entre a pulsão de vida e a pulsão de morte. E, segundo ela, a 

arte consegue trazer isso ao receptor por meio do “exercício do irreconciliável, de 

uma tentativa sempre malograda de se aproximar ‘por imagens’ do indizível” (p. 

251), sendo esta uma das razões da escrita literária.  

Blanchot afirma que “a obra só é obra se é a unidade dilacerada” (p. 227), 

e os textos que retratam a morte são marcados por um inacabamento que impede 

qualquer possibilidade de conclusão ou de resposta. Mostram a elaboração da 

palavra literária, que comporta a linguagem livre e possibilita a convivência dos 

contrários.  

Mais uma vez, observa-se que tais textos são paradoxais na medida em 

que buscam explicar e, ao mesmo tempo, entender aquilo que não pode ser dito 

e, por isso mesmo, só pode ser elaborado a partir do vazio, do neutro. 

Segundo Blanchot, o escritor não teme a morte, mas a incorpora a sua 

experiência, “reconhecendo intimamente a simultaneidade morte e vida, pois, ao 

procurar indefinidamente dizer o que não pode ser dito, permanece em constante 

estado de suicídio” (p. 81). 

No plano da enunciação, essa literatura, ao procurar dizer o indizível, 

parece buscar indefinidamente a morte da e na escrita, para se constituir, nos 

termos de Blanchot, como ‘”uma experiência que, ilusória ou não, aparece como 

meio de descoberta e de um esforço, não para expressar o que sabemos, mas 

para sentir o que não sabemos” (p. 81). 

Observa-se, portanto, que retratar a morte vai muito além de narrar esse 

momento, abarcando o poder de revelar o indizível, de explorar sensações não 

sentidas, ou seja, de estar em contato com sua ambiguidade, visto que se torna 

“paradoxalmente a realização de uma irrealização” (2008, p. 13). 

Tais textos partem do princípio da possibilidade, sem visar atingir aos fins, 

porque não os há, e a escrita que aborda tal tema é como se buscasse eternizar a 

vida por meio da morte, numa incessante busca por sua compreensão: 
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O homem vive em solidão em busca de algo que jamais encontra. 
Embora a plenitude do amor seja a memória da alegria, o que 
predomina é a certeza da perda, dos vazios, do desencontro 
permanente, do engano que é a vida. Um sujeito sempre em 
busca de uma palavra que lhe dê a plenitude da presença no 
mundo, mas essa busca se revela sempre fracassada e frustrada. 
(2008, p. 248). 
 

 

Pensando em tais conceitos, os capítulos subsequentes abordarão como o 

narrador da tradição se faz presente no romance de Chico Buarque e de que 

modo a presença da morte influencia a construção narrativa, revelando uma 

morte, não mais aos moldes das antigas tradições, mas uma morte que traz o 

vazio, a perda, a melancolia, o desencontro permanente e o engano que é a vida. 

É uma tentativa de reter a vida por meio da narração. 

No romance, há um narrador sempre em busca de uma palavra que lhe dê 

a plenitude da presença no mundo, mas essa busca se revela sempre fracassada 

e frustrada, pois ele já não é escutado com atenção pelos outros e, por mais que 

tente resgatar um tempo já vivido, percebe que os pensamentos se confundem e 

é difícil tentar reter uma vida já “derramada” pela existência. 
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CAPÍTULO III 

Tradição e esfacelamento em Leite derramado: Experiência 
narrativa, memória e esquecimento 

 
“A saudade é o pior tormento, é pior do que o esquecimento, 

 é pior do que se entrevar.” 
(Chico Buarque) 

 

 

O livro Leite derramado, de Chico Buarque, pertence à 

contemporaneidade, visto que foi lançado em 2009, porém, analisando alguns 

elementos narrativos presentes no romance, principalmente os que se referem à 

figura do narrador, percebe-se algumas aproximações com os estudos de Walter 

Benjamim acerca do narrador tradicional. Por outro lado, observa-se também que, 

ao mesmo tempo em que aparecem traços da tradição, o autor desconstrói esses 

elementos, criando uma narrativa paradoxal entre o tradicional e o 

contemporâneo, num constante ir e vir.  

Logo no título há a retomada de um antigo provérbio: “Não se deve chorar 

o leite derramado”, indicando que os acontecimentos vividos, as palavras ditas, ou 

seja, aquilo que já aconteceu, não pode ser modificado, pois já passou. Segundo 

Benjamim, os provérbios são ideogramas de antigas narrativas, pois transmitem, 

em poucas palavras, uma sabedoria passada de geração a geração. Portanto, 

pensando por esse ângulo, aqui arrisca-se a dizer que a escolha do título remete 

a tradição por meio do provérbio. 

Outro aspecto considerado importante, ao analisar a obra sob a ótica 

benjaminiana, é o referente à relação com o narrador do romance. O narrador de 

Leite derramado é um velho de aproximadamente cem anos que vai, ao longo da 

trama, rememorando sua história de vida. Por meio dos enunciados abaixo, 

percebe-se a idade desse narrador: 

Vamos nos casar na fazenda da minha feliz infância... E mesmo a 
fazenda na raiz da serra, acho que desapropriaram em 1947 para 
passar a rodovia. (Leite derramado, 2009, pp. 5-7) 

Procure direito e me traga uma foto do tamanho de um cartão 
postal, com um janeiro de 1929 escrito à mão no verso, que 
mostra uma pequena multidão no cais do porto, com um navio de 
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três chaminés ao fundo. [...] Num exame minucioso, pode-se notar 
na foto um único rosto, de um único homem voltado para a 
objetiva, e lhe asseguro que esse homem de terno preto e 
chapéu-coco sou eu. [...] E ainda que a imagem resultasse nítida, 
os traços apurados do meu semblante, aos vinte e dois anos 
incompletos, talvez lhe parecessem menos verossímeis que uma 
máscara de borracha. (Leite derramado, 2009, p. 24) 

Conquanto se divertisse às minhas custas, sei que o garotão tinha 
orgulho dos meus cem anos, todo mundo se orgulha de parentes 
longevos. (Leite derramado, 2009, p. 55) 

 

  

De acordo com Benjamin, a vivência traz sabedoria e os narradores antigos 

eram velhos sábios, que transmitiam suas experiências aos outros, por intermédio 

de suas histórias. Eulálio é um ancião, tem muita experiência para contar e o faz 

por intermédio de seus relatos. Porém, de acordo com Gagnebin, “enquanto no 

passado, o ancião que se aproximava da morte era depositário privilegiado de 

uma experiência que transmitia aos mais jovens, hoje ele não passa de um velho 

cujo discurso é inútil” (GAGNEBIN, in Benjamim, p. 10). Isso se dá, de acordo 

com Benjamin, porque as gerações não mais se complementam, e os mais jovens 

não ouvem com atenção as histórias dos mais velhos. Em Experiência e Pobreza, 

pergunta-se: “Quem é ajudado hoje por um provérbio oportuno? Quem tentará, 

sequer, lidar com a juventude invocando sua experiência?” (BENJAMIN, 1993, p. 

114). 

Sabe-se que Eulálio possui uma vasta experiência narrativa e tenta 

transmiti-la aos mais novos, porém não é ouvido de forma atenciosa. E, ao 

contrário daquele que tem autoridade em seu discurso, “derrama” suas histórias, 

contudo não tem conselhos a transmitir nem é escutado com respeito, pois muitas 

vezes diz que as pessoas não se detêm naquilo que ele fala: 
 

Acabou a novela, o jornal, o filme, não sei por que deixam a 
televisão ligada, fora do ar. Deve ser para que esse chuvisco me 
encubra a voz, e eu não moleste os outros pacientes com meu 
palavrório. (Leite derramado, 2009, p. 07) 
 
É uma tremenda barafunda, filha, você nem vai me dar um beijo? 
É desagradável ser abandonado assim, falando com o teto. (Leite 
derramado, 2009, p. 39) 
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Mas a vocês nada disso interessa, e ainda aumentam o volume da 
televisão por cima da minha voz já trêmula. (Leite derramado, 
2009, p. 51) 

 
As pessoas não se dão ao trabalho de escutar um velho, e é por 
isso que há tantos velhos embatucados por aí, o olhar perdido, 
numa espécie de país estrangeiro. (Leite derramado, 2009, p. 78) 
 
 

 Concilia-se, portanto, na figura desse narrador, uma sabedoria que ele 

busca transmitir, nos moldes da tradição. Contudo, sua experiência vivida é 

fragmentária. Existem lacunas em sua narração, que é constituída por rastros, 

como em Kafka, ao tentar resgatar uma tradição, “não simplesmente ausente, 

mas ao mesmo tempo agonizante” (1999, p. 66), utilizando as palavras de 

Gagnebin. 

 Percebe-se, com isso, uma dificuldade que Eulálio possui em narrar. Seu 

relato perpassa a experiência vivida e a projetada, é feito de rastros de 

lembranças que ora busca resgatar, ora esquecer. De acordo com Gagnebin, na 

narrativa contemporânea, “as qualidades do narrador tradicional voltam, 

distorcidas, invertidas, numa espécie de deformação irônica e dolorosa” (1999, p. 

66). É como se vê em Eulálio, um homem que, em vez de dar conselhos, 

comunica aos outros a sua desorientação, não conseguindo, à semelhança das 

personagens kafkianas, “nem voltar para trás, para uma harmonia ancestral, nem 

reconstruir um outro mundo” (GAGNEBIN, 2006, p. 67). 

 Os elementos tradicionais, portanto, aparecem, embora sempre distorcidos, 

como se pode observar nos trechos em que o narrador tenta retratar a 

coletividade na história de seu país. Novamente, cria-se o híbrido, pois ele 

apresenta um ideal de nação que mais uma vez se desfaz em ruínas e o 

individualismo se sobressai sobre a coletividade. Segundo Gagnebin, na 

atualidade, a “transmissão da tradição se quebra e, por conseguinte, os ensaios 

da recomposição da harmonia perdida são logros individualistas e privados” 

(2006, p. 52). Tal como se observa nestes fragmentos: 
 
Poderíamos morar em Botafogo, no casarão construído por meu 
pai. Ali há quartos enormes, banheiros de mármore com bidês, 
vários salões com espelhos venezianos [...] telhas de ardósia 
importadas da França. Há palmeiras, abacateiros e amendoeiras 
no jardim, que virou estacionamento depois que a embaixada da 
Dinamarca mudou para Brasília. Os dinamarqueses compraram o 
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casarão a preço de banana por causa das trapalhadas do meu 
genro. (Leite derramado, 2009, p. 6) 
 
Meu avô foi um figurão do Império, grão-maçom e abolicionista 
radical, queria mandar todos os pretos brasileiros de volta para a 
África, mas não deu certo. Seus próprios escravos, depois de 
alforriados, escolheram permanecer nas propriedades dele. 
Possuía cacaus na Bahia, cafezais em São Paulo, fez fortuna, 
morreu no exílio e está enterrado no cemitério familiar da fazenda 
na raiz da serra, com capela abençoada pelo cardeal arcebispo do 
Rio de Janeiro. (Leite derramado, 2009, pp. 16-17) 
 
Em Paris fui recebido com pasmo, me perguntaram se na America 
do Sul não chegavam notícias do mundo. Havia mais de um mês 
fora sustada a importação de café em toda a Europa, levando à 
falência os atacadistas sócios de meu pai. Em Londres, me 
falaram de calamidades financeiras, milhões de libras esterlinas 
fulminadas da noite para o dia, devido ao crack da bolsa de Nova 
York. Era o caso do espólio da família Assumpção, 
desafortunadamente aplicado no mercado de ações norte-
americano. (Leite derramado, 2009, p. 59) 
 
Até o Paiz nos achincalhava em seus editoriais, charges 
ridicularizavam nossas peças de artilharia, apresentadas como 
rebotalho da grande guerra. (Leite derramado, 2009, p. 132) 
 
Também passeava na Quinta da Boa Vista, só me dava dó a 
decadência do antigo Palácio Imperial, que meu avô cansou de 
frequentar nos tempos de D. Pedro II. (Leite derramado, 2009, p. 
143) 

 

Pelos trechos, percebe-se que as marcas da tradição, como a nobreza da 

família e da cidade, acabam em decadência, pois a fazenda é desapropriada e 

vira estacionamento, ou seja, a modernidade chega e destroi o antigo. O avô, 

símbolo da aristocracia carioca, perde tudo e morre exilado, longe de seu país. O 

Palácio Imperial aparece em ruínas. Vê-se que o passado se desfaz e que o 

presente apresenta-se esfacelado, como afirmou Gagnebin. 

O narrador busca uma unidade em seu discurso, mas não a consegue. Seu 

relato é feito de pedaços, de partes que procura unir, e, em determinados 

momentos, ele chega a criar situações para preencher os vazios que foram 

esquecidos. Há vários trechos em que ele projeta alguma realização pessoal, um 

futuro idealizado, como dizendo que irá se casar com uma das enfermeiras e 
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levá-la para morar com ele na sua fazenda, ou no casarão da família. Ocorre que 

tais lugares já não existem mais e ele se perde, sem saber ao certo o que é 

realidade e o que imagina ser:  

Quando eu sair daqui vamos nos casar na fazenda da minha feliz 
infância lá na raiz da serra. Você vai usar o vestido e o véu da 
minha mãe [...] você vai dispor dos rendados, dos cristais, da 
baixela, das joias e do nome da minha família. (Leite derramado, 
2009, p. 5) 

Poderíamos morar em Botafogo, no casarão construído por meu 
pai. (Leite derramado, 2009, p. 6) 

Quando eu sair daqui, vamos começar vida nova numa cidade 
antiga, onde todos se cumprimentem e ninguém nos conheça. 
Vou lhe ensinar a falar direito, a usar os diferentes talheres e 
copos de vinho, escolherei a dedo seu guarda-roupa e livros 
sérios para você ler.  (Leite derramado, 2009, p. 29) 

Quando eu sair daqui, vou levá-la comigo a toda parte, não terei 
vergonha de você. Não vou criticar seus vestidos, seus modos, 
seu linguajar, nem mesmo seus assobios. (Leite derramado, 2009, 
p. 61) 

Se eu não puder ir junto, farei um cheque para você comprar um 
vestido bacana, assim que o dinheiro entrar na minha conta. Não 
se acanhe, porque numa boutique em Ipanema qualquer rapariga 
vai lhe aconselhar tão bem quanto eu. (Leite derramado, 2009, p. 
83) 
 

Existe no relato uma desorientação, pois logo após essas afirmações, 

Eulálio refaz seu discurso:  

 
Aliás, bem em cima do nosso próprio terreno levantaram um 
centro médico de dezoito andares, e com isso acabo de me 
lembrar que o casarão já não existe mais. E mesmo a fazenda na 
raiz da serra, acho que desapropriaram em 1947 para passar a 
rodovia. (Leite derramado, 2009, p. 7) 

 
Parece que, na verdade, ele tenta reviver o passado para transformá-lo. De 

acordo com Benjamin (1993), quando o passado é muito doloroso, há uma 

tendência do ser humano em criar alternativas para recriá-lo de uma maneira 

mais reconfortante. É o que faz Eulálio, acreditando que irá se casar novamente 

para poder reviver algo que já perdeu, a partir do momento em que sua esposa 

desaparece de sua vida e causa-lhe um desequilíbrio emocional. 
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 O ato de rememoração do passado implica, muitas vezes, a idealização de 

situações que nunca ocorreram, como apresenta o exemplo abaixo: 

 
Mas eu não tinha dúvida de que, para mim, a porta certa se abriria 
sozinha. De trás dela, me chamaria pelo nome justamente a 
pessoa que eu procurava. E esta me anunciaria com presteza à 
pessoa influente, que desceria as escadas para me buscar. E me 
abriria seu gabinete, onde já me aguardariam várias chamadas 
telefônicas. E pelo telefone, poderosas pessoas me soprariam as 
palavras que desejavam ouvir. (Leite derramado, 2009, pp. 43,44) 
 

 
    Eulálio está sempre recorrendo à memória para reconstituir sua história 

de vida. A memória é mais uma das características das narrativas tradicionais 

presentes em Leite derramado, visto que, segundo Benjamin , “a reminiscência 

funda a cadeia da tradição, que transmite os acontecimentos de geração a 

geração” (1993, p. 211). De acordo com tal teoria, a relação entre o narrador e 

seus ouvintes “é dominada pelo interesse em conservar o que foi narrado” (1993, 

p. 210). Ou seja, as pessoas contam suas histórias com o desejo de preservarem 

e perpetuarem o que foi contado por intermédio dos interlocutores. É o que ocorre 

com Eulálio, na ânsia de registro de suas memórias, e daí a preocupação com a 

escrita de seus relatos: 

 
Antes de exibir a alguém o que lhe dito, você me faça o favor de 
submeter o texto a um gramático, para que seus erros de 
ortografia não me sejam imputados. (Leite derramado, 2009, p. 
18) 
 
Pensei que você hoje não viesse mais, que estivesse de folga. A 
outra menina não é má pessoa, mas na pressa sempre derruba 
meus remédios, além de não tomar nota das coisas que falo. 
(Leite derramado, 2009, p. 61)   
 
Sem você me enterrariam como indigente, meu passado se 
apagaria, ninguém registraria minha saga. (Leite derramado, 
2009, p. 119) 
 
Mas você perdeu lances fundamentais da minha vida. Do jeito que 
anda relapsa, quando você compilar minhas memórias vai ficar 
tudo desalinhavado, sem pé nem cabeça. (Leite derramado, 2009, 
p. 155) 

 
Talvez valesse a pena providenciar uma gravação dos meus 
depoimentos. Se não fossem meus tremores e cãibras nas mãos, 
eu preencheria de meu próprio punho, com caligrafia miúda, um 
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caderno para cada dia vivido ao lado da minha mulher. (Leite 
derramado, 2009, p. 185) 
 

 

Percebe-se o quanto é importante para ele registrar suas lembranças. 

Atente ao valor que dá às mãos, símbolo da inscrição manuscrita e da identidade 

do sujeito, de sua marca singular. Desse modo, nas palavras de Benjamin, “assim 

se imprime na narrativa a marca do narrador, como a mão do oleiro na argila do 

vaso” (1993, p. 35). Mãos que poderão inscrever a sua história para a 

posteridade.  

No entanto, mais uma vez, aparece um elemento de desconstrução, pois 

suas mãos são trêmulas e não conseguem deixar sua marca no papel. Por isso, 

fica tão aflito e pede ajuda, necessita que alguém guarde suas palavras, visto que 

essas lhe trarão a imortalidade, pois somente ao recontar ele pode reescrever sua 

vida. Como afirma Gagnebin: 

 
Testemunha também seria aquele que não vai embora, que 
consegue ouvir a narração insuportável do outro e que aceita que 
suas palavras levem adiante, como num revezamento, a história 
do outro: não por culpabilidade ou por compaixão, mas porque 
somente a transmissão simbólica, assumida apesar e por causa 
do sofrimento indizível, somente essa retomada reflexiva do 
passado pode nos ajudar a não repeti-lo infinitamente, mas a 
ousar esboçar uma outra história, a inventar o presente. (2006, p. 
57) 
 
 

Seguindo essa linha de pensamento, observa-se que é exatamente isso 

que o narrador busca: uma nova história, com um desfecho mais feliz que a sua. 

Por isso, projeta na enfermeira a felicidade perdida após o desaparecimento de 

sua esposa, Matilde. Acontecimento tão traumático que ele não consegue 

explicar, sua memória busca uma causa, porém ele não a encontra, e novamente 

as lacunas preenchem o seu discurso. Ele cria várias explicações para o sumiço 

de sua mulher, como se quisesse provar para si mesmo que tem autoridade 

naquilo que diz. Mas só o que encontra são restos, pedaços de uma história que 

ele tenta unir, como num quebra-cabeça: 

 
Confessei que Matilde havia realmente abandonado o lar, quando 
ela nem bem engatinhava. Mas falecera pouco depois, em 
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desastre de automóvel na antiga estrada Rio - Petrópolis, e já era 
tempo de deixarmos sua alma descansar em paz.  (Leite 
derramado, 2009, p. 123)  
 
Ao nos abandonar, Matilde rumou em segredo para um sanatório 
no interior do estado, onde logo viria a morrer de tuberculose. 
(Leite derramado, 2009, p. 147) 
 
Ele (médico) virou o resto do conhaque, me encarou e disse estar 
confiante em que Matilde se recuperaria sem maiores sequelas. 
Ele vinha de interná-la num sanatório em região montanhosa de 
clima seco. [...] Disse que ela relutara até o último dia em aceitar a 
terapêutica, mas você já deve ter ouvido essa história antes. (Leite 
derramado, 2009, pp.162-163) 
 
Segundo o médico, Matilde o fez jurar pela Bíblia que não me 
revelaria seu paradeiro, mas esta passagem nem precisa contar 
das minhas memórias, porque trata de fatos incertos, que não 
presenciei. [...] Porém mais tarde comecei a duvidar do relato do 
médico, pois não me recordava de Matilde tossindo, e a lavadeira 
teria me alertado caso ela andasse botando sangue pela boca. 
(Leite derramado, 2009, pp. 163-164; grifos meus) 
 
Talvez tenha bisbilhotado as cartas que o médico me escreveu do 
estrangeiro. Numa delas, se bem me recordo, ele de fato 
mencionava que Matilde chegou a pensar numa solução extrema, 
quando soube da gravidade de sua doença. Mas naquela noite ela 
se afogou porque o tempo enlouqueceu, o mar encheu num 
segundo e as ondas gigantes tragariam qualquer incauto que 
estivesse na praia. [...] E lhe confessei que a ver o corpo de 
Matilde dar na praia, sabe lá com que mutilações, preferi afinal 
que ela permanecesse enrascada para sempre no fundo do 
oceano. E simbolicamente fiz gravar seu nome no jazigo que 
minha mãe mandara erigir para meu pai. (Leite derramado, 2009, 
p. 170; grifo meu) 
 
Em compensação sua memória remota parece prodigiosa, noutro 
dia disse se lembrar do homem que, no meio da noite, vinha 
disputar com ela o peito de Matilde. É capaz de se recordar do 
bafo de álcool e do sotaque do homem, um estrangeiro que 
morreu com sua mãe numa capotagem na antiga estrada Rio - 
Petrópolis. (Leite derramado, 2009, p. 193) 
 

 
Contudo, nenhuma das explicações é confirmada, pois ele mesmo não tem 

certeza daquilo que diz. Como se comprova, não só pelo seu relato duvidoso, 

mas também pelas marcas linguísticas presentes em seu discurso, as quais foram 

grifadas para reforçar os elementos incertos presentes em sua fala.  

Gagnebin revela que a reconstrução do passado é “feita sobre as bases 

dos rastros deixados por ele” (2006, p. 43). Para Benjamin, o rastro é um símbolo 
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da tradição, e, como exemplo, cita os burgueses, que possuíam ambientes 

ornados com veludo, para deixar sua marca em todo o recinto. Revela que, quem 

entrasse num lugar desses, logo encontraria sinais de seu dono “porque não há 

nesse espaço um único ponto em que seu habitante não tivesse deixado seus 

vestígios” (1993, p. 117). 

Coloca-se, portanto, em contrapartida, a modernidade, que, ao invés de 

querer deixar seus rastros, busca apagá-los.  “Apaguem os rastros!” diz o poema 

de Bertold Brecht. Nesse sentido, observa-se mais uma vez o híbrido presente no 

romance de Buarque, pois o narrador busca, a todo o momento, encontrar os 

rastros de sua história, mas se perde nessa busca. Para Gagnebin, tal poema de 

Brecht indica que, na modernidade, “a única experiência que pode ser ensinada 

hoje é a de sua própria impossibilidade, da interdição da partilha, da proibição da 

memória e dos rastros até na ausência de túmulo” (1999, p. 61). 

Não se sabe dizer ao certo se Matilde morreu, ela simplesmente 

desaparece, sem deixar rastros, como o próprio Eulálio revela:  

 
Creio ter feito a vontade de Matilde, que quis sair da minha vida 
como desaparecem os gatos, com pudor de morrer à vista de seu 
dono. E por isso mesmo perpetuei o nome dela, sem ela, no jazigo 
em estilo eclético que mamãe mandara construir para o meu pai. 
(Leite derramado, 2009, p. 190) 

 

Nesse trecho, constata-se mais um paradoxo da obra entre o rastro e seu 

apagamento, pois, embora Matilde não deixe pistas de seu paradeiro e 

desapareça “como os gatos”, ele tenta, a todo custo, fixar sua marca, colocando o 

nome dela no túmulo da família, buscando o oposto do apagamento, que propõe 

a ausência de um túmulo. Mas, ao contrário, ele procura um jazigo para registrar 

a presença da esposa, mesmo na sua ausência, tentando novamente respeitar a 

tradição e não deixar o passado cair no esquecimento. 

Gagnebin, ao falar dos rastros, revela que eles são noções que procuram 

manter juntas “a presença do ausente e a ausência da presença. [...] o rastro 

inscreve a lembrança de uma pessoa que não existe mais e que sempre corre o 

risco de se apagar para sempre” (1999, p. 44). É o que ocorre com Eulálio, que 

procura, insistentemente, evitar que os rastros de sua esposa se apaguem. Ainda 
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mais se se levar em consideração que, por já ser de idade avançada, sua 

memória falha a todo o tempo, como ele mesmo confessa: 

 
A memória é deveras um pandemônio, mas está tudo lá dentro, 
depois de fuçar um pouco o dono é capaz de encontrar todas as 
coisas. (Leite derramado, 2009, p. 41) 

Ao passo que o tempo futuro se estreita, as pessoas mais novas 
têm de se amontoar de qualquer jeito num canto da minha 
cabeça. Já para o passado tenho um salão cada vez mais 
espaçoso, onde cabem com folga meus pais, avós, primos 
distantes e colegas da faculdade que eu já tinha esquecido, com 
seus respectivos salões cheios de parentes e contraparentes e 
penetras com suas amantes, mais as reminiscências dessa gente 
toda, até o tempo de Napoleão. (Leite derramado, 2009, p. 14) 
 
De bom grado tornarei a lhe falar somente dos bons momentos 
que vivi com Matilde, e por favor, me corrija se eu me equivocar 
aqui ou ali. Na velhice a gente dá para repetir casos antigos, 
porém jamais com a mesma precisão, porque cada lembrança já é 
um arremedo de lembrança anterior. A própria fisionomia de 
Matilde, um dia percebi que eu começava a esquecê-la, e era 
como se ela me largasse novamente. Era uma agonia, mais eu a 
puxava pela memória, mais sua imagem se desfiava. (Leite 
derramado, 2009, p. 136) 

Mas com a idade a gente dá para repetir certas histórias, não é 
por demência senil, é porque certas histórias não param de 
acontecer em nós até o fim da vida. (Leite derramado, 2009, p. 
184)  

 
 Tais excertos deixam evidente que ele necessita recordar para evitar que 

a presença de Matilde se apague para sempre, como ele mesmo revela, que 

quando começava a esquecê-la, puxava-a pela memória e a sensação era a de 

que estava perdendo novamente na lembrança aquilo que já perdera na 

realidade.  

 Seu esforço para recordar é grande, visto que ocorre a fusão entre a 

verdade, a imaginação e os delírios e, por isso, empenha-se em manter a 

sobriedade e, assim, conseguir manter-se vivo por meio da narrativa, embora nem 

sempre consiga alcançar tal objetivo, como ocorre no fragmento abaixo: 

 
 
Mas por esse tempo aconteceu de eu conhecer Matilde, e eliminei 
aquela bobagem da cabeça. [...] Então, não sei como, em plena 
igreja me deu vontade de conhecer sua quentura. [...] Hesitei, 
remanchei um pouco, não me sentia digno do sacramento, mas 
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recusá-lo a vista de todos seria um desacato. Com certo medo do 
inferno, fui afinal me ajoelhar ao pé do altar e cerrei os olhos para 
receber a hóstia sagrada. (Leite derramado, 2009, pp. 20-21) 
 
Não sei se alguma vez lhe contei que já tinha visto Matilde de 
passagem na porta da igreja da Candelária. Mas nunca a pude 
analisar como naquele dia, quando a surpreendi na pausa que 
antecedia o ofertório. [...] E foi como um choque elétrico quando 
mamãe tocou meu cotovelo, me convocando para a comunhão. 
Mas assim que me levantei, me atirei de volta ao genuflexório, 
prevenindo um escândalo. De maneira alguma eu poderia ser 
visto em pé, muito menos ao lado de minha mãe no estado 
indecente em que me encontrava. Então, tapando o rosto com as 
mãos, fazendo passar por luto minha vergonha, procurei pensar 
nas coisas mais tristes enquanto mamãe me consolava. Quando 
consegui me safar em parte do embaraço, cabisbaixo acompanhei 
mamãe ao altar-mor, e comunguei ciente de cometer um 
sacrilégio pelo qual em breve seria punido. (Leite derramado, 
2009, pp. 30-31)  
 
Não sei se já lhes contei alguma vez como conheci Matilde na 
missa do meu pai, talvez valesse a pena providenciar uma 
gravação dos meus depoimentos. (Leite derramado, 2009, p. 185) 
 
 
 

Observa-se que, em três momentos diferentes, ele cita o mesmo episódio, 

o dia em que conheceu Matilde, porém a cada vez que reconta, acrescenta-lhe 

detalhes que não havia colocado anteriormente, de modo que a história se tece 

por um contínuo movimento entre fixidez e não-fixidez, no aqui e agora do relato. 

Tal repetição é uma constante no texto, como pode ser verificado em outro trecho: 

 
Não puxei a meu pai. Nem a minha mãe, que ao me ver 
arrastando a asa para Matilde, de saída me perguntou se a 
menina não tinha cheiro de corpo. Só porque Matilde era de pele 
castanha. Era a mais moreninha das congregadas marianas que 
cantaram na missa do meu pai. (Leite derramado, 2009, p. 20) 
 
Minha mãe era de outro século, em certa ocasião chegou a me 
perguntar se Matilde não tinha cheiro de corpo. Só porque Matilde 
era de pele quase castanha, era a mais moreninha das sete irmãs. 
(Leite derramado, 2009, p. 29) 
 
 

Há também dois episódios em que o narrador cita a mesma situação, 

porém referindo-se a pessoas diferentes. No primeiro caso, fala de seu neto 

Eulálio Palumba, e diz tê-lo criado como a um filho. Já no segundo, refere-se ao 

bisneto, filho de Eulálio Palumba, mas repete exatamente as mesmas palavras, 
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não expondo claramente se as duas situações ocorreram ou se ele está 

confundindo as pessoas: 
 
 
Mas ainda que assim fosse, ela já havia me recompensado com o 
Eulalinho, que virou um filho para mim. Por ele até rememorei 
antigas berceuses [...]. Ensinei-o a ler, arranjei-lhe uma bolsa de 
estudos no meu antigo colégio de padres onde meu nome ainda 
abria portas. (Leite derramado, 2009, p. 125) 
 
 
Tempos depois nos telefonaram para buscar uma criança no 
hospital do exército, era o filho de Eulálio e de uma sua comparsa 
que pariu na prisão. Esse Eulalinho criei como se fosse um filho, 
ensinei-o a ler, matriculei-o no colégio de padres onde meu nome 
abria portas, fiz fotografá-lo de calças curtas no Senado. [...] Diz 
minha filha que ele foi morto na cadeia, mas disso não se tem 
certeza, só sei que me telefonaram para buscar seu filho no 
hospital do Exército. Esse Eulalinho criei como se fosse um filho, 
ensinei-lhe a abrir as portas, fiz fotografá-lo de calças curtas com 
padres vermelhos, mas o sabor do remédio estava estranho. 
(Leite derramado, 2009, p. 127) 

 
Tais trechos revelam sua desorientação, que chega, em determinados 

momentos, ao ápice da distorção por meio de um relato sem lógica, com 

repetições exageradas, como um delírio: 
 
(...) a temporada na Indochina ficaria para sempre turvada pela 
notícia da trágica desaparição de Matilde, trágica desaparição de 
Matilde, trágica desaparição, sempre turvada pela notícia da 
trágica desaparição de Matilde. O médico se desculpava pelo tom 
de sua carta anterior [...] e disse que não se cansava de orar pela 
trágica desaparição de Matilde, desaparição, não se cansava de 
orar pela memória de Matilde, muito afetuosamente, Daniel 
Blaubaum. (Leite derramado, 2009, p. 188)  
 

 

Por esses elementos, conclui-se que o discurso narrativo de Eulálio não é 

confiável, como seria o do narrador tradicional. Mas também não se pode dizer 

que esse narrador é o típico narrador contemporâneo, se se levar em conta o que 

afirma Silviano Santiago a esse respeito.  Pois, de acordo com ele, o narrador 

contemporâneo narra uma ação que “não foi tecida na substância viva da sua 

existência. Nesse sentido ele é puro ficcionista, pois tem de dar ‘autenticidade’ a 

uma ação que, por não ter o respaldo da vivência, estaria desprovida de 

autenticidade” (1989, p. 40).  
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No caso de Eulálio, ele relata sua própria história. Desse modo, tinha tudo 

para ser o típico narrador clássico, já que fala de sua existência, possui um 

discurso memorialista e, em reminiscência, tenta misturar a sua história com 

outras da comunidade, além de ser velho e experiente. Ocorre que, embora 

confirmando tais características, não consegue alcançar autoridade, autenticidade 

naquilo que narra, mesmo retratando sua vivência, devido a sua confusão mental. 

Desse modo, posiciona-se entre os dois modelos: por um ângulo, traz marcas do 

narrador de tradição oral e, por outro, do contemporâneo. Na visão de Santiago: 

 
O narrador pós-moderno é aquele que quer extrair a si da ação 
narrada, em atitude semelhante a um repórter ou de um 
espectador. Ele narra a ação enquanto espetáculo a que assiste 
(literalmente ou não) da plateia, da arquibancada ou de uma 
poltrona na sala de estar ou na biblioteca; ele não narra enquanto 
atuante. (1989, p. 39) 

 

Se, por outro lado, essa questão da “plateia” a qual Silviano se refere, for 

olhada pela perspectiva do autor, será notado que este, sim, busca apagar-se, 

não deixar rastros e se fazer presente por meio da vida que absorve do outro que 

narra e desfia a sua experiência de vida.  

Esse apagamento autoral, no entanto, não é algo atual, pois ao se retomar 

os clássicos da literatura brasileira, observa-se que isso é uma marca já presente 

nas obras de Machado de Assis. O livro Dom Casmurro pode ser tomado como 

exemplo, não só da estratégia de afastamento do autor, mas também pelas 

aproximações que parecem existir entre as duas obras. 

Assim como Casmurro, Eulálio tenta “atar as duas pontas da vida” 

(Machado de Assis, 1981, p. 12), por intermédio de seus relatos, embora seu 

discurso seja mais fragmentado e seu registro incerto, pois enquanto Casmurro 

deixa clara a existência de um livro para registrar suas memórias, Eulálio fala para 

quem estiver por perto, sem a certeza de que suas palavras estão sendo 

registradas, conforme já exposto em excertos anteriores. 

Em relação à estrutura do romance, tanto Dom Casmurro como Leite 
derramado trazem o narrador memorialista, implicando a concepção do 

personagem-autor e, consequentemente, o uso da primeira pessoa. Personagens 

essas que buscam reviver, por intermédio da memória, uma fase áurea da vida. 
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Como revela o estudioso José Aderaldo Castello acerca de Dom Casmurro, o 

que também é observado em Leite derramado:   

 
Pressupõe-se que, desejando compensar a ilusão perdida, 
procurasse refazer o aparato exterior em que ela se compôs, para 
experimentar reviver na memória esta fase grata da existência. 
(1969, p. 142) 
 

 

Outro ponto de semelhança entre os romances é ao que se refere à 

autenticidade dos fatos narrados. Para Castello, Dom Casmurro pode ser 

classificado como o romance da dúvida, visto que “o autor nunca oferece 

situações concretas ou objetivadas” (1969, p. 145). Assim, afirma: 

 
Sabemos que Dom Casmurro é reconhecido como o romance da 
dúvida. Se alguns dizem do ciúme, preferimos dizer da dúvida, 
com o seu cortejo de angústia e ameaça de solidão, perpassando 
esperanças e alegrias, decepções e tristezas. Diríamos mais, que 
é por excelência o romance que exprime o conflito atroz e 
insolúvel entre a verdade subjetiva e as insinuações de alto poder 
de infiltração, geradas por coincidências , aparências e equívocos. 
(1969, p. 150) 
 

 

Em Leite derramado, também os fatos chegam nebulosos, principalmente 

aqueles que fazem referência à figura de Matilde. Ela não passa de um olhar de 

Eulálio, olhar esse muitas vezes distorcido, opaco, com marcas de desfiguração. 

Em dois momentos do discurso, ele cria em sua própria mente uma situação de 

traição e a relata como se fosse real. Como exemplo, o momento em que ele a 

“vê” com outro homem em sua casa, quando chega e ouve o choro de sua 

esposa: 

 
E quando eu ajeitava os antúrios na sala tive a surpresa de ouvir 
Matilde chorar baixinho, desafogar de vez em quando só lhe 
poderia fazer bem. Eu já subia para lhe dar assistência, mas no 
meio da escada me detive a reparar melhor nos seus gemidos. 
Aqui não me darei ao desfrute de divulgar intimidades de Matilde, 
mas digo que cada mulher tem uma voz secreta, com melodia 
característica, só sabida de quem a leva para a cama. Foi a voz 
que ali escutei ou quis escutar, havia semanas que não me 
deitava com Matilde. (Leite derramado, 2009, p. 135) 
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Mais adiante, continua: 
 
 

(...) já ouvia ofegos de homem mesclados aos gemidos dela. 
Meus olhos como que encheram de sangue, e os tacos do 
assoalho imitavam pegadas de um homem grande, uns pés sujos 
de areia no caminho de Matilde. (...) Passei pelos quartos vazios, 
ouvia soluços e água escorrendo no banheiro, e surpreender 
Matilde a me trair no nosso leito, não sei por que, me diminuiria 
menos que vê-la se entregar de pé a um homem molhado. 
Cheguei sem fôlego à porta entreaberta do banheiro e o que vi foi 
Matilde debruçada na pia, como se vomitasse. (Leite derramado, 
2009, pp. 135-136) 
 

 
Observa-se que é criado todo um suspense de traição, parece que o fato 

está se concretizando, para, no final, ser desconstruída a cena. E assim ocorre 

em todo o romance, um jogo duplo de construção e de desconstrução, que se 

forma pela confusão mental do narrador, sempre se perdendo na narrativa e 

misturando os acontecimentos, assim como Dom Casmurro carrega consigo “a 

incerteza que nunca se desfaz ou nunca se comprova” (CASTELLO, 1969, p. 

150), embora Bento Santiago queira deixar claro ao leitor a veracidade da traição 

de Capitu, como se pode observar no último capítulo do livro, quando afirma:  

 
É bem, qualquer que seja a solução, uma coisa fica, e é a suma 
das sumas, ou o resto dos restos, a saber, que a minha primeira 
amiga e o meu maior amigo, tão extremosos ambos e tão 
queridos também, quis o destino que acabassem juntando-se e 
enganando-me... a terra lhes seja leve! (Dom Casmurro, 1981, p. 
152) 

 
 

Ocorre que, embora o narrador considere como verdadeira a traição da 

esposa, seu discurso durante toda a trama é ambíguo. Castello revela que, após 

a fase grata, marcada pela felicidade e pela concretização dos sonhos, o 

personagem vivencia uma fase dolorosa, “marcada pelo conflito da incerteza” 

(1969, p. 142) para, mais adiante, vivenciar uma terceira fase: “aquela do final 

desiludido, sob o crepúsculo branco da solidão” (1969, 142), correspondendo ao 

“tempo presente do memorialista que, pretendendo reviver o início de sua 

experiência, aspira à retroversão para a introversão repovoadora do mundo 

interior que é o das ilusões” (1969, p. 142). 
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Essas três fases que Castello atribui ao romance de Machado, também se 

apresentam na trama de Buarque: a felicidade perdida, o desejo de restituí-la, a 

solidão do presente e a tentativa memorialista de recompor as “pontas da vida”. 

Outro ponto em comum entre os narradores é o ciúme destes perante suas 

mulheres. Como exemplo, serão citadas duas cenas em que isso se comprova: 

 
De dançar gostava e enfeitava-se com amor quando ia a um baile. 
[...] e a primeira noite que os levou nus a um baile, não creio que 
houvesse iguais na cidade [...] Eram os mais belos da noite, a 
ponto que me encheram no desvanecimento. Conversava mal 
com as pessoas só para vê-los, por mais que se entrelaçassem 
aos das casacas alheias. Já não foi assim no segundo baile; 
nesse, quando vi que os homens não se fartavam de olhar para 
eles, de os buscar, quase de os pedir e que roçavam por eles as 
mangas pretas, fiquei vexado e aborrecido.  (Dom Casmurro, 
1981, p. 117) 
 
 
Até lhe sugeri um cinzento de golas altas quando saímos para 
dançar, porque a noite estava fresca. Mas ela teimou com o 
vestido de alças, cor de laranja. E quando lhe abri a porta para 
entrar no carro, olhei seus ombros nus e achei que nunca a tinha 
visto tão bonita na vida. [...] ela brilhava entre as dezenas de 
dançarinas, e notei que todo o cabaré se extasiava com a sua 
exibição. Todavia, olhando bem, eram pessoas vestidas, ornadas, 
pintadas com deselegância, e foi me parecendo que também em 
Matilde, em seus movimentos de ombros e quadris, havia 
excesso. (Leite derramado, 2009, p. 65)  
 
 
 

Observa-se a importância que ambos dão a essa parte do corpo de suas 

mulheres. De início, isso se apresenta como uma admiração, para depois 

transformar-se em raiva, ciúme, visto que não admitiam que elas pudessem ser 

olhadas ou admiradas por outro, que não eles próprios. Além desses dois 

episódios, em ambos os romances aparecem indícios da personalidade ciumenta 

dos narradores, o que, aliás, é uma peça-chave para a trama. Em um 

determinado momento, Eulálio, ao ver sua esposa arrumada para acompanhá-lo, 

com vestido de cetim cor de laranja, confessa: “Nem parei para pensar de onde 

vinha a minha raiva repentina, só senti que era alaranjada a raiva cega que tive 

da alegria dela” (LD, 2009, p. 12). 

E, seguindo por essa linha de aproximação, são vários os momentos em 

que é possível notar a releitura de Dom Casmurro em Leite derramado, como 
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quando Eulálio chega a sua casa antes do previsto e encontra o francês Dubosc 

em sua residência. Ao perguntar para sua esposa, ela diz que foi a primeira vez 

que ele aparecera sem o marido por perto. Como Escobar, que visita Capitu na 

ausência de Bentinho.  

Também após o sumiço das esposas, tanto Eulálio quanto Bento, não se 

afastaram fisicamente de presenças femininas, mas não se deixaram mais se 

envolver. É como se as mulheres servissem apenas para satisfazer uma 

necessidade fisiológica, sem conseguirem satisfazê-los emocionalmente, visto 

que os dois ainda sentem pela ausência daquela que se foi. Isso comprovam os 

excertos: 

 
Vivi o melhor que pude, sem me faltarem amigas que me 
consolassem da primeira. Caprichos de pouca dura, é verdade. 
Elas é que me deixavam como pessoas que assistem a uma 
exposição retrospectiva, e, ou se fartam de vê-la ou a luz da sala 
esmorece. Uma só dessas visitas tinha carro à porta e cocheiro de 
libré. As outras iam modestamente, calcante pede, e se chovia, eu 
é que ia buscar um carro de praça. [...] Não voltavam mais. Agora 
por que é que nenhuma dessas caprichosas me fez esquecer a 
primeira amada do meu coração?  (Dom Casmurro, 1981, p. 152) 
 
Bem que tentei buscar companhia noutra parte, cheguei a visitar 
prostíbulos, sem me animar. Moças que eu conhecia da 
garçonniere também me receberam em domicílio, e fracassei 
seguidamente. Porém, meu desejo pela sua mãe permanecia vivo 
[...] Não me atrevia a deitar putas no leito conjugal, e entre as 
damas disponíveis, nem todas se sujeitavam a vestir as roupas de 
sua mãe. Mesmo as mais desenvoltas, quando circulavam no 
quarto vestidas de Matilde, em geral se revelavam um embuste, 
pareciam umas ladras. As que afinal se acertavam comigo eu as 
despedia num taxi o quanto antes, na ilusão de que sua mãe 
reapareceria sem aviso. (Leite derramado, 2009, pp. 93-94) 
 

 
 Como revela o crítico Roberto Schwarz, ao comentar a respeito da suposta 

traição de Matilde: 

 
Quando é abandonado por Matilde, que vai embora sem dar 
explicação, Eulálio não se desinteressa das mulheres. Como Dom 
Casmurro ele recebe visitas femininas em seu casarão, às quais 
pede que vistam as roupas da outra, insubstituível. (2009, p. 1) 

 

 Schwarz foi o primeiro a chamar a atenção para os pontos semelhantes 

entre as duas obras, como já citado anteriormente. Segundo o crítico, “aos 
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leitores mais atentos o romance sugere uma porção de perspectivas meio 

escondidas, que fazem dele uma obra ambiciosa. Os amigos de Machado de 

Assis notarão o paralelo com Dom Casmurro” (2009, p. 1). E além das 

semelhanças já citadas acima, ele atenta para a ironia, a crítica à aristocracia 

falida, o paternalismo e a relação de servidão presentes nas obras de Machado e 

que também aparecem em Leite derramado. 

Schwarz assegura que a obra de Chico apresenta-se nos moldes da de Machado 

de Assis porque: 
 
Como ele mesmo é o narrador, temos uma situação literária 
machadiana, em que a crítica social não se faz diretamente, mas 
pela autoexposição "involuntária" de um figurão. Recapitulando 
sua vida com propósito sentimental, este sem querer vai 
entregando os segredos de sua classe, em especial os podres. O 
pressuposto desta solução formal – trata-se de uma forma em 
sentido pleno – é uma certa conivência maldosa entre o autor e o 
leitor esperto, às expensas do canastrão que está com a palavra. 
O virtuosismo com que Chico encarna em primeira pessoa a 
mediocridade e os preconceitos oligárquicos de seu narrador, 
tornando-o extremamente interessante, e aliás sempre engraçado, 
é notável. (2009, p. 2) 
 

 

As passagens seguintes exemplificam momentos de críticas sociais 
presentes em Leite derramado, apresentadas ou não de modo irônico: 

 
Minha mãe era de outro século, em certa ocasião chegou a me 
perguntar se Matilde não tinha cheiro de corpo. Só porque Matilde 
era de pele quase castanha, era a mais moreninha das sete irmãs. 
(Leite derramado, p. 29) 
 
Vou lhe ensinar a falar direito, a usar os diferentes talheres e 
copos de vinho, escolherei a dedo o seu guarda-roupa e livros 
sérios para você ler. Sinto que você leva jeito porque é aplicada, 
tem meigas mãos, não faz cara de ruim nem quando me lava, em 
suma, parece uma moça digna apesar da origem humilde. (Leite 
derramado, p. 29) 
 
Ouço suas vozes, e posso deduzir que são pessoas do povo, sem 
grandes luzes, mas minha linhagem não me faz melhor que 
ninguém. (Leite derramado, p.50) 
 
Fazia muito calor no carro, ele era um mulato suarento, e eu a me 
dar ares de fidalgo. Agi como um esnobe, que como vocês devem 
saber, significa indivíduo sem nobreza. Muitos de vocês, se não 
todos aqui, têm ascendentes escravos, por isso afirmo com 



67 
 

orgulho que meu avô foi um grande benfeitor da raça negra. (Leite 
derramado, p. 50) 
 
A Faculdade de Direito estava fora de cogitação, eu mal punha os 
pés lá dentro, mas o emprego consegui de imediato. O pai de 
Matilde me recebeu com simpatia extrema, me garantiu que o filho 
do senador Eulálio d’Assumpção teria cadeira cativa em seu 
gabinete, ficou até de apressar minha filiação ao partido. (Leite 
derramado, p. 71) 

 

Observa-se que Eulálio porta um discurso aristocrático preconceituoso. Por 

trás de sua voz, porém, enxerga-se um escritor querendo expor que o preconceito 

racial e o de classe sempre existiram na história do país e ainda continuam 

presentes em muitos discursos da elite brasileira, embora muitas vezes de 

maneira velada. O leitor também pode perceber, pelo discurso narrativo, a crítica 

presente acerca do quanto sempre foi comum no Brasil as pessoas se 

aproveitarem de parentes ou conhecidos influentes para conseguirem bons 

empregos, principalmente quando se trata de cargos públicos. Regalias essas 

presentes principalmente entre os membros da alta classe social. 

Em muitos momentos, percebe-se que Eulálio tem uma ideologia senhorial 

típica da aristocracia brasileira, ou seja, um sentimento de dominação de classe 

que o leva a querer que suas vontades sejam invioláveis e que todos a sua volta 

existam para satisfazê-las. Isso vai desde as pessoas mais simples, como os 

enfermeiros, os serviçais ou os antigos escravos de seus avós, até a sua própria 

esposa. Como se pode observar: 

 
E pelo visto, mais uma vez você vem sem os meus cigarros, que 
dirá os charutos. Que é proibido fumar aqui dentro eu sei, mas dá-
se um jeito, também não estou lhe pedindo para entrar no hospital 
com cocaína. (Leite derramado, p. 35) 
 
E vocês andem devagar com essa maca, tomem tento a me 
passar para a cama, e tragam travesseiros de paina para as 
minhas costas e bunda, porque me doem as escaras e as 
articulações. Se amanhã eu morrer envenenado, todos aqui hão 
de me ver nessa televisão que não desligam nunca. Essa pocilga 
será interditada pela vigilância sanitária. E voltarei para puxar 
seus pés, e vocês vão dormir na rua. (Leite derramado, p. 53) 
 
 
E quando vi sua mãe naquele estado, falei, você não vai. Por quê, 
ela perguntou com voz fina, e não lhe dei satisfação, peguei meu 
chapéu e saí. Nem parei para pensar de onde vinha aquela minha 



68 
 

raiva repentina, só senti que era alaranjada a raiva cega que tive 
da alegria dela. (Leite derramado, p. 12) 
 

 
 Nos dois primeiros trechos, Eulálio atua como se tanto a filha como os 

enfermeiros devessem agir conforme seus anseios, não há um tom de favor em 

sua voz; ao contrário, os verbos no imperativo indicam que ele exige a obediência 

dos demais. Do mesmo modo, determina que sua esposa não irá com ele ao cais 

receber o francês sem dar a menor explicação, simplesmente deixando-se tomar 

por um sentimento egoísta que nem mesmo ele sabe de onde vem, como o 

próprio narrador afirma. 

 Em outro episódio, ocorrido entre ele e o escravo Balbino, quando ainda 

eram meninos, apresenta-se explícita essa relação senhorial já citada: 
 
(...) do nada decidi que ia enrabar o Balbino. Então lhe pedia que 
fosse catar uma manga, mas tinha que ser aquela manga 
específica, lá no alto, que nem madura estava. Balbino pronto me 
obedecia [...]. Acontecia de ele alcançar a tal manga, e eu lhe 
gritar uma contra-ordem, não é essa, é aquela mais na ponta. Fui 
tomando gosto por aquilo, não havia dia em que não mandava o 
Balbino trepar nas mangueiras uma porção de vezes [...] só me 
faltava ousadia para a abordagem decisiva, cheguei a ensaiar 
umas conversas de tradição senhorial, direito de primícias, 
ponderações tão acima de seu entendimento, que ele já cederia 
sem delongas. (Leite derramado, p. 20) 
 
 

Eulálio usaria de seu poder senhorial para fazer valer seu desejo pelo 

jovem escravo. Isso seria o ponto máximo de servilidade. De acordo com o 

historiador Sidney Chalhoub, ao estudar a relação senhorial presente nos 

romances machadianos retrata que: 

 
(...) os outros existem apenas como dependentes, ou seja, como 
elementos confirmadores de determinada política de domínio, e 
logo a escravidão está explicada como parte constitutiva das 
coisas; acontecia tão-somente que os escravos eram os mais 
dependentes entre os dependentes. (2007, p. 31) 
 

 

Chalhoub, assim como Roberto Schwarz, faz uma análise da servidão 

presente na obra de Machado de Assis. As personagens machadianas como 

Estácio, Brás Cubas e Bentinho são herdeiros de senhores possuidores de terras 

e escravos, possuem em si a capacidade de “ver sempre nas ações dos outros a 
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expansão de sua própria vontade” (CHALHOUB, 2007, p. 74). Ainda segundo o 

historiador, tais personagens compartilham a filosofia da “ponta do nariz”, ou seja, 

ao fixar os olhos para a ponta do nariz, eles se abstêm de tudo o que é externo e 

desse modo podem alcançar a plenitude, visto que eliminam de sua visão aquilo 

que for contrário ao seu modo de pensar: 
 
Assim como Helena, as Memórias se reportam a um período de 
hegemonia praticamente inconteste do paternalismo, da política 
de dominação assentada na imagem da inviolabilidade da vontade 
senhorial. (2007, p. 73) 
 
 

 Essa visão paternalista também está presente em Eulálio, como já 

observado, pois assim como as personagens de Machado, ele também acredita 

que pode deter a vontade alheia. Ocorre que faz parte de uma aristocracia falida e 

os outros já não se sentem na obrigação de obedecê-lo. Na verdade, mal dão 

atenção ao que ele fala.  

 Embora alguns críticos achassem exagero comparar Chico Buarque a 

Machado de Assis, por tais exemplos citados, é impossível não perceber o 

diálogo entre ambos. Chico Buarque sempre gostou dos clássicos. Em uma 

entrevista revelou que, quando conheceu a literatura de Guimarães Rosa, queria 

ser o próprio escritor. Tempos depois, ao criar os versos da música “Pedro 

pedreiro penseiro”, diz ter se sentido um pouco rosiano naquele momento.   

É inegável que Chico cresceu em um ambiente incentivador da leitura. 

Humberto Werneck comenta que “estimulado pelo pai, Chico atravessou com 

determinação de cupim toda uma prateleira de volumes em papel-bíblia. [...] 

Gostava de ser visto com um livro na mão” (2006, p. 24). Portanto, certamente 

também conheceu a obra machadiana e seria uma ingenuidade passar por Leite 
derramado sem perceber algumas “gotas” de Machado de Assis. 

Tal aproximação leva a mais um indício da retomada da tradição pelo 

autor. Segundo T.S. Eliot, é imprescindível retomar o passado para se criar o 

novo. Para o crítico, muitas vezes, os passos mais significativos que alguém traz 

de sua obra são exatamente aqueles que retomam seus antepassados. De 

acordo com ele:  
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O sentido histórico compele o homem a escrever não apenas com 
a sua própria geração no sangue, mas também com um 
sentimento de que toda a literatura europeia, desde Homero, e 
nela a totalidade da literatura de sua pátria, possui uma existência 
simultânea e compõe uma ordem simultânea. Esse sentido 
histórico, que é o sentido do intemporal, bem assim como do 
temporal, e do intemporal e do temporal juntos é o que torna um 
escritor tradicional. E é, ao mesmo tempo, o que torna um escritor 
mais agudamente consciente do seu lugar no tempo, da sua 
própria contemporaneidade. (1997, p. 23) 

 

 

Interpretando sua teoria, nenhum poeta é capaz de deter sozinho o 

significado de sua própria arte, visto que ela é a avaliação de sua relação com 

artistas passados. Assim, não se pode avaliá-lo sozinho, é preciso contextualizá-

lo, observando seu tempo e sua época, para contraste e comparação entre 

passado e presente, já que o passado ajuda a avaliar o presente. Para Eliot, 

tradição e novidade devem dialogar, pois o que faz com que uma obra permaneça 

através dos tempos é a percepção do passado, sabendo, pois, que esse tempo 

deve ser alterado pelo presente. Desse modo, orienta-se pela tradição para trazer 

a novidade, visto que a tradição não deve ser simplesmente retomada em sua 

totalidade, para que não ocorra uma mera cópia, mas, sim, ela deve ser obtida 

pela capacidade criadora ao passado, fazendo uma releitura do presente e sendo 

capaz de partir do “velho” para se criar o “novo”. 

Tomando emprestada tal teoria, percebe-se que é exatamente o que 

Buarque faz em seu romance. A tradição aparece, não só nas características dos 

antigos narradores orais, como visto, mas também na tradição literária brasileira. 

Porém, ao mesmo tempo o romance se apresenta com traços contemporâneos, 

na fragmentação, nos vazios deixados para a interpretação do leitor, no discurso 

truncado, repetitivo, que expõe linguisticamente a confusão mental do narrador.  

Rosenthal, citando Adorno, afirma que, na atualidade, “inexiste obra de arte 

moderna de algum valor, que não se deleite com dissonâncias e desarticulações” 

(1970, p. 38). É o que se verifica no romance de Chico Buarque, uma 

desarticulação da linguagem para mostrar a desarticulação do narrador, numa 

narrativa não-linear, na qual ele tenta organizar os escombros do passado. O 

próprio narrador tem ciência disso, pois ele mesmo revela: “Não é culpa minha se 
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os acontecimentos às vezes me vêm à memória fora da ordem em que se 

produziram” (Leite derramado, 2009, p. 188). 

Por outro lado, ele tenta superar qualquer dificuldade já que o importante é 

ter a sensação de que, enquanto fala, é capaz de continuar vivenciando os 

acontecimentos idos. Gagnebin revela que “é próprio da experiência traumática 

essa impossibilidade do esquecimento, essa insistência na repetição” (2006, p. 

99). Como já mencionado anteriormente, o fato mais doloroso de sua existência é 

a ausência de sua esposa, e é isso o que mais vem a sua mente: 

  
Bem antes da doença e da velhice, talvez minha vida já fosse um 
pouco assim, uma dorzinha chata a me espetar o tempo todo, e 
de repente, uma lambada atroz. Quando eu perdi minha mulher foi 
atroz. E qualquer coisa que eu me recorde agora, vai doer, a 
memória é uma vasta ferida. (Leite derramado, 2009, p. 10) 
(...) 
Mas com a idade a gente dá para repetir certas histórias, não é 
por demência senil, é porque certas histórias não param de 
acontecer em nós até o fim da vida. (Leite derramado, 2009, p. 
184) 

 

 É como se aquilo que mais se deseja esquecer fosse o que mais vem à 

lembrança. Para Eulálio, repetir os fatos é uma maneira de perpetuá-los. De 

acordo com Benjamin, na interpretação de Gagnebin, o homem busca o registro 

para “segurar” sua vida: 

 
(...) tentar desesperadamente ainda imprimir a sua marca – deixar 
seu rastro – nos indivíduos próximos e nos objetos pessoais; 
cultivar, assim, a ilusão da posse e do controle de sua vida, 
quando esta escapou há tempos da determinação singular de seu 
dono. (2006, p. 115) 
 

  

Assim, verifica-se que o narrador, em suas memórias desfocadas, acredita 

“segurar” sua vida, embora essa já tenha sido “derramada” e nada mais possa ser 

feito, a não ser registrá-la para, quem sabe, alguém possa tomar conhecimento 

dela posteriormente e recontá-la. É essa indeterminação e incerteza da recepção 

que continuará a história pela recriação de um novo relato, seja ele oral ou 

escrito. Como revela Gagnebin:  
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É justamente porque não estamos mais inseridos em uma tradição 
de memória viva, oral, comunitária e coletiva e temos o sentimento 
tão forte da caducidade das existências humanas, que precisamos 
inventar estratégias de conservação e mecanismos de lembrança. 
(2006, p. 97)  
 

 

Talvez essa seja uma das possibilidades de explicar essa tentativa de 

retomada da tradição pelo narrador Eulálio, de Leite derramado: elaborar uma 

estratégia de conservação das suas lembranças. Com isso, o livro e o projeto 

autoral nele inscrito parecem almejar a construção de uma cena narrativa híbrida 

entre o passado e o presente, em contextos que cruzam a tradição oral e a 

profusão de suportes para a inscrição de novas formas narrativas na 

contemporaneidade, relendo o passado, mas ao mesmo tempo recriando-o, num 

contexto de rastros e fragmentações da unidade da figura do narrador, em que o 

múltiplo se dissemina e se rarefaz. 
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CAPÍTULO IV 

A experiência de morte em Leite derramado: 

 
 
 

E que as inscrições funerárias estejam entre os primeiros rastros 
de signos escritos confirma-nos, igualmente, quão inseparáveis 
são memória, escrita e morte. (Gagnebin) 

  
 

 
 

Como já exposto, a temática de Leite derramado gira em torno dos relatos 

de Eulálio em seu leito de morte. Ele sabe que está para morrer e começa a 

contar sua história desde seus antepassados remotos, na esperança de que isso 

o faça permanecer vivo, pois o ser humano é movido para a vida, não está 

preparado para a morte.  

Nesse contexto, é possível perceber os diferentes níveis de morte que 

aparecem no romance, não só a do narrador moribundo em sua hora derradeira, 

mas também o esquecimento apresenta-se como uma espécie de morte em nível 

da memória. Além disso, o romance também propõe uma condição de morte 

autoral, afinada com o que diz Barthes em A morte do autor (1988), no sentido 

do apagamento de marcas daquele que é o responsável pela escritura, graças à 

dispersão da autoria. 

De acordo com Gagnebin (2006), memória, escrita e morte são elementos 

inseparáveis, pois, ao escrever, busca-se lutar contra a morte, mantendo-se vivo 

por meio da inscrição do vivido na escrita. Como retratou Todorov ao referir-se às 

histórias de Sherazade, enquanto ela tem o que contar, permanece viva por meio 

da narração. Pensando no narrador-personagem de Leite derramado, vê-se que 

Eulálio tem vontade de viver e também acredita na permanência da vida por meio 

dos relatos, pois revela que: 

 
Muita vez de fato já invoquei a morte, mas no momento mesmo 
em que a vejo por perto, confio em que ela mantenha suspensa a 
sua foice, enquanto eu não der por encerrado o relato de minha 
existência. Então começo a recapitular as origens mais longínquas 
da minha família, em mil quatrocentos e lá vai fumaça há registro 
de um doutor Eulálio Ximenez d’Assumpção, alquimista e médico 
particular de dom Manuel I. (Leite derramado, 2009, p. 184) 
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Esse “contar para viver” é uma maneira não só de se manter vivo enquanto 

se narra, mas também de se perpetuar a cada vez que a história for recontada e, 

especialmente, registrada de alguma forma. Em diversos momentos, o narrador 

preocupa-se pela anotação daquilo que ele conta: 

 
E já que está com o papel e caneta a mão, não custa nada a 
senhora fazer uma minuta para adiantar o serviço da sua 
funcionária. A coitada ganha uns caraminguás no plantão noturno, 
atende a todo mundo ao mesmo tempo, e ainda tem de escrever 
minhas memórias. (Leite derramado, 2009, p. 70) 
 
(...) pode escrever aí. Mas a senhora não escreve nada, a senhora 
abana a cabeça e me olha como se eu falasse disparates. As 
pessoas não se dão ao trabalho de escutar um velho, e é por isso 
que há tantos velhos embatucados por aí, olhando perdido, numa 
espécie de país estrangeiro. (Leite derramado, 2009, p. 78) 
 
 

No entanto, o contexto da morte agora é outro: um hospital 

despersonalizado e distante, onde o indivíduo é retirado da presença da família 

para morrer.  Eulálio nem ao menos sabe ao certo sobre seu estado de saúde e 

perde a autonomia sobre sua própria existência, que já não mais lhe pertence: 

 
Por fim a velha sala de tomografia, e não sei a quem aproveita 
tamanho transtorno. Já tirei não sei quantos raios X, já me 
reviraram todo, e no fim não dizem nada, nunca me apresentam 
uma chapa de pulmão. (Leite derramado, 2009, p. 24) 

 

De acordo com os estudos de Cid Ottoni Bylaardt, nos textos que abordam 

a morte, “o nome e o retrato são imagens que asseguram a permanência e 

driblam a morte” (2008, p. 25), exatamente como faz Eulálio quando revela o 

desejo de ficar presente numa fotografia: 

 
Não era novidade, já de um tempo havia por toda parte esses 
diletantes ou profissionais da fotografia, captando instantâneos 
para a posteridade, como se dizia. Então presumi, não sem 
vaidade, que ao se revelar aquele instantâneo, eu seria o único a 
figurar para a posteridade frente a frente. E passados muitos e 
muitos anos, uma vez consumada a fuzilaria do tempo, ainda 
assim de alguma forma eu seria um rosto sobrevivente, porque 
tive o instinto de me voltar para a câmera naquele instante. (Leite 
derramado, 2009, p. 25; grifos meus) 
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Segundo Lélia Parreira Duarte, os textos que retratam o tema de morte são 

mesmo paradoxais, pois se sabe da “impossibilidade de testemunhar de modo 

integral o que não pode ser testemunhado, enquanto experiência que não pode 

ser experimentada” (2008, p. 16), portanto cria-se “o paradoxo de uma 

testemunha que busca inutilmente entender como se pode falar/escrever daquilo 

que é interdito à palavra e somente pode ser elaborado a partir do neutro, da 

exterioridade e do vazio” (2008, p. 16). 

Talvez por isso Leite derramado apresente uma escrita lacunar e 

fragmentária justamente por tratar de uma experiência ainda não experimentada; 

esse é o maior paradoxo. 

De acordo com Bylaardt, a ideia de que há um fim para a existência 

garante que o ser humano vá em busca da compreensão e do conhecimento, 

entretanto o fim “representado pela morte, faz com que os seres se debatam entre 

a possibilidade de compreensão da morte e o horror de sua impossibilidade” 

(2008, p. 22). O escritor busca a compreensão da morte ao abordá-la como 

temática, e os leitores, por outro lado, como retratou Benjamin, interessam-se 

pelo tema na medida em que podem saboreá-la sem o horror e o medo de sua 

presença real. E quando morte e escrita se unem, tanto uma como a outra partem 

de um pressuposto: o de que não se pretende encontrar uma conclusão ou 

explicação para o tema, ao contrário, o que se busca é o inacabamento, reflexões 

e não respostas. Ou seja: 

 
Parte da ação e dos personagens da ficção se engaja na 
construção da morte como possibilidade, sempre ligada a um 
conceito, assim como a construção da própria escrita parte do 
princípio da possibilidade. Os meios, entretanto, tanto da morte 
quanto da escrita, não logram atingir os fins, porque não os há, e 
os personagens se veem impedidos de percorrer um caminho pré-
determinado, terminando sempre sua participação na escrita em 
grande deriva. (BYLAARDT, 2008, p. 22) 

 

 

Como retratou Duarte, ao afirmar que alguns textos “exercitam mais a voz 

e o murmúrio que a possibilidade de dizer” (2008, p. 14), criando o que ela chama 

de “literatura do ‘não’”, alguns textos lidam com o vazio e, ao invés de buscar 

explicações, recusam-se a concluir.  
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Talvez por essa razão a linguagem de Leite derramado seja tão 

incongruente e lacunar, anunciando também uma narrativa moribunda, permeada 

por esquecimentos e ausências da história de uma experiência de vida. O que fica 

é o discurso fragmentário de Eulálio, que tenta recriar sua identidade a partir dos 

vazios deixados pelas lembranças duvidosas de seu passado, o que gera uma 

narrativa com pouca ou nenhuma credibilidade, visto que o próprio narrador não 

sabe ao certo os caminhos que já trilhou e os que pretende trilhar, sempre numa 

fala sem rumo, “em grande deriva”. 

Segundo Ecléa Bosi, o trabalho de reconstrução do passado feito pelo 

velho sofre um processo de “desfiguração”, ao ser recomposto pelas ideias e 

pelos ideais do presente, e revela que a função da lembrança é conservar o 

passado do indivíduo da maneira que for mais apropriada a ele. Desse modo, o 

passado de Eulálio pode ser refeito ou reestruturado quando ele reconta os fatos 

remotos, na tentativa de inventar uma outra história, que faça da morte um novo 

começo de vida.  

De acordo com Glaura Siqueira Cardoso Vale, quando o elemento memória 

entra em cena “exibindo a sua insegurança, desconstrói o que fica dito, por lhe 

ser atribuída incerteza relativamente a qualquer acontecimento, bem como a 

consciência da fragilidade da verdade” (2008, p. 186). É exatamente por esse 

motivo que se atribui ao romance de Chico Buarque um caráter de inconsistência 

e fragmentação. Tal efeito de incerteza é o que simula no texto a não-linearidade, 

pois a memória pode ser entendida, segundo os estudos de Vale, como uma 

“metáfora da errância, pois é lacunar e está ligada à descontinuidade e 

fragmentação” (2008, p. 185), o que torna o texto oscilante. 

O recurso da memória, de acordo com Bosi (2008), é essencial 

principalmente para os mais velhos. Em suas entrevistas feitas com pessoas 

idosas, revela: 

 
Se as lembranças às vezes afloram ou emergem, quase sempre 
são uma tarefa, uma paciente reconstituição. Há no sujeito plena 
consciência de que está realizando uma tarefa: “Veja, hoje a 
minha voz está mais forte do que ontem, já não me canso a todo 
instante. Parece que estou rejuvenescendo enquanto recordo.” – 
S. Ariosto. (2008, p. 39) 
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É em momentos como esse, quando Eulálio reconta sua vida, mesmo esta 

aparecendo de modo tão lacunar, que rejuvenesce a ponto de poder voltar a 

pensar em futuro, como ao propor casamento à enfermeira: 
 

Quando eu sair daqui vamos nos casar na fazenda da minha feliz 
infância, lá na raiz da serra. Você vai usar o vestido e o véu da 
minha mãe. (Leite derramado, 2009, p. 05) 

 

Essa ilusão de vida é uma forma de enganar-se, tentando esquecer a 

iminência da morte. Ocorre que, segundo Blanchot, quando se tenta fugir da 

morte, ou tirá-la do domínio da consciência, não se alcança plenitude. Para ele: 

 
A morte é o lado da vida que não está voltado para nós nem é 
iluminado por nós; cumpre tentar realizar a maior consciência 
possível de nossa existência que reside nos dois reinos ilimitados 
e se alimenta inesgotavelmente dos dois (...) a verdadeira forma 
da vida estende-se através dos dois domínios, o sangue do maior 
circuito corre através de ambos; não existe um aquém nem um 
além mas a grande unidade... (1987, p. 130) 
 

 

Por outro lado, percebe-se que, paradoxalmente, enquanto Eulálio busca 

deixar suas marcas no relato, solicitando a presença de algum ouvinte, mesmo 

que de passagem, o plano autoral tenta apagar seus rastros, diluídos entre vários 

registros, nenhum deles, porém, capaz de ter uma intenção escritural. São 

relatórios, fichas médicas, onde não há narração, no sentido que lhe dá Benjamin, 

porque não há o relato de uma experiência de vida reconfigurada por esse outro 

eu que escreve. E aí reside o cerne da questão: se, por um lado, é o narrador-

personagem Eulálio que busca reconstituir a história de sua vida por meio do 

relato oral, mesmo que lacunar e fragmentário, por outro lado, a intenção 

escritural não se explicita e o “eu” autoral que está atrás do narrador Eulálio, 

inscrevendo-o no seu discurso e nas estratégias composicionais do livro, se 

ausenta. 

Esse apagamento de rastros é uma característica da modernidade e 

presentifica-se na obra de Chico Buarque não somente à luz da temática, mas 

também na tentativa de trazer à tona, de um outro modo, a questão da “morte do 

autor” no sentido barthesiano, que, posicionado na década de 70, assume uma 

postura crítica frente à centralização dos estudos literários na figura do autor, para 
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enfatizar o próprio texto, a escrita poética (escritura) como sujeito, conforme a 

obra de Mallarmé já prenunciava: 

 
Mallarmé, sem dúvida o primeiro, viu e previu em toda a sua 
amplitude a necessidade de colocar a própria língua no lugar 
daquele que dela era até então considerado proprietário, para ele, 
como para nós, é a linguagem que fala, não o autor. (BARTHES, 
1988, p. 66)  

 
  

Portanto, quando se cria um texto, a voz do autor perde a paternidade e 

agora é o texto que ganha autonomia, de modo que não podemos mais buscar 

nele as marcas do homem real – o autor – que nele está reconfigurado, feito 

escritura, texto: 

 
A escritura é a destruição de toda voz, de toda origem. A escritura 
é esse neutro, esse composto, esse oblíquo aonde foge o nosso 
sujeito, o branco-e-preto onde vem se perder toda a identidade, a 
começar pela do corpo que escreve. (BARTHES, 1988, p. 65). 
 
 

Para Barthes, toda vez que se inicia uma escrita literária “a voz perde sua 

origem, o autor entra na sua própria morte, e a escritura começa” (1988, p. 65). 

Essas reflexões vão ao encontro das ideias de Blanchot, quando este afirma que 

o autor busca a morte na escrita. Para ele, o escritor “mantém-se na escrita para 

além do instante da morte” (1987, p. 140), é aquele que “escreve para morrer” 

(1987, p. 140). Ao contrário das pessoas, que temem olhar para a morte, o 

escritor a encara, incorporando-a, sabendo que os fenômenos morte e vida são 

simultâneos. Para o estudioso, o escritor busca “uma experiência que, ilusória ou 

não, aparece como meio de descoberta e de um esforço, não para expressar o 

que sabemos, mas para sentir o que não sabemos” (1987, p. 81).  

No caso de Leite derramado, a indefinição das marcas autorais da 

escritura, diluída entre aqueles que registraram a fala de Eulálio sem nenhuma 

pretensão escritural, traz para primeiro plano essa questão de uma pretensa 

“morte autoral”, que beira ao anonimato das narrativas de tradição oral. Como 

afirma Barthes: 
 

a enunciação em seu todo é um processo vazio que funciona 
perfeitamente sem que seja necessário preenchê-lo com a pessoa 
dos interlocutores: linguisticamente o autor nunca é mais do que 
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aquele que escreve, assim como ‘eu’ outra coisa não senão 
aquele que diz ‘eu’: a linguagem conhece um ‘sujeito’, não um 
ama ‘pessoa’, e esse sujeito, vazio fora da enunciação que o 
define, ‘basta’ para ‘sustentar’ a linguagem, isto é, para exauri-la. 
(1988, p. 67)  

 

Essa concepção de literatura, que se desenvolve juntamente com a 

modernidade, não significa que se possa pensar o texto literário absolutamente 

isento de um autor, que se responsabilize pelo escrito. O que ocorre é a morte do 

autor em sua concepção clássica, ou seja, o ser real, dono absoluto de sua obra. 

Assim, o texto literário apresenta-se como um sujeito, um organismo vivo em 

contínua transformação e inacabamento, em que o escritor inscreve seu ser 

transformado em linguagem e texto com as marcas vivas de seu tempo-espaço, 

de sua historicidade. 

Em Leite derramado, essa morte autoral pode ser observada por meio da 

dissolução do autor e da própria escritura. Afinal, não se sabe ao certo o que foi 

registrado da fala de Eulálio, se é que algo passou por um registro, numa 

indefinição de quem é o verdadeiro escritor do seu discurso. Além disso, o autor 

de carne e osso também se afasta e morre para dar vida e “fala” ao seu narrador. 

Nesse momento, surge o que Barthes classifica como o autor da escritura, “o ser 

na linguagem”. Cria-se uma metaficção já que esse narrador tem consciência de 

que está conversando e quer o registro de seus relatos para fazer perpetuar sua 

história, porém os relatos são indefinidos, o que gera uma impossibilidade de 

acabamento e uma falta de clareza no texto. É a “literatura do ‘não’”, à qual se 

referiu Duarte, aquela que fala do vazio e da ausência e, por isso, marcada pelo 

“inacabamento que impede qualquer possibilidade de conclusão ou de resposta” 

(2008, p. 15). 

É interessante notar que esse espaço inacabado ao qual Barthes se refere, 

é o mesmo observado por Duarte, quando esta retrata sobre o inacabamento e a 

falta de conclusão da literatura contemporânea, principalmente as obras que 

abordam o tema de morte. No romance de Chico Buarque, esse inacabamento, 

essas lacunas podem ser fortemente observadas em todo o contexto, atingindo, 

no final da trama, o ápice da ambiguidade e da incerteza sobre os fatos narrados. 

A morte no fim do livro é uma morte ambígua, visto que há uma fusão entre a 

morte de Eulálio e a de seu tetravô, como pode ser observado abaixo: 



80 
 

 
Entretanto, já agora tenho a vaga ideia de ela ter me levado ainda 
bebê para me despedir de um velho, se não me engano meu 
tetravô que agonizava num hospital de campanha. O célebre 
general Assumpção devia ter uns duzentos anos, parecia mais 
velho que Matusalém, no século retrasado desafiara Robespierre 
e agora jazia numa simples padiola. Ele já não dizia coisa com 
coisa, se intitulava camareiro de dom Afonso VI e acreditava estar 
no palácio de Sintra, em mil seiscentos e lá vai pedrada. Tive 
pena porque para o velar só havia mamãe e eu, me admirou que 
não comparecessem autoridades, marechais, nem um 
representante da família real. Eu só via gente estranha de 
aparência bronca que riam do velho. E juntou mais gente quando 
ele esbugalhou os olhos, ficou roxo e perdeu a voz, queria falar e 
não saía nada. Então abriu passagem uma bela jovem enfermeira, 
que se debruçou sobre meu tetravô, tomou suas mãos, soprou 
alguma coisa em seu ouvido e com isso o apaziguou. Depois 
passou de leve os dedos sobre suas pálpebras, e cobriu com o 
lençol seu outrora belo rosto. (Leite derramado, 2009, p. 195) 
 
 

Percebe-se nesse trecho uma morte dúbia, afinal quem está morrendo? 

Realmente é o tetravô? Ou a figura de Eulálio mescla-se ao acontecimento? Os 

elementos presentes na morte do velho são os mesmos inseridos no contexto de 

Eulálio, como, por exemplo, o hospital, a jovem enfermeira, as pessoas que ele 

considerava de uma estirpe inferior à sua e o ouviam com descaso, o fato de 

confundir-se em suas falas, e principalmente, a expressão “outrora belo rosto”, já 

utilizada para referir a si próprio em outro momento: 
 

Por isso puxo o lençol e cubro meu outrora belo rosto, que logo 
tornam a expor para não parecer que estou morto, porque causa 
má impressão, ou é vexatório para maqueiro transportar defunto. 
(Leite derramado, 2009, p. 23 – grifo meu) 
 
 

Arrisca-se a cogitar a possibilidade de relacionar a morte de Eulálio, essa 

morte decrépita, sem glória alguma, em meio à chacota e ao esquecimento, a 

uma ironia autoral para representar, na figura do narrador, a morte das narrativas 

vinculadas, tal qual Eulálio, a uma linhagem tradicional, que já não encontram 

credibilidade e respeito. A contemporaneidade, como já dito, exige outro 

posicionamento, outra forma de narrar na qual a identidade esteja, 

paradoxalmente, no apagamento dos rastros. 

O fim de Eulálio parece uma morte refletida num espelho, como se 

representasse a morte de todos os Assumpção, o fim de uma linhagem nobre que 
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foi se perdendo aos poucos com a chegada da modernidade, dos emergentes, 

misturando à nobreza destes o sobrenome popular Palumba do seu genro, que 

enganou a família Assumpção e extorquiu todos os seus bens. Ressalta-se aqui 

que o nome Assumpção lembra “assunção”, que significa elevação, subida, 

porém no caso do sobrenome Assumpção de Eulálio representa a decadência, o 

declínio da sua família, podendo ser visto, portanto, como mais um paradoxo 

presente no romance. 

Em Leite derramado, a morte velada, confusa e ambígua estabelece uma 

ponte com Blanchot para quem “talvez a arte exija que se brinque com a morte, 

talvez introduza um jogo, onde já não existe mais recurso nem controle” (1987, p. 

89). Como é visto no projeto autoral do livro, a criação de um jogo de esconde-

esconde entre o que foi contado, o que ficou por contar, entre quem narra, entre 

quem morre, ou seja, todas as fronteiras do texto estão movediças, em vias de 

desaparecer. 

Tais fronteiras movediças também atingem o leitor, imerso num processo 

de desaparecimento enquanto categoria tradicional. Em primeiro lugar, por não 

saber se o que ouve é o que lê, já que aquele que lhe fala – o narrador-

personagem Eulálio – em nenhum momento assume ser aquele que escreve suas 

memórias. Em segundo lugar, por posicionar-se num lugar incômodo, entre a 

capacidade de ler e ouvir, e é essa incerteza que o lança num novo lugar: a 

daquele que deve não apenas ler, decifrar o sentido oculto de um texto, mas, sim, 

ouvir e partilhar de uma experiência que não sabe mais a quem pertence. 

 O projeto autoral investe, assim, na morte não apenas no plano do enredo, 

em que há um narrador moribundo, mas amplia essa dimensão que se dissemina 

para o espaço de categorias narrativas também moribundas e precárias, sempre 

a ponto de se derramarem para fora do espaço que lhes foi previsto. Exige-se, 

mais do que nunca, uma urgente reconfiguração para poderem dar conta de um 

outro modo de narrar, a partir de um contexto urbano em que a fragmentação é a 

realidade. 

É isso que escritores contemporâneos, como Luiz Ruffato (2010), por 

exemplo, estão alertando ao dizerem sobre a impossibilidade de narrar na 

contemporaneidade. Leite derramado é também uma forma de denunciar uma 

violência: a da invisibilidade, a do não-pertencimento, já que dissolve as 
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categorias tradicionais, que aparecem para se dilacerarem mais adiante. Para 

Rufatto, só esse tipo de literatura é capaz de representar a fragmentação, a 

multiplicidade e o caos do mundo contemporâneo, especialmente aquele que se 

instaura nos grandes centros urbanos:  

 
A partir desta iluminação, percebi que ao invés de tentar organizar 
o caos – que mais ou menos o romance tradicional objetiva – tinha 
que simplesmente incorporá-lo ao procedimento ficcional: deixar 
meu corpo exposto aos cheiros, às vozes, às cores, aos gostos, 
aos esbarrões da megalópole, transformar as sensações coletivas 
em memória individual. (2010, p. 3) 

 

E se “o estudo do romancista é o ser mergulhado no mundo” (RUFFATO, 

2010, p. 2), nada mais natural que os romances atuais retratem esse ser aos 

pedaços, dissoluto, sem memória confiável e sem uma história consolidada. Seja 

no meio das megalópoles, na correria e no individualismo do dia-a-dia, as 

pessoas estão cada vez mais solitárias, mais anônimas na multidão e todo esse 

“caos” que Ruffato menciona, ao ser reconfigurado literariamente, cria esse texto 

lacunar e inacabado: 

 
Como transpor o caos dessa cidade para as páginas de um livro? 
Penso que o ficcionista deveria ser assim uma espécie de físico 
que ausculta a Natureza para tentar compreender o mecanismo 
de funcionamento do Universo. Cada passo na direção deste 
conhecimento resulta em mudanças significativas em sua 
concepção do mundo e, portanto, em uma imediata necessidade 
de elaborar novos instrumentos para continuar a busca. 
Continuar pensando o romance como uma ação transcorrida 
dentro de um espaço e num determinado tempo, e que pretende 
ser o relato autêntico de experiências individuais verdadeiras, 
passa a ser, no mínimo, anacrônico. (2010, p.2)  
 

 
É por isso que a tradição, ao retornar na modernidade, vem de modo 

esfacelado e por isso o romancista, hoje, assume “a fragmentação como técnica 

(as histórias compondo a História) e a precariedade como sintoma – a precária 

arquitetura do romance, a precária arquitetura do espaço urbano” (2010, p. 3), 

conforme explana Ruffato. Já que o romancista é um estar no mundo e se o 

romance transforma-se com o passar do tempo, nada mais natural que os 

romances atuais reflitam esse indivíduo que faz parte dessa sociedade 

moribunda. Para Ruffato, “a linguagem acompanha essa turbulência – não a 
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composição, mas a decomposição. A cidade – cicatrizes que mapeiam meu 

corpo” (2010, p. 4). 

Leite derramado vincula-se também a esse universo contemporâneo e a 

essa busca por uma outra forma de narrar, que tenta resgatar os pedaços, os 

paradoxos, as mazelas, as deficiências, as incertezas e o desamparo do homem 

diante desse “caos”. Segundo Blanchot: 

 
Escrever, portanto, é sentir-se atraído por uma espécie de fascínio 
que ameaça e seduz, o fascínio da solidão essencial. A 
constatação da solidão essencial daquele que escreve está 
relacionada não somente à necessidade de entregar-se à tarefa 
da obra, sempre inacabada. Está relacionada à busca da palavra 
essencial, a palavra liberta do seu uso convencional, social, 
comum; a palavra enquanto fundadora da sua própria realidade, 
algo que só se realiza no texto literário. (1987, p. 126) 

 
 

Escrever, portanto, é deixar-se seduzir, ser levado para um universo que 

busca, paradoxalmente, retratar a realidade por meio da ficção. Transpondo para 

o nível da linguagem as turbulências dos sentimentos humanos, numa total 

entrega, mesmo que a obra venha refletir os esfacelamentos da sociedade. 

Talvez por isso, por essa necessidade do escritor pela “palavra essencial” que a 

narrativa permanece, ainda que fragmentária e inacabada. 
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Considerações Finais: 
 
Como visto, o mais novo romance de Chico Buarque, Leite derramado, 

apresenta-se em constante paradoxo entre o tradicional e o contemporâneo, entre 

a vida e a morte, entre a memória e o esquecimento, mostrando que a literatura 

está em constante transformação e acompanha as mudanças da sociedade. 

Observou-se também que, por outro lado, o novo não se institui por si só, pois é 

preciso recolher do passado para se criar o atual. É o que faz Chico Buarque, ao 

recolher os elementos da tradição dando a eles uma nova perspectiva.  

O romance contemporâneo, portanto, apresenta-se repleto de 

fragmentações e lacunas, vazios deixados por uma incompletude de vida, o que é 

produto da sociedade atual na qual predominam as turbulências e inquietações do 

homem moderno. Em face desses vazios e lacunas, mais do que nunca o leitor 

torna-se uma peça chave para a obra, pois cabe a ele, ao refletir sobre seu fim, 

tornar-se um co-autor do romance, já que também assume a responsabilidade de 

“criar” o final da história, visto que se vê diante de uma obra que se apresenta de 

modo inacabado. Principalmente quando a literatura aborda a morte nos seus 

diferentes Âmbitos, como visto aqui, pois como revelou Lélia Duarte (2008), tal 

literatura é incompleta porque busca dizer o indizível, já que a morte não pode ser 

vivenciada antes de sua consolidação. 
Chico Buarque, em Leite derramado, soube representar literariamente as 

transformações da modernidade, ao mesclar tradição e contemporaneidade. Seu 

narrador-personagem é velho, está prestes a morrer, tem um discurso oral, 

embora essa oralidade se apresente por intermédio da escrita. É um narrador que 

busca incessantemente narrar sua história de vida para que possa se perpetuar 

após a morte, como faziam os narradores tradicionais. 

Porém, Eulálio não possui a sabedoria dos antigos anciãos. Seu relato, 

incongruente e lacunar, é um discurso abarrotado de preconceitos, numa 

narrativa que não avança, mas interrompe-se e volta, incapaz de nexos que lhe 

dêem alguma unidade discursiva. Permeada por lapsos de memória, a narrativa 

de Eulálio vai tentando reconstruir uma vida que se apresenta de modo 

esfacelado, como os próprios acontecimentos de sua existência. Ao mesmo 

tempo em que deixa dúvidas também a respeito do que é verdade e do que é 
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ilusão nos fatos narrados. O que fica registrado e o que se perde na voz desse 

narrador, pois o leitor não é capaz de assegurar a veracidade dos fatos, visto que 

seu “autor” não é confiável.  

Comprovou-se, portanto, que os híbridos entre memória e esquecimento, 

apagamento dos rastros e busca do passado advém dessa tentativa de 

conciliação entre a tradição e o contemporâneo, contudo, como afirmou Benjamin, 

a tradição quando volta, retorna esfacelada. A morte, portanto, no romance 

estudado, é vista como ponto de união desses contrários: narrador moribundo, 

narrativa, leitor e autor em processo de fragmentação e desfazimento.  

 Observou-se que essa morte aparece em diferentes níveis, desde a morte 

como tema, até a morte da escritura, do autor, consolidando a literatura do “não”, 

aquela que busca dizer o que é interdito. Desse modo, encontra-se uma morte 

que se dissemina para todo o espaço da narrativa: um narrador moribundo; um 

texto incongruente e lacunar que é enunciado pela voz de Eulálio e é recolhido 

por uma escrita cujo autor se indefine; um leitor que ouve-lê uma quase-história 

que não sabe a quem pertence. Enfim, tudo no romance está prestes a 

desaparecer nesse equilíbrio frágil entre a visibilidade e a invisibilidade, tal qual 

sugere a expressão “leite derramado”. 

 Portanto, comprova-se que a tradição do narrar é algo que pode ser 

resgatada na atualidade. Como revelou Eliot, ao se referir ao poeta, “acharemos 

frequentemente que não só os melhores, mas os passos mais significativos de 

sua obra” (1997, p. 22) são exatamente aqueles que se refletem nos poetas 

mortos. Foi exatamente o que fez Chico Buarque, que retomou termos 

característicos da tradição, não só oral, mas também da tradição clássica dos 

romances, principalmente ao revisitar Machado de Assis, como analisado, mas 

inseriu juntamente a esses elementos, a marca característica da modernidade 

que é a desordenação, a multiplicidade de significados, a fragmentação da 

linguagem.  

Leite derramado ecoa o pensamento de Eliot de que o bom escritor é 

aquele que busca “desenvolver ou procurar o conhecimento do passado e deve 

continuar a desenvolver esse conhecimento ao longo de sua carreira” (1997, p. 

26). Para ele, o que faz uma obra de arte verdadeira é a sua capacidade de ser 

inovadora ao mesmo tempo em que dialoga com a tradição. 
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Levando em conta tais reflexões, conclui-se que Buarque a cada novo 

romance está se consolidando como um escritor dos mais significativos dentro da 

Literatura contemporânea brasileira. Ainda é muito cedo para saber se sua obra 

irá persistir no tempo, mas parafraseando Leyla Perrone-Moisés, constata-se na 

perspectiva dessa dissertação que “Leite derramado é obra de um escritor em 

plena posse de seu talento e de sua linguagem”. 

Por fim, como proposto desde o início, espera-se que esse trabalho tenha 

contribuído para uma reflexão crítica sobre o mais novo romance de Chico 

Buarque, Leite derramado, que por ser uma obra contemporânea, ainda não foi 

estudada de modo mais aprofundado. Dessa forma, espera-se que tal pesquisa 

possa servir de objeto de estudo para futuras possibilidades de análise. 
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