
 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS 
                                        DEPARTAMENTO DE LETRAS 

MESTRADO EM LETRAS-LITERATURA E CRÍTICA LITERÁRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IRONIA, MEMÓRIA E ALEGORIA EM LEITE DERRAMADO, DE CHICO 
BUARQUE DE HOLANDA 

 
 

Marly Aparecida de Souza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             GOIÂNIA, 2015 
 



 

 

                                     MARLY APARECIDA DE SOUZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IRONIA, MEMÓRIA E ALEGORIA EM LEITE DERRAMADO, DE CHICO 
BUARQUE DE HOLLANDA 

 
 

Trabalho dissertativo apresentado ao Programa 
de Mestrado em Letras-Literatura e Crítica 
Literária da Pontifícia Universidade Católica de 
Goiás para fins de obtenção do grau de mestre 
em Letras.  
 
Orientador: Prof. Dr. Divino José Pinto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
                                               GOIÂNIA, 2015 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dados Internacionais de Catalogação da Publicação (CIP) 

(Sistema de Bibliotecas PUC Goiás) 

 

Souza, Marly Aparecida de. 

S729i               Ironia, memória e alegoria em Leite Derramado de Chico 

Buarque de Holanda [manuscrito] / Marly Aparecida de Souza 

– Goiânia, 2015. 

72 f. ; 30 cm.  

 

Dissertação (mestrado) – Pontifícia Universidade Católica 

de Goiás, Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Letras 

– Literatura e Crítica Literária, 2015.  

“Orientador: Prof. Dr. Divino José Pinto”. 

Bibliografia. 

 

1. Buarque, Chico, 1944- . 2. Memória. 3. Simbolismo na 

literatura. I. Título. 

                                                                

                                          CDU 821.134.3(81)-3.09(043) 



 

 

BANCA EXAMINADORA 
 

 
 
 

IRONIA, MEMÓRIA, E ALEGORIA EM LEITE DERRAMADO, DE CHICO 
BUARQUE DE HOLANDA 
 
 
 
. 
Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado em Letras-Literatura e Crítica 
Literária da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, como pré-requisito para a 
obtenção do título de mestre em Letras aprovada pela comissão julgadora composta 
pelos seguintes membros. 
 
 
 
 
                                COMISSÃO JULGADORA 
 
               Prof. Dr. Divino José Pinto 
               Pontifícia Universidade Católica de Goiás (Presidente) 
 
 
               Prof.ª Dr.ª Maria de Fátima Gonçalves Lima 
               Pontifícia Universidade Católica de Goiás  
 
 
                Prof. Dr. Sebastião Augusto Rabelo 
               Universidade Federal do Rio Grande Do Norte 
 
 
               Prof.ª Dr.ª Maria de Fátima Gonçalves Lima 
               Pontifícia Universidade Católica de Goiás (Suplente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                             A minha querida mãe (in memoriun)      
                                                                         por ter me ensinado tudo que sou hoje. 

. 
   



 

 

 
AGRADECIMENTO    
 
                

                  Primeiramente quero agradecer a Deus por ter me dado força e saúde 

para conseguir chegar à fase final do meu trabalho, passando por todas as lutas e 

adversidades, alegrias e sofrimentos, informações e conhecimentos, sem fraquejar e 

muito menos desistir. 

                  Ao meu querido esposo André Fábio de Paula Pimentel, pela dedicação, 

apoio, companheirismo, pela compreensão de muitas vezes não podermos sair 

devido aos meus estudos. 

                  A toda minha família que esteve ao meu lado, sempre me dando força e 

me apoiando nas horas mais difíceis dessa jornada, compreendendo minha 

ausência em muitos momentos. 

                  À família do meu esposo, em especial a minha sogra, Ana Maria e meu 

sogro, Evandro Pimentel, pela nossa ausência nos almoços de domingo, pois com 

os meus estudos nossas visitas foram ficando cada vez mais raras. 

                A todos meus amigos de modo especial a minha querida irmã Luana, a 

Luiza, a amável Regina, a minha querida irmã mais velha Mariângela Ricardo, ao 

meu querido amigo e companheiro Marcio Leite, à pessoa que me inspira a estudar 

sempre, Renato Almeida, aos coordenadores, Kátia Arruda Braga, Marcio Pereira e 

a todos meus queridos amigos e colegas da FASAM.  

                A querida Marcela pela sua amizade, companheirismo e compreensão, ao 

diretor Osmar de Barros e a todos meus queridos amigos de longa data da UEG de 

Jaraguá.  

               A todos do Colégio Onofre Quinan, especialmente ao meu diretor Michel, 

que tanto me apoiou para a realização de mais esse sonho, sem sua ajuda tudo 

ficaria muito mais difícil, a Rose que tantas vezes me ajudou, a minha grande amiga 

Lauriane, a Edna, minha coordenadora loira, a todos que de um modo direto e 

indireto estiveram ao meu lado nesse momento. 

               A todos os professores do Mestrado em Letras-Literatura e Crítica Literária 

da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, pela dedicação, profissionalismo, 

paciência e muito ensinamento. 

               E em especial ao meu orientador, Divino José Pinto, pela sua amizade, 

companheirismo, respeito, dedicação não só para comigo, mas para com todos os 



 

 

meus colegas. Um excelente professor, compromissado, dinâmico, compreensível e 

muito inteligente. 

                E claro não poderia deixar de agradecer aos meus colegas do mestrado, 

cada um com suas qualidades e defeitos ajudaram na construção dos nossos 

conhecimentos. Alguns serão sempre colegas, já outros tornaram meus verdadeiros 

amigos. 

                

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RESUMO 
 
 
 
Este trabalho oferece uma leitura do romance Leite Derramado (2009), de Chico 

Buarque, tendo como principal teórico Walter Benjamin. A ironia, a memória e a 

alegoria são os elementos principais que fomentam a análise da obra. A partir do 

diagnóstico do filósofo de que a forma tradicional de narrativa, como arte de dar 

conselhos e transmissibilidade de experiência autêntica, estaria em vias de extinção, 

a pesquisa propõe-se a investigar a possibilidade de sua sobrevivência na 

contemporaneidade. A análise do romance recolhe no relato descontínuo e 

fragmentado do narrador, Eulálio. Temas como a morte, a velhice, a memória são 

elementos fundamentais para entender a trajetória de vida do personagem. A obra 

tem um caráter muito forte quanto aos elementos literários, o próprio título, Leite 

Derramado é uma alusão metafórica de coisas não vividas pelo personagem, assim 

nota um nisto de memória e melancolia. Todos esses elementos de memória e 

melancolia se misturam em um conjunto literário de produção, tendo como focos 

também a ironia e alegoria. 

 

Palavras‐chave: Leite derramado, Ironia, Chico Buarque, memória, alegoria.  
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
 
 
 
This paper offers a reading of the novel Leite Derramado (2009), Chico Buarque, the 

main theorist Walter Benjamin. The irony, memory and allegory are the main 

elements that promote the analysis of the work. From the diagnosis of the 

philosopher that the traditional form of narrative as art of giving advice and authentic 

experience transferability, would be endangered, the research proposes to 

investigate the possibility of their survival in the contemporary world. The novel 

analysis collects the discontinuous and fragmented account of narrator, Eulalio. 

Themes such as death, old age, memory is fundamental to understand the trajectory 

of the character's life. The work has a very strong character and the literary elements, 

the title itself, Leite Derramado is a metaphorical allusion to things not lived the 

character, so it notices a memory and melancholy. All these elements of memory and 

melancholy mix in a literary set of production, with the focus also irony and allegory. 

 

Keywords: Leite Derramado, Irony, Chico Buarque, memory, allegory 
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INTRODUÇÃO 

 
 
                 Esta pesquisa tem como objetivo analisar a obra Leite Derramado, de 

Chico Buarque, em estudo fomentado por três elementos principais: a ironia, a 

alegoria e a memória. O livro foi lançado em 2009, e em 2010 ganhou o premio 

Jabuti, na categoria melhor romance. 

                Chico Buarque é um artista brasileiro que se projetou no cenário musical 

brasileiro no ano de 1966, quando a música “A banda” venceu o Festival da Música 

Brasileira daquele ano. Na verdade, antes mesmo de sua revelação como novo 

talento neste festival, a música já fazia parte da sua vida, em composições infantis, 

nunca gravadas, nas cantigas e influências das irmãs, em especial a mais velha, 

também cantora, Miúcha, e dos muitos amigos artistas e intelectuais do seu pai, o 

professor, historiador e jornalista Sérgio Buarque de Hollanda. O engajamento é 

uma marca forte da trajetória de vida e obra de Chico Buarque, especialmente nas 

canções e no teatro (tanto nas adaptações quanto nas produções em parceria com 

dramaturgos de esquerda, como Augusto Boal, por exemplo). A crítica social 

assegura o seu lugar como cidadão, que se vale da arte para denunciar problemas e 

propor novos caminhos.  

                Além de um exímio compositor, cancioneiro, dramaturgo, também tem 

grandes produções no campo da literatura, seus romances são consagrados dentro 

do mundo literário, pela sua escrita de cunho crítica, com uma linguagem simples, 

mas ao mesmo tempo rebuscada e subjetiva  e engenhosa no ato de produzi. Isso 

se nota na obra analisada por essa pesquisa. Na carreira literária, foi vencedor de 

três Prêmios Jabuti: o de melhor romance em 1992 com Estorvo e o de Livro do 

Ano, tanto pelo livro Budapeste, lançado em 2004, como por Leite Derramado, em 

2010.   

                 Leite Derramado narra à história de um velho no leito de morte, em num 

monologo centrado em dois tipos de mortes, a morte física e a psicológica. Esse 

velho é Eulálio Montenegro D´Assumpção, que conta a saga da sua família e da 

sociedade em que vive. Eulálio descreve os fatos com muita clareza, porém, não 

com muita certeza da realidade, pois centenário encontra-se prostrado e uma cama 

de hospital vivendo os seus últimos dias sofrendo de Alzheimer. Narra fatos dos 

momentos de felicidade como as férias que passava na fazenda da sua prestigiada 

e rica família ao pé da serra, suas viagens a Europa com seu pai Eulálio 
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D’Assumpção, o momento que viu pela primeira vez a mulher de sua vida, Matilde, 

que apesar do fato ter ocorrido em um momento trágico que marcou de vez o rumo 

da sua família, foi para ele tão surpreendente e emocionante a ponto de ignorar o 

fato e apenas dar valor ao instante em que a olhou nos olhos; e também das suas 

frustrações como a perda da fortuna e dos bens materiais sendo aos poucos 

desfeitos por conta das dívidas, golpes de interesseiros e crises econômicas do 

mundo, mais nada comparado com a perda de sua esposa Matilde. 

                 A maioria dos autores que se dedicaram a estudar e analisar a obra a 

considera como tendo um viés sociológico, onde Chico Buarque crítica a sociedade 

brasileira do século XX, com seus modismos estrangeiros, desigual e racista. Leila 

Perrome-Moisés considera o livro como sendo uma saga familiar caracterizada pela 

decadência social e econômica, tendo como pano de fundo a história do Brasil nos 

últimos dois séculos. A análise também elucida temas que são constitutivos da obra, 

como o tempo, a memória, a velhice e a língua que apresentavam características de 

concepções arcaicas. 

               A presente pesquisa busca caracterizar, analisar a obra de Chico Buarque 

através de uma pesquisa bibliográfica, tendo com aporte teóricos, pensadores e 

estudiosos da área da produção e crítica literária, Walter Benjamim, Márcio 

Seligmann-silva, Flavio Kothe, Bakhtin, Beth Brait, Linda Hutcheon entres outros. 

            O trabalho está divido em de três capítulos: no primeiro capítulo falamos 

sobre os conceitos da ironia, comparando-a com a parodia e o riso tendo como 

aporte Linda Hutcheon, Muecke entre outros. Muecke divide a ironia em dois 

campos distintos, sendo, a verbal e a instrumental, onde uma exerce uma ação 

simples e coloquial e a outra é subjetiva e literária. Nesse capitulo também 

destacamos os conceitos de parodia e riso. A paródia e o riso estão ligados à 

paródia, ela tem como teórico principal Flávio Kothe, um dos representantes dela 

relacionando-os com a ironia. Já no segundo destacamos os conceitos à cerca da 

alegoria, analisando os  elementos alegóricos presente na obra de Chico Buarque, 

quanto os conceitos da alegoria, temos Joao Hansen, como pesquisador sobre o 

tema e  Walter Benjamin como aporte teórico fundamental para a analise à cerca do 

tema.Ele ,Walter Benjamin foi fundamental para a busca das concepções sobre a 

alegoria e seus conceitos no complemento da obra de Chico Buarque. E no terceiro 

capítulo destacamos o conceitos sobre a memória, elementos essencial na obra em 

destaque,pois esse tema é a base da formação,das características de Eulálio, 

personagem na obra de Chico Buarque. A memória é a representação de vida e 
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morte do narrador-personagem na obra. A ação da busca de um passado, leva o 

personagem a relembrar sempre seu passado,para não morrer,ou seja, a busca de 

momentos vividos,ou que deseja viver no passado é uma forma de manter o 

personagem vivo.Como aporte teórico, usamos Seligman-Silva,que conceitua a 

memória e rememoração do personagem-narrador, completando o processo de 

análise da obra. 
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CAPITULO I 
 
 I – LEITE DERRAMADO: A IRONIA COMO PROCEDIMENTO 
 
 
  

Diz-se que a ironia irrita porque ela nega 
nossas certezas ao desmascarar o 
mundo como uma ambiguidade. 

                                                                                            Linda Hutcheon 

 
 
 Neste capítulo trataremos a ironia como um dos traços dominantes no 

romance Leite Derramado, de Chico Buarque de Holanda.  

                  Inicialmente, é preciso levar em conta a certeza de que existem 

semelhanças bastante interessantes entre a ironia, à paródia e o riso. Essas 

modalidades são vizinhas e, como tal, têm em comum, quase sempre, a função de 

questionar um modelo que se comporta como se somente ele estivesse com a 

verdade. Resulta dessa característica um efeito de sentido bastante importante: a 

tensão ou o elemento dissonante.   Assim, as categorias ironia, paródia e  riso atuam 

na suspensão da censura, dando ao texto mais liberdade sem tanto peso, 

contrariando, muitas vezes, uma ideologia que se diz séria e ocasionando, pois, 

discursos polifônicos e conflitantes. Também serão mostradas, no decorrer da 

pesquisa, em linhas gerais, as semelhanças entre  à ironia , a paródia e o riso. 

                   Daremos início a essa pesquisa, definindo o conceito de ironia que não é 

único. Há possibilidades de análise em nível histórico, como podemos verificar na 

ironia grega (incluindo ironia socrática e ironia trágica), também se pode destacar a 

ironia romântica (com variados nomes do pensamento alemão do século XVIII) e 

vale ressaltar a ironia moderna, através de uma série de revisões sobre a própria 

literatura, contada a partir do Romantismo.  

                     Conceituamos ironia como uma estratégia discursiva que envolve dois 

aspectos fundamentais: a quebra das estruturas de expectativa e a possibilidade de 

interpretação em pelo menos dois sentidos distintos. A crítica não é obrigatória para 

produzir o efeito irônico, mas mostra-se presente quando o texto tem funções 

moralizantes ou denunciadoras. Classificamos o fenômeno irônico como ironias 

linguísticas aquelas que utilizam, predominantemente, mecanismos verbais em sua 

construção; ironias multimodais que mesclam mecanismos verbais e pictóricos; e 

ironia imagética em que as palavras usadas geram uma imagem na qual reside a 
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crítica. Como adiantado, neste artigo, o foco incidirá sobre o terceiro tipo de ironia 

citado, aqui chamada de ironia imagética, a qual consiste em uma imagem mental 

construída através de palavras não necessariamente irônicas. 

             Conforme explica Muecke, o conceito de ironia é ainda vago, instável e 

multiforme. Para Nietzsche (apud Muecke, 1995, p.22), “somente se pode definir 

aquilo que não tem história” e é justamente nisso que reside à dificuldade de se 

conceituar a ironia; 

  

A palavra ironia não quer dizer agora apenas o que significava nos séculos 

anteriores, não quer dizer num país tudo o que pode significar em outro, 

tampouco na rua o que pode significar na sala de estudos, nem para um 

estudioso o que pode querer dizer para outro. Os diferentes fenômenos a 

que se aplica a palavra podem parecer ter uma relação muito fraca. [...] 

Assim, o conceito de ironia a qualquer tempo é comparável a um barco 

ancorado que o vento e a corrente, forças variáveis e constantes, arrastam 

lentamente para longe de seu ancoradouro. (1995, p.22) 

              

                   Dessa forma, Muecke comenta que cada estudioso segue as 

orientações que lhe são mais convenientes acerca da ironia, conforme o local e o 

momento histórico em que está inserido e claro, de acordo com seu conhecimento 

de mundo.      Quanto aos divergentes conceitos de ironia, Muecke divide-a em duas 

grandes categorias: a ironia situacional ou observável, também denominada de 

popular e a ironia verbal ou instrumental, conhecidamente também por a literária. 

              A ironia verbal ou instrumental, por sua vez, ocorre quando há uma 

inversão semântica e, nesse caso, a ironia constitui em dizer uma coisa para 

significar outra, “como uma forma de elogiar a fim de censurar e censurar a fim de 

elogiar [...]” (Muecke, 1995, p.33). Nesse tipo de manifestação da ironia, temos um 

sujeito sendo irônico; logo, trata-se, em certa medida, de um modo de com-

portamento. 

              Nesta pesquisa como aporte inicial, analisaremos a problemática que 

cerca o termo ironia. Como é sabido, existem dois grandes tipos de ironia: aquela 

que se faz presente na vida cotidiana, que é simples e objetiva, e a que mais nos 

interessa a ironia literária. Muecke (1995, p.15) explica que a ironia desempenha seu 

papel na vida cotidiana e, nesse caso, essa ironia popular não oferece a seu 

receptor, desafios complicados de interpretação, ou seja, com um pouco ou quase 
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nada de esforço na interpretação, consegue-se decodificar os conceitos de sentido 

nas produções. 

                           A ironia é um recurso que usamos no nosso dia-a-dia, e mesmo 

que seja simples e popular tem seu valor no processo criativo. Já na literatura ela 

proporciona à produção uma cadencia de significações e sentidos, onde os 

elementos entrelaçam, dando à produção um caráter maior de subjetividade. Como 

afirma Muecke,  

 

A importância da ironia na literatura está fora de questão. Não precisamos 

aceitar o ponto de vista, já colocado pelo menos duas vezes em bases 

diferentes, de que toda arte,ou toda literatura,é essencialmente irônica - ou 

a concepção de que toda deve ser irônica.”(1995,pag.18) 

               

                    Vale ressaltar, que mais nos interessa na análise da obra de Chico 

Buarque, Leite Derramado, é obviamente, o estudo sobre a ironia literária. Inserido 

nesse contexto, Muecke propõe uma série de questionamentos interessantes, que 

correspondem, também, a alguns dos objetivos mais importantes deste estudo: “o 

que é a ironia e como ela atua; para que serve e o que vale; de que é feita e como é 

elaborada; como a conhecemos quando a vemos; de onde provém o conceito e para 

onde vai” (1995, p.18) 

                 O conceito de ironia remete, em primeiro lugar, a um processo verbal que 

consiste em determinar algo com a intenção de dar sentido a outro, mas não 

anulado pelo primeiro. Cria-se, assim, o efeito de fundir em um único enunciado 

aquilo que se diz de modo explícito aquilo que se quer dizer implicitamente. O que 

se opera aqui é uma certa  inversão semântica, ou seja de sentido, cuja 

compreensão exige que se atravesse o conteúdo explícito (ou patente ou literal ou, 

ainda, conotativo) do texto para alcançar seu conteúdo implícito (latente, intencional 

ou denotativo). 

                   O funcionamento da ironia, portanto, depende da eficiência desses dois 

conteúdos. O que se deseja é a compreensão efetiva do jogo irônico, uma vez que 

ele aproxima e sustenta duas vertentes do pensamento até o limite de sua 

representação. Outra peculiaridade da ironia reside na desfaçatez do jogo entre 

esses conteúdos cuja mediação é feita pelo humor, a ponto de frequentemente 
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encontrarmos a fusão desses dois princípios. Esclareça-se de antemão que ironia e 

humor são dois elementos diversos: embora o segundo se mostre uma chave para o 

funcionamento da primeira, não constitui um pressuposto dela. Este, aliás, é  o ponto 

de partida para a análise que se fará a seguir sobre ela: qual o pressuposto da 

ironia? qual o princípio que a fundamenta e a faz funcionar? Esse ponto de partida 

nasce junto com um questionamento teórico: a ironia é compreendida como uma 

figura de linguagem e pensamento, cuja função consiste em alterar a disposição 

previsível de uma sentença (frase ou verso) com vista a criar certo efeito que vai e 

volta entre o poético e o retórico. Trata-se, portanto, de um dispositivo estilístico cujo 

fundamento é a desempenho verbal.  

                      Quanto aos conceitos acerca da ironia, são vários. A estudiosa Lélia 

Parreira Duarte tem uma definição bastante esclarecedora: 

 

Nada pode ser considerado irônico se não for proposto e visto como tal; não 

há ironia sem ironista, sendo este aquele que percebe dualidades ou 

múltiplas possibilidades de sentido e as explora em enunciados irônicos, 

cujo propósito somente se completa no efeito correspondente, isto é, numa 

recepção que perceba a duplicidade de sentido e a inversão ou a diferença 

existente entre a mensagem enviada e a pretendida. (1994, p.55) 

              

                     Além dos conceitos iniciais sobre os dois tipos de ironia, Muecke a 

divide em duas grandes categorias: a ironia situacional ou observável e a ironia 

verbal ou instrumental. A ironia verbal ou instrumental, por sua vez, ocorre quando 

há uma inversão semântica e, nesse caso, a ironia constitui em dizer uma coisa para 

significar outra, “como uma forma de elogiar a fim de censurar e censurar a fim de 

elogiar [...]” (Muecke, 1995, p.33). Nesse tipo de manifestação da ironia, temos um 

sujeito sendo irônico; logo, trata-se, em certa medida, de um modo de com-

portamento.  

           É importante destacar que também se considera como ironia verbal a 

apresentação verbal da própria ironia observável. Isso é explicável devido à 

constatação de que, se a intenção é transcrever uma situação irônica, a 

apresentação, dar-se-á através das habilidades verbais semelhantes. Em outras 
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palavras, o fato irônico observado será escrito de maneira que as contradições 

sejam ressaltadas, o que justifica designar por ironia verbal a apresentação verbal 

da própria ironia situacional. Para Muecke, 

 

Nem sempre é possível distinguir entre a ironia instrumental e a 

apresentação da ironia observável, mas geralmente a distinção é clara: na 

ironia instrumental, o ironista diz alguma coisa para  vê-la rejeitada como 

falsa, unilateral, etc.; quando exibe uma ironia observável, o ironista 

apresenta algo irônico – uma situação, uma sequência de eventos, uma 

personagem, uma crença, etc. – que existe ou pensa que existe 

independentemente da apresentação. (1995, p.77) 

 

                Para a fomentação dessa pesquisa o que nos interessa, como já falamos 

é obviamente, é a ironia literária, ou seja, a verbal/instrumental. Ainda analisando 

esse contexto, temos a afirmação de Muecke que propõe uma série de questiona-

mentos interessantes, que correspondem, também, a alguns dos objetivos mais 

importantes deste estudo: “o que é a ironia e como ela atua; para que serve e o que 

vale; de que é feita e como é elaborada; como a conhecemos quando a vemos; de 

onde provém o conceito e para onde vai” (1995, p.18). Muecke,confere à ironia certa 

função de equilíbrio ou correção. Segundo ele, a categoria em estudo pode restaurar 

o equilíbrio da vida quando ela está sendo levada muito a sério, ou, ao contrário, 

quando a vida não é levada de forma suficientemente séria, “estabilizando o instável, 

mas também desestabilizando o excessivamente estável.” (1995, p.19) Ou seja,a 

ironia complementa,dá suporte a formação estrutural de texto, ela promove uma 

processo motivacional às produções. 

           Outra indagação relevante proposta por Muecke é a seguinte: “quais são 

as ocasiões das quais seria de esperar que excluíssemos a ironia [...]” (1995, p.20)? 

De acordo com ele, não faz sentido afirmar que as artes não verbais, como a 

música, a dança ou a arquitetura, tendem a ser menos irônicas do que a literatura, 

que tem a linguagem como princípio.Na sua visão todos as produções verbais ou 

não verbais podem ter uma carga de ironia,o que muda é especificamente o 

conceito de uma ironia popular,simples,ou a verbal com onde o princípio básico 

sobressai na linguagem. Na verdade, qualquer pessoa bem informada sabe que 

pode haver muita crítica ou ironia em, por exemplo, uma pintura ou escultura 
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artísticas, ou seja,  o que se pode dizer, entretanto, é que a arte, qualquer que seja, 

tende a ser menos irônica quando a intenção de seu criador é mais simples,ou mais 

irônica quando determinada pelo criador,sendo assim Muecke, afirma que “a arte 

também pode ser franca, isto é ,não irônica”, mais absorvente e mais imediata.  
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1.1 - A IRONIA E SUAS FUNÇOES NA ARTE  

  

 

Com a ironia você sai do reino do verdadeiro e do 
falso e entra no reino do ditoso e do desditoso – 
de maneiras que vão muito além do que sugere o 
uso desses termos na teoria dos atos da fala. A 
ironia remove a certeza de que as palavras 
signifiquem apenas o que elas dizem. 

Linda Hutcheon 

 

 

Ressaltando sobre as classificações e os conceitos de ironia, dando 

ênfase, como já deixamos claro, sobre a ironia verbal/instrumental, vale aqui 

destacar que a ironia estando presente nas artes ela exerce funções específicas.         

Tradicionalmente, há uma forte tendência em se considerar como única função da 

ironia o contraste semântico entre o que é afirmado e o que é significado, sugerido. 

Para Linda Hutcheon (1985, p.73), entretanto, a ironia julga e essa é a sua função 

essencial, frequentemente tratada como se fosse demasiado óbvia para justificar a 

discussão.  

            Assim, essa estudiosa divide as funções da ironia em duas: uma 

semântica, contrastante, e outra pragmática, avaliadora. Hutcheon explica: 

 
 
 
A função pragmática da ironia é, pois, a de sinalizar uma avaliação, muito 
frequentemente de natureza pejorativa. O seu escárnio pode, embora não 
necessariamente, tomar a forma de expressões laudatórias, empregues 
para implicar um julgamento negativo; ao nível semântico, isto implica a 
multiplicação de elogios manifestos para esconder a censura escarnecedora 
latente. (1985, p.73) 

           

 

             Obviamente, todo esse contraste semântico pode conduzir o leitor a uma 

ou a várias possibilidades de julgamento, e, nesse sentido, teríamos também 

presente nessa composição a segunda função da ironia: aquela que designamos 

pragmática ou avaliadora. Entretanto, mesmo assim, é preciso ficar claro que existe 

uma ênfase maior na função contrastante da ironia. 

          Portanto, é pertinente dizer, sobre as funções mais importantes da ironia, 

que existe, como vimos, uma interdependência entre elas e que, geralmente, a 

função semântica contrastante conduz à função pragmática avaliadora. Todavia, em 
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determinados discursos, de acordo com a intencionalidade de seus produtores, 

salienta-se mais uma das duas funções. 

             É importante não perder de vista que a própria raiz grega eironeia indica 

dissimulação e  interrogação, o que autoriza concluir que nas manifestações irônicas 

há uma divisão ou contraste de sentidos, e também um questionar ou julgar. Logo, 

estamos nos referindo a duas funções diferentes; todavia, vale assinalar que são 

também funções complementares. 

            Em nosso objeto de pesquisa, notam-se claramente os conceitos de 

ironia, uma das características frequentes nas obras de Chico Buarque. Leite 

derramado, é uma obra que se desdobra em diferentes abordagens, permitindo que 

autor cumpra a função essencial da literatura, que é irrigar a imaginação do leitor. 

      Como ressaltamos anteriormente, os conceitos acerca da ironia são muito, 

e as funções que ela exerce pode ser ampla e variada, pode-se revelar sob três 

aspectos principais: primeiro, de forma predominantemente verbal, através de 

ditados populares, repetições e demais recursos linguísticos capazes de possibilitar 

uma interpretação dialética, que como já citado anteriormente também chamada de 

ironia verbal. Este é o tipo mais frequente de ironia, encontrado em praticamente 

todos os gêneros textuais. O segundo tipo irônico se constrói por meio da 

multimodalidade, em que fotos, desenhos e cores diferenciadas unem-se a recursos 

linguísticos para a produção de sentido. A ironia multimodal é muito frequente em 

textos publicitários e propagandas. Finalmente, há o que chamamos ironia 

imagética, um tipo irônico construído exclusivamente por elementos verbais, capaz 

de gerar uma imagem que, uma vez concluída, dispensa a linguagem utilizada em 

sua formação e transmitindo um conceito crítico na mente dos leitores. 

      Teoricamente Charaudeau e Maingueneau (2008),classificam a ironia em: 

a) tropo, seguindo a tradição retórica, para quem a ironia tem como objetivo dizer o 

contrário do que se quer que o interlocutor compreenda; b) menção, se dá através 

de uma espécie de citação de um personagem desqualificado, o qual expressa seu 

ponto de vista, deslocadamente, em relação ao contexto. Daniele Oliveira define 

assim a teoria de menção: “os autores sustentam que as menções são interpretadas 

como o eco de um enunciado ou de um pensamento no qual o locutor assinala a 

falta de ajuste ou de pertinência.” (2006: 39); c) polifonia, em que um locutor 

apresenta, mas não assume e até considera absurda, a posição de um enunciador e 

d) paradoxo, acontece no próprio ato de produzir uma enunciação. 
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      Na concepção de Brait a ironia acontece sob a perspectiva discursiva, 

segundo a qual o fenômeno se dá “como conjunção de discursos e, mais 

especificamente, como forma particular de interdiscurso que não parece estar 

necessariamente a serviço do riso, embora essa seja uma consequência inevitável” 

(2008: 13). Sendo um fenômeno discursivo, a ironia não está restrita a gêneros 

específicos, podendo aparecer em textos cujo objetivo é transmitir humor, bem como 

naqueles que ostentam um papel social sério, educativo e disciplinador, utilizando-se 

da ironia como um recurso de persuasão. 

     Na concepção de Hutcheon (2000), a ironia age mais como estratégia 

discursiva do que como tropo retórico ou figura. O sentido irônico de um discurso 

segue em fluxo linear, não é estagnado e fixo. Afirma a autora: 

 

 

A ironia acontece como parte de um processo comunicativo; ela não é um 
instrumento retórico estático a ser utilizado, mas nasce nas relações entre 
significados, e também entre pessoas e emissões e, às vezes, entre 
intenções e interpretações. (HUTCHEON, 2000, p. 30) 

 
               

                  A ironia pode acontecer nas comunidades discursivas através do humor, 

para a autora, o melhor lugar em que o processo discursivo se constrói o efeito 

irônico. Acerca do humor presente nas ironias, Hutcheon reflete: 

 

 

Nem todas as ironias são divertidas – embora algumas sejam. Nem todo 
humor é irônico – embora algum seja. No entanto, ambos envolvem 
relações de poder complexas e ambos dependem de contexto social e 
conjuntural para que possam realmente existir. (HUTCHEON, 2000, p. 48) 

 

 

      As características de desprezo que se pinta no fenômeno irônico, 

acreditaram que muitas vezes ocorre uma mistura entre as definições de ironia e de 

sarcasmo. Para a autora, a ironia não é obrigatoriamente cômica, ela pode ter outras 

características. Mas, o fator cômico, presente, mesmo que não obrigatoriamente, na 

maioria dos textos irônicos, confere à ironia uma leveza que o sarcasmo não tem. 

Obviamente, a linha de demarcação entre ambos é demasiada distinta e subjetiva. 

Porém, a mais marcante característica diferenciadora entre sarcasmo e ironia é o 

elevado grau de crítica que é apresentado no sarcasmo. 
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       A ironia pode envolver várias emoções, sendo capaz de despertar 

sentimentos, como simpatia ou raiva, concordância ou revolta. Logo, pode ser 

encontrado, e é um meio propício no romance, gênero destinado à manipulação 

emocional dos interlocutores.  

 

 

Ao estabelecer um relacionamento diferencial entre o dito e o não dito, a 
ironia parece ensejar a inferência, não só de significado, mas de atitude e 
julgamento... Nesse sentido ela é o que a teoria dos atos de fala chama de 
um ato perlocucionário também, pois ela produz certos efeitos 
consequentes sobre os sentimentos, pensamentos ou ações da plateia, do 
falante ou de outras pessoas. (Hutcheon  2000,p. 66) 

 

 

                 Leite Derramado apresenta, em forma de relato, narrado em primeira 

pessoa, por um homem muito velho e à beira da morte que se encontra em um leito 

de hospital cujas condições físicas e de higiene são as piores. Como é uma narrativa 

que conta a história de vida, ou melhor, a história de duas vidas, consumidas numa 

vida só: a vida de Eulálio, nascido em berço de ouro e que ao fim ironicamente está 

condenado às fraldas e "camas rangedoras". Assim, na história contada e vivida por 

Eulálio, pode-se notar vários elementos irônicos, a começar pelo próprio título da 

obra, Leite Derramado, que já sinaliza para esse elemento, caracterizando um 

tempo não vivido pelo narrador-personagem, e na sua busca e desejos de 

rememorar momentos vividos ou não no passado, pois não se pode confiar em tudo 

que o personagem diz, até porque o mesmo está no leito de morte, estando 

submetido à doses diárias de morfina. A narrativa possui um olhar histórico do Brasil 

imperial e republicano. Eulálio nasceu em 1907, um momento de mudança no país, 

quando o regime político se transformava. O suposto narrador resgata o passado 

desde seu tetravô português, percorre dois séculos e chega ao Rio de Janeiro atual, 

como na história de uma saga familiar. Eulálio é de família tradicional de políticos, 

revelando para o leitor uma visão de mundo carregada de valores burgueses. 

Mesmo assim, vindo de uma família abastada, ironicamente o narrador-personagem, 

encontra-se em um hospital, vivendo num estado deplorável, quase que na miséria,  

porque foi passado para trás pelo genro, perdeu suas posses, e enfrenta a pura 

decadência, mas com a cegueira habitual de quem viveu cercado de benefícios. Na 

perspectiva de Eulálio, o escritor faz pensar ironicamente sobre a condição humana 

e como o fim da vida é um discurso solitário, que vai junto com quem morre. Nota-se 

aqui a função da ironia, como elemento semântico na obra. Todos os elementos 
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aparentemente simples na obra, tornam-se subjetivas quando o narrador-

personagem em seu discurso amarram elementos históricos e pessoais de sua vida, 

como fica explícito nessa passagem na obra: 

 

Em Londres, me falaram de calamidades financeiras, milhões de libras 

esterlinas fulminantes da noite para o dia, devido ao crack da bolsa de Nova 

York. Era o caso dos espólios da família Assumpção, desafortunadamente 

aplicado no mercado de ações norte-americano. 

 

                Sendo assim, nesse momento podem ocorrer características da ironia, 

citada por Hutcheon, como a condolência, a piedade dos interlocutores ao 

conhecerem toda a história do narrador-personagem. Todos os homens têm o seu 

destino. O destino da mortalidade, certamente. Mas também um destino marcado 

pelas escolhas inevitáveis do sexo e do desejo. Por isso, não deixa de ser irônico 

que o último momento de saúde vivido por Eulálio seja também um momento com 

Matilde, ou apenas com a memória dela: uma memória que se materializa e 

personifica aos olhos de um velho pateticamente úmido, cheio de lágrimas. Eulálio, 

narrador-personagem que está em um leito de hospital sozinho, tentando reviver um 

passado que hora, não se sabe se realmente viveu, mas que sente falta de tudo 

aquilo que fez parte de um passado remoto, e que ironicamente ele perdeu. 

Contudo, é interessante observar que o narrador de Leite derramado ainda que 

constantemente apresente uma evidente ausência de lucidez, mostra-se por alguns 

momentos conscientes de sua condição.  “Hoje sou escória igual a vocês, e antes 

que me internassem, morava com minha filha de favor numa casa de um cômodo só 

nos cafundós. Mal posso pagar meus cigarros, nem tenho trajes apropriados para 

sair de casa.” (Buarque, p.50, 2009). Entretanto, embora haja essa consciência, 

ainda que pequena, o narrador parece se guiar e se comportar de modo às 

condições de privilégio que o cercavam ainda existisse.  

                   O significado, em qualquer ato comunicativo, está delimitado por um 

contexto social e situacional específico, logo, a autora descarta os conceitos 

tradicionais de semântica, que abordam o significado em termos de “condições de 

verdade ou da relação de palavras com coisas” e atenta para a prática social da 
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linguagem, afirmando que “parece não haver outra maneira de falar sobre o 

estranho fato semântico de nós podermos usar a linguagem para transmitir 

mensagens que são diferentes do que estamos realmente dizendo.” (Hutcheon 2000, p. 

90). Além disso, a relação entre o dito e o não dito não é igualitária: o não dito está 

sempre “desafiando” o dito. 

         Na concepção de Hutcheon, a ironia tem três aspectos semânticos: 

primeiro  relacional, a ironia é produto da relação direta  entre o autor, o interlocutor 

e o próprio discurso irônico;segundo inclusivo,o sentido literal não é abandonado, 

mas adicionado ao sentido do que não é dito explicitamente, e assim, juntando o dito 

e o não dito, cria-se uma terceira área significativa, na qual acontece o efeito irônico. 

É na ralação entre o dito e o não dito que a ironia se constrói. E o terceiro se dá 

através de um aspecto diferencial, a ironia não significa exatamente o oposto do que 

se diz, ou seja, o dito e o não dito não são, obrigatoriamente, contrários, mas são 

sempre diferentes. 

                    . 

1.2-  Conceitos de Paródia e o riso 

                  A Intertextualidade ocorre quando existe a produção de um texto com 

base em outro, estabelecendo elos que os unam, em um interessante diálogo de 

intercâmbios e  intenções, de leituras, releituras e desleituras. Conforme afirma, Julia 

Kristeva, ao definir a intertextualidade “Todo texto constrói-se como mosaico de 

citações, todo texto é absorção e transformação de um outro texto”, ao definir a 

intertextualidade (apud REIS, 1995, p.184). A Intertextualidade pode ocorrer de 

forma explícita ou implícita de um texto para outro, podendo ocorrer através de 

citações contextualizadas, de revisão da temática, da forma, pelo uso de palavras-

chave como nomes próprios. Todos esses elementos não significa uma diminuição 

de qualidade artística. Não é o grau de explicação do diálogo de uma obra com o 

que já fora criado anteriormente que vai definir sua importância. 

No livro, Intertextualidade: diálogos possíveis, das autoras, (KOCH, 

Ingedore G. Villaça; BENTES Anna Christina; CAVALCANTE, Mônica Magalhães.) o 

nível de intertextualidade, dá-se quando o texto remete a outros textos ou ainda 

quando partes dos textos realmente produzidos acabam por relacionar-se. Segundo 

elas, vários são os níveis da intertextualidade: intertextualidade temática, aquela 

encontrada em textos científicos pertencentes a uma mesma área de estudo,entre 

textos literários de uma mesma escola ou de um mesmo gênero, em histórias em 
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quadrinhos de um mesmo autor, e entre um livro e o seu meio de encenação; 

intertextualidade estilística, que ocorre quando, de acordo com determinado objetivo, 

o produtor do texto repete, imita ou parodia certos estilos ou variedades linguísticas; 

intertextualidade explícita, quando no próprio texto é feita menção à fonte do 

intertexto, como é o caso das citações, resumos, referências; intertextualidade 

implícita, que ocorre quando um intertexto é introduzido no texto produzido sem que 

se faça qualquer menção explícita à fonte. Nesses casos, o autor espera que o 

leitor/ouvinte reconheça a presença do intertexto.  

No campo da intertextualidade e da intratextualidade, são consideradas, a 

priori, as suas relações com a paráfrase e a paródia. Elas estão interligados à 

polifonia e à heterogeneidade, características do dialogismo, bem abordado por 

Mikhail Bakhtin. Vários teóricos discutem, a respeito da paráfrase e as concepções 

sobre o tema. Na paráfrase, “ocorre um jogo de diferenciação em relação ao texto 

original, sem que, contudo, haja traição ao seu significado” (Sant’Anna 1985, p. 24), 

ou seja, na paráfrase a linha temática converge, e tende a seguir o mesmo 

propósito, mas o texto produzido não é o mesmo, lembrando que o autor é outro e o 

tempo também. Meserani (1995), afirma “que a paráfrase sempre se remete a uma 

obra que lhe é anterior para reafirmá-la, esclarecê-la, deixando a intertextualidade 

marcada.”  

       E assim, através desses procedimentos que o texto traz a marca de 

outros textos, tornando-se um objeto heterogêneo que: 

 

 

revela uma relação radical de seu interior com seu exterior; e, desse exterior, 

evidentemente, fazem parte outros textos que lhe dão origem, que o 

predeterminam, com os quais dialoga, retoma, alude, ou a que se opõe. 

(KOCH, 1997, p. 46) 

 

 

 

Continuando com a busca de conceitos sobre paráfrase, vale ressaltar 

que ela é uma retomada explícita e consciente, definida de outro texto, utilizando-o 

como pretexto, matéria-prima para uma nova produção. Sant’Anna (1985:28) afirma 

que “falar de paráfrase é falar de intertextualidade das semelhanças”, afinal o novo 

texto não diverge, não vai contra ao texto parafraseado, mas assemelha-se a ele, 
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mantendo a mesma perspectiva, os mesmos objetivos, a mesma temática. Contudo, 

isso significa que é um texto, com um novo discurso. 

Quanto à divisão das categorias da paráfrase, far-se-á em paráfrase 

reprodutiva e paráfrase criativa,segundo os estudos de Meserani (1995), tendo em 

vista as semelhanças entre a paráfrase e o texto parafraseado. Geralmente se 

conceitua a paráfrase reprodutiva como sendo simples reprodução, visto que o 

conteúdo do texto original é mantido no texto derivado e não conta com expansão de 

ideias. No entanto, é diferente da cópia, na qual há a transcrição total e na íntegra. 

Na reprodução, o objetivo é escrever o que for relevante da obra, requerendo, 

assim, por parte do produtor, a habilidade de sintetizar. Nesse caso, trabalha 

basicamente “no eixo de substituições semânticas, da sinonímia” (Meserani, 

1985:100). 

                    No entanto a paráfrase criativa Pode ser classificada, de acordo com 

Meserani (1995, pag.108), como aquela que “ultrapassa os limites da simples 

reafirmação ou resumo do texto original”, indo muito além da simples transcrição 

literal. Contudo nesse tipo  de paráfrase, o texto se amplia e se expande em novos 

significados. Podemos dizer que há um afastamento, um distanciamento do texto 

original, ficando, contudo, no campo da semelhança, ou seja, há a mesma 

perspectiva, convergindo com o texto original, porém, expandindo-o. Trata-se de 

perspectivas diferentes. Enquanto a paráfrase reprodutiva se aproxima da 

reprodução, a paráfrase criativa possui sua dose de criação, dando origem a um 

novo discurso, sem, contudo, divergir do texto que lhe deu origem. A paráfrase 

criativa, trata de um processo no qual o sujeito através da sua criatividade e 

reflexão, transforma o texto parafrásico em um novo discurso, uma nova voz. 

             Para iniciarmos o conceito dentro de um processo histórico vamos 

encontrar alguns elementos contraditórios sobre paródia. O dicionário de literatura 

de Brewer, por exemplo, nos dá uma definição curta e funcional: “paródia significa 

uma ode que perverte o sentido de outra ode (grego: para- ode)”. Essa definição 

implica o conhecimento de que originalmente a ode era um poema para ser cantado. 

Por isto, Shipley, mais acuradamente, registraria que o termo grego paródia 

implicava a ideia de uma canção que era cantada ao lado de outra, como uma 

espécie de contracanto.  

                   A paródia, definida etimologicamente como “canto paralelo”, embora 

se faça bastante presente nos textos literários da modernidade, também coroou 

momentos literários cronologicamente distantes. A estudiosa Maria Lucia P. de 
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Aragão, a fim de chegar a uma definição mais precisa do conceito de paródia, faz 

uma reflexão muito interessante sobre o papel da arte literária. 

                   De acordo com ela, há uma estrutura ideológica que, por meio da 

discursividade, inverte o real tomando o seu lugar, ou seja, fazendo-se passar por 

ele. Assim, para Aragão, 

 

 

 

Se considerarmos o fato de que a ideologia, como é comumente definida, 

consiste na representação de uma estrutura de relações históricas, num 

período social, economicamente dado, veremos que, num primeiro 

momento, esta visão epocal, historiográfica e periodizada imagina-se 

proprietária da verdade e busca ampliar o seu ilusório domínio por todo o 

acontecimento histórico. A ideologia, pois, nesse sentido, é uma falsa 

consciência da História, porque se situa nos limites de uma verdade parcial, 

e a verdade é dinâmica no seu processar-se. (1980, p.18-9) 

 

                

                   Percebe-se, ao passo que há uma ideologia manipuladora disfarçada em 

realidade que manipula até mesmo o riso conforme seja conveniente, o discurso 

literário existe justamente para subverter esse estado de coisas: ele realiza com a 

estrutura ideológica o que esta realizou com o real. Em outras palavras, o discurso 

literário inverte a estrutura ideológica, rompendo modelos socialmente impostos e 

provocando, pois, o questionamento. Também para Maria Lucia Aragão, 

 

A obra literária, por ser uma inversão dos códigos estabelecidos, por 
questionar a ideologia do modo como ela se apresenta, por ser menos 
setorial, faz aparecer o que se esquivou no conceito superficial. O literário, 
por ser um fenômeno, ilumina o que a ideologia, por si mesma, não tem 
condições de mostrar. Ele opera uma variação sobre a realidade. Re-
constrói um outro sistema, a partir de uma ruptura com o sistema ideológico 
vigente, provocando o questionamento. (1980, p.19) 

 

 

           De maneira semelhante, a paródia, segundo essa estudiosa, também tem 

a função de problematizar, inverter e questionar até mesmo o modelo literário sobre 

o qual se estabelece  uma vez que, se já se tornou um “modelo literário”, não deixa 

de ser também uma estrutura ideológica. 
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              Seguindo esse raciocínio, o parodiador é aquele que percebe a 

necessidade de novas “verdades” em seu meio cultural; sente, pois, que os moldes 

seguidos em sua época precisam ser questionados e substituídos. Esse momento 

de percepção da carência de algo novo e de certeza de que os modelos literários e 

ideológicos atingiram seu limite de saturação é, justamente, o momento da paródia. 

Para Maria Lucia Aragão, 

 

Nesta recusa em aceitar os modelos literários vigentes ou os mitos, ou os 
procedimentos, ou melhor, tudo aquilo que compõe o acervo cultural de sua 
época, o parodiador está denunciando a sua preocupação com os 
elementos que servem a esta estrutura já esgotada, que é preciso esvaziar, 
para poder preencher com algo novo. Por vezes a paródia fica camuflada 
sob certos tipos de disfarces, nos quais não percebemos, de imediato, a 
intenção do autor. Geralmente, o recurso de falar de outras épocas, de 
culturas ultrapassadas, é empregado como crítica à ideologia vigente em 
sua própria época. (1980, p.19) 

 

                  

                   Uma vez que se está apresentando a paródia como espécie de recusa, 

faz-se importante notar que ela não se trata de um tipo de discurso niilista, 

caracterizado por uma crítica vazia, desconstrucionista e cética. O parodiador, muito 

ao contrário, preocupa-se com a sua época, enxerga-lhe as lacunas e sugere novas 

ideias por meio de um “canto paralelo” – paralelo exatamente porque deslocado da 

já então gasta ideologia vigente. 

         Outro traço bastante expressivo da paródia é que, constituindo-se como 

discurso artístico uma vez que não é restrita ao âmbito literário, não traz respostas 

prontas a seus questionamentos. Na verdade, constitui-se como pretensão 

significativa de um texto paródico  após a pretensão primeira, que é ser reconhecido 

como paródico  convidar o leitor à reflexão, provocando um crescimento ilimitado, na 

medida em que coloca o modelo em aberto. Na opinião de Aragão, 

 

Parodiar é recusar e esvaziar, é dessacralizar sem descrer, pois só se 
discute e se leva em consideração aquilo em que se acredita. A paródia 
possui um caráter positivo, pois mata para fazer brotar novamente a 
criação. Recusa e esvazia o modelo original para recriar e preencher um 
modelo que lhe é próprio. (1980, p.20) 
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              A ligação estreita entre paródia e carnavalização deve também ser 

mencionada. Para Bakhtin, o procedimento paródico é uma das formas de 

carnavalização. Fica fácil entender tal relação quando se pensa na visão 

carnavalesca do mundo enquanto oposição absoluta ao sério, ao monológico e ao 

dogmático, que, de acordo com Lucia Helena (1980, p.20), são o monológico e o 

dogmático “engendrados pelo medo, inimigo do vir a ser e das mudanças, e 

responsável pela tendência à absolutização do estado de existência das coisas e da 

ordem social.” 

                Em Problemas da poética de Dostoievski, Bakhtin para quem a paródia é 

um elemento inseparável dos gêneros carnavalizados afirma, sobre a 

carnavalização: 

 

 

A carnavalização não é um esquema externo e estático que se sobrepõe a 

um conteúdo acabado, mas uma forma insolitamente flexível de visão 

artística, uma espécie de princípio heurístico que permite descobrir o novo e 

inédito. Ao tornar relativo todo o exteriormente estável, constituído e 

acabado, a carnavalização, com sua ênfase das sucessões e da renovação, 

permite penetrar nas camadas profundas do homem e das relações 

humanas. (1981, p.144-5) 

 

            No entanto, é preciso atentar para o fato de que nem sempre a simples 

presença da paródia garanta a carnavalização, uma vez que a concepção 

carnavalesca tem sempre um sentido desmistificador traço facultativa para a 

irrupção da paródia. Para Maria Elena Pinheiro Maia, 

 

(A visão carnavalesca) subverte os valores tradicionais e propõe-nos uma 
visão mais crítica do mundo, questionando as verdades impostas para 
convencer e conduzir o próprio homem. A carnavalização nos proporcionará 
a possibilidade de estudar a dialética da própria vida. E essa visão dupla 
nos parece muito mais verdadeira do que aquela visão autoritária que 
conhecemos através da história oficial. O carnaval representa, assim, a 
intertextualidade de ideologias oficiais e não oficiais. (1999, p.19)  

 

 

                    Para Bakhtin, “a paródia carnavalesca é a paródia dialógica e não uma 

simples negação pobre do parodiado” (1981, p.109). Vista dessa maneira, a paródia 
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exerce um papel de duplo sentido, joga com diferentes imagens que se parodiam 

umas às outras de diversas maneiras e sob diferentes pontos de vista.  

        Logo, nota-se que  paródia, na visão bakhtiniana, é constituída como uma 

das formas de carnavalização, tornando-se evidente a relação entre essas 

categorias: ambas desafiam e subvertem os dogmas e os discursos oficiais, 

propondo vozes culturais diferentes, polifônicas. 

              Como se sabe, a teoria proposta por Bakhtin divide os discursos em 

monológicos e dialógicos. Os primeiros, ou seja, os monológicos são aqueles trans-

missores de formas de expressão oficiais ou sérias; os segundos,os dialógicos  

seriam manifestações mais rudes, carnaval ou farsa, em geral ignoradas ou 

desprezadas pelos críticos e pelos pesquisadores.O carnaval e a paródia 

configuram-se, por conseguinte, como formas dialógicas. 

             Maria Lucia Aragão compara a paródia a um tipo de visão especular na 

qual a imagem original se encontra invertida, ampliada ou reduzida, de acordo com a 

lente utilizada, ou seja, conforme as intenções do parodiador. Graças a esse jogo, o 

sentido em um texto paródico nunca é definitivo, uma vez que apresenta diversas 

possibilidades de leitura. De acordo com essa estudiosa, 

 

 

A narrativa paródica não é construída mecanicamente, como se sua função 

fosse a de descrever o velho sistema, num reflexo paralelo. Através de um 

jogo de espelhos inclinados, que produz imagens sob vários ângulos, é 

revelado um novo e significativo mundo. O escritor usa de artifícios que 

possibilitam a retomada de uma narrativa como uma dissimulação, ou 

melhor, através do projeto de uma estilização paródica da ideologia de uma 

determinada época, reconduz o texto a uma crítica dessa ideologia. Fala do 

velho para falar do novo. Recua no tempo para deixar o tempo avançar. 

(1980, p.22) 

 

                 

              Desse modo, a paródia, tencionando a fuga do lugar-comum, põe em 

confronto uma multiplicidade de visões, uma vez que, como escrita da ruptura, 

objetiva um corte com os modelos anteriores, retomando-os de maneira invertida, 

destruindo para construir. Assim, a paródia reproduz um choque e deve, pois, ser 

fruto de uma diferença de postura entre dois planos. Tal choque, como já foi dito no 

início deste livro, deve ser percebido pelo leitor, elemento central desse tipo de texto 

literário. 
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               Outro aspecto interessante da paródia é que, contendo outro texto em si, 

ela geralmente fala sobre o que esse outro texto deixou de dizer e salienta o fato de 

não ter sido dito. Para Flávio Kothe (1980, p.98), portanto, 

 

A paródia é um texto duplo, pois contém o texto parodiado e, ao mesmo 

tempo, a negação dele. Ela é, portanto, a síntese de uma contradição, 

dando prioridade para a antítese, em detrimento da tese proposta pelo texto 

parodiado. 

 

Bella Jozef (1980, p.69) chega a algumas conclusões relacionadas ao conceito de 

paródia: 

 * A paródia dilata o alcance do signo literário, produzindo um novo corte 

semântico do signo para além da superfície manifesta do texto que a produz e 

que ela, simultaneamente, reproduz. 

  *É uma escrita transgressora, que revela na obra um segundo plano 

discordante. 

* Esclarece o funcionamento intertextual, ao atuar como reflexão crítica sobre o 

processo de composição. 

* Estabelece os princípios dinâmicos fundamentais do texto, aprofundando seu 

mecanismo. 

* Representa a subversão de toda temática e sua essência revela-se na escrita e 

pela escrita. 

*  A paródia apresenta o processo de produção do texto. 

           É preciso comentar, por ora, que alguns autores realizam uma distinção 

entre a paródia e o que se convencionou chamar estilização. Entre eles, Flávio 

Kothe, em uma análise de certo modo radical, situa a primeira numa escala inferior 

em relação à segunda. Ele diz o seguinte: 

 

a paródia existe completamente à sombra daquilo a que ela parodia, 

enquanto que a estilização segue um caminho próprio que a independiza. A 

paródia existe apenas como antítese e como negação determinada; a 

estilização constitui uma síntese que supera aquilo a que ela nega e 
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preserva modificadamente. Há uma diferença qualificativa entre ambas: a 

paródia tende a cair num nível artístico mais ou menos baixo, enquanto que 

a estilização procura galgar o topo da pirâmide artística. Por isso mesmo, há 

uma diferença quantitativa entre as duas: as paródias são muito mais 

frequentes e fáceis do que as estilizações. A estilização é uma paródia que 

deu certo como arte maior. (1980, p.99-100) 

                   

               

                    A epopeia, gênero que na Antiguidade servia para apresentar os heróis 

nacionais no mesmo nível dos deuses, sofria agora uma degradação. Essa 

observação de Aristóteles revela um enfoque marcadamente ético e mostra que os 

gêneros literários eram tão estratificados quanto as classes sociais. A tragédia e a 

epopeia eram gêneros reservados a descrições mais nobres, enquanto a comédia 

era o espaço da representação popular. 

                 Continuando conceituando a paródia, pode-se dizer que é uma forma de 

contestar, ou em alguns caso até de ridicularizar o outro texto, é importante destacar 

que na paródia há uma ruptura com as ideologias impostas. Ocorre, aqui, uma 

divergência na interpretação, a voz do texto original é retomada para transformar 

seu sentido, leva o leitor a uma reflexão crítica de suas verdades incontestadas 

anteriormente, com esse processo há uma indagação sobre os dogmas 

estabelecidos e uma busca pela verdade real, concebida através do raciocínio e da 

crítica. Os programas humorísticos fazem uso contínuo dessa arte, frequentemente 

os discursos de políticos são abordados de maneira cômica e contestadora, 

provocando risos e também reflexão a respeito da demagogia praticada pela classe 

dominante. Com todos os conceitos estabelecidos sobre paródia,  

 

 

A paródia é um efeito de linguagem que vem se tornando cada vez mais 

presente nas obras contemporâneas. A rigor, existe uma consonância entre 

paródia e modernidade. Desde que se iniciaram os movimentos renovadores 

da arte ocidental na segunda metade do séc. 19, e especialmente com os 

movimentos mais radicais do séc. 20, como o Futurismo (1909) e o Dadaísmo 

(1916), tem-se observado que a paródia é um efeito sintomático de algo que 

ocorre com a arte de nosso tempo. Ou seja: a frequência com que aparecem 

textos parodísticos testemunha que a arte contemporânea se compraz num 

exercício de linguagem onde a linguagem se dobra sobre si mesma nun jogo 

de espelhos. (SANT’ANNA,2003.pag.07) 
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                O conceito de paródia e paráfrase se tornaram mais sofisticado a partir de 

Tynianov,e Bakhtin quando ambos estudaram lado a lado o conceito de estilização e 

aproximação.Assim,podemos definir que a parodia tem como elemento principal a 

aproximação,ou seja,conjuntos de diferenças e a paráfrase tem elementos de 

estilização,conjuntos de similaridades.Assim esclarece Sant’anna, 

 

 

 

Em ambos os conjuntos há uma gradação: a paráfrase é o grau 

mínimo de alteração do texto, e a estilização, o desvio tolerável. Entre 

elas há um parentesco evidente no eixo das similaridades. A paródia 

é a inversão do significado, que tem o seu exemplo máximo na 

apropriação. Por isso, pode se dizer que paráfrase é a apropriação de 

cabeça para baixo. (Sanat’anna,2003,pag.48) 

    

     

                  Nas produções literárias, ou não, a intertextualidade e suas categorias se 

faz presente.  A poesia brasileira modernista, representada por poetas como Mário 

de Andrade, Manuel Bandeira, Oswald de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, 

Cassiano Ricardo e outros, pode ser considerada uma das forças inspiradoras para 

os compositores brasileiros do século XX. Carlos Drummond de Andrade assim 

como Cecília Meireles foram os poetas mais musicados pelos compositores 

nacionalistas. Várias são as análise da relação entre  poesia e música,dentro de um 

contexto intertextual. Por entre os versos da Música Popular Brasileira, identificamos 

analogias, citações, adaptações e intertextualidades em geral, as quais ilustram o 

conteúdo poético das canções. Tais meios de sofisticação nos mostram 

principalmente as vertentes inspiradoras dos músicos brasileiros, suas formações 

intelectuais, suas tendências, seus “mestres”, por assim dizer e/ou produzem um 

jogo de palavras e o uso da ambiguidade. Um artista quando escreve sua obra com 

estes artifícios, não apenas enriquece sua poesia, como também enaltece suas 

raízes artísticas, fazendo de seu trabalho um meio de propagação e de identificação 

com a obra já existente. 

                Chico Buarque é um mestre na construção intertextual e intratextual em 

suas canções, vários são exemplos desse artifício em Chico Buarque. Quando por 
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exemplo nos deparamos com uma letra como a música de Chico Buarque “Bom 

Conselho”, notamos a construção de uma série de versos utilizando provérbios 

populares, “desconstruindo” estes dizeres culturais Chico protesta a tradição. 

Provérbio popular: “Quem semeia vento, colhe tempestade” Chico Buarque: “Eu 

semeio vento na minha cidade, vou para a rua e bebo a tempestade”. 

O poeta redescobre as frases feitas: ele questiona-as, altera-as, recria-as. Um novo 

universo se abre, em paradoxo com o universo cotidiano, expressos nos provérbios 

populares. Sob um novo olhar, Chico recria um novo Brasil.  
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1.2-1 - O Riso 

 

O riso é importante como arma de 

luta, mas é também necessário 

enquanto tal como manifestação de 

alegria de viver que estimula as 

forças vitais. 

                                   Vladimir Propp 

                  

 

                 Definir o riso talvez seja uma das tarefas mais difíceis por se tratar de 

uma temática de caráter muito ambíguo. Sua ambivalência é tamanha a ponto de 

imputar a seus criadores, ou seja, comediógrafos e escritores.  

               Em virtude de sua grandiosidade e abrangência, o riso atingiu a 

interdisciplinaridade. Ele é estudado por Literatura, Semiótica, História, Psicologia, 

Filosofia, Sociologia, etc. Uma das tendências atuais, sobretudo entre historiadores 

e antropólogos é de considerar o riso como um dos elementos fundamentais para 

compreender costumes e hábitos do passado. Existindo em alguns países  

Associações  de Historiadores do Humor. 

               O riso está ligado ao ser humano que, pois ele vive em sociedade, 

construindo sua cultura através de suas relações sociais. Ao focalizar seu estudo, 

portanto, os estudiosos referem-se àquele que ri e ao objeto risível. Bergson (2004, 

p. 13) observa o riso como um elemento social que pode castigar os costumes, 

assim, o riso nasce como uma forma de ataque, de punição e de correção. Assim 

podemos observar que o objeto se torna risível por meio da quebra de sua rigidez, o 

que reforça a ideia de que o riso é social, pois o sujeito só ri a partir do 

reconhecimento de que haveria certa sequência e esta é interrompida. Segundo 

esse autor, a comicidade “dirige-se à inteligência pura, sendo incompatível com a 

emoção” (2004, p. 104). 

                 É notável que o riso, é algo natural e comum e também tão antigo quanto 

a própria historia do  homem,mas continua a atrair um grande. Para entender melhor 

as características do riso, partiremos de um contexto histórico que dá inicio na 

Antiguidade, quando Aristóteles provavelmente o teria desenvolvido no segundo livro 

da Poética. 

                  Seguindo, e saindo da Antiguidade, chega-se ao período contemporâneo 

sendo estudado por várias ciências. Seu caráter contraditório, o fenômeno do riso 



36 

 

está intimamente ligado ao prazer. E o prazer é um dos pilares da felicidade. 

Segundo o psicólogo americano Martin Seligman, da Universidade da Pensilvânia, a 

felicidade é soma de três elementos: prazer, engajamento e significado. 

Engajamento se dá através da dedicação a uma atividade  a qual se possa usar e 

mostrar todo o talento, buscando desafios a serem conquistados; significado, buscar 

o sentido para a vida. Prazer, entre outras coisas, já é uma sensação agradável e de 

alívio. Rir é uma das formas de extravasar, ir além da  conquista do  prazer.  

                 O riso confunde-se com a própria história do homem. Antes de qualquer 

coisa, ele é um fenômeno psicofisiológico, sendo, portanto, próprio  do ser humano, 

despertando no homem grandes estudos sobre o mesmo. Entre as várias histórias 

que relatam seu nascimento, o vínculo com a mitologia grega se destaca. Hera, 

mulher de Zeus, depois de uma briga com o marido, abandona-o, escondendo-se 

nas montanhas. Zeus, para provocá-la e a fazer voltar, espalha o boato de que 

encontrou uma nova mulher, anunciando seu próximo casamento. Para insultá-la 

ainda mais, manda construir uma estátua, que é coberta por um véu, representando 

a nova noiva. Curiosa e em fúria, Hera retorna para conhecer a suposta noiva. Sem 

perder tempo, aproxima-se da estátua. Ao retirar o véu que encobria a escultura, 

para seu espanto, a estátua não representava mulher alguma. Descobrindo a farsa, 

cai em gargalhadas. Segundo a mitologia, o nascimento do riso. Na Antiguidade, o 

riso sempre esteve ligado aos deuses, tendo um significado divino. Presente nas 

festas, esse riso não possuía o sentido que se conhece hoje, como de diversão. O 

riso festivo era a manifestação da orgia e sua autodestruição. Nessas 

comemorações, os escravos desfrutavam de liberdade, portando-se até como 

senhores, sempre com muita zombaria e brincadeira. Ao final, um escravo era 

escolhido e sacrificado para representar o fim do caos e a volta da ordem e da 

norma.  

               Na Babilônia, o mesmo ritual se repetia. Um escravo se tornava um rei 

cômico: dava ordens e desfrutava das concubinas reais. As regalias eram gozadas 

por cinco dias. Ao cabo do período, o escravo era executado. Todas as festas eram 

em homenagem ao deus Dioniso, o deus grego e risonho da vinha e da embriaguez. 

Houve também o riso como ritual, em ocasiões de morte. Na Trácia, o falecimento 

não era visto como uma perda, uma tristeza. Pelo contrário, as mulheres morriam 

rindo sobre o túmulo de seus maridos. E o nascimento não era celebrado, mas 

recebido com lamentação, pois a vida era considerada um mal. 
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               Juntamente com as grandes festas dionisíacas, o teatro grego antigo vê 

seu esplendor. Em 501 a.C., inicia-se o concurso de tragédias; quatro anos mais 

tarde, o de comédias. A tragédia era a grande arte; objetivava melhorar o homem, 

aproximando-o dos deuses. A comédia surge como uma arte secundária, cuja 

função era descontrair os espectadores, afinal, era apresentada nos intervalos das 

grandes peças. Sempre procurando mostrar o homem rebaixado e até pode-se dizer 

humilhado, lidando com figuras inferiores, tanto no sentido moral, quanto no âmbito 

social. Tendo como desígnio exagerar os defeitos humanos, a comédia explorava o 

ridículo. 

                 O riso é uma característica que se dá sobre os atos humanos, como já 

dissemos é extremamente vago. Entre as inúmeras e variadas análises que foram e 

são realizadas sobre ele por pensadores e teóricos, análises estas, que percorreram 

todos os séculos desde a Antiguidade, destacaremos o riso como uma possibilidade 

de alargar o conhecimento, propondo novas formas de se olhar para o mundo. 

          Nesse sentido, temos o riso como um ato ligado ao perímetro “não oficial” 

da sociedade, ou seja, ao âmbito dos discursos ou atitudes que de algum modo 

fogem do padrão. Seguindo esse raciocínio, explica Verena Alberti: 

 

O riso revelaria assim que o nãonormativo, o desvio e o indizível fazem 

parte da existência. [...] São inúmeros os textos que tratam o riso no 

contexto de uma oposição entre a ordem e o desvio, com consequente 

valorização do nãooficial e do nãosério, que abarcariam uma realidade mais 

essencial do que a limitada pelo sério. (1999, p.12) 

 
             Portanto, o riso será tratado aqui, sobretudo, como um tipo de discurso 

que instaura, em vez da certeza, a possibilidade. Outro aspecto relevante é a 

proximidade entre as manifestações do riso, da paródia e da ironia, modalidades que 

compartilham, quase sempre, a função de questionar as certezas, as verdades 

absolutas, as rígidas divisões entre certo e errado, enfim, de questionar o modelo 

dominante. Resulta daí a presença de tensão ou de elementos dissonantes tanto no 

riso quanto na paródia e ironia. 

                Partindo da ideia geral e complexa do riso, vários estudiosos o relaciona, 

na sua composição com a comicidade.  
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               Sobre a comicidade de situação, (Bergson, 2004,p. 51) afirma que “é 

cômica toda combinação de atos e de acontecimentos que nos dê, inseridas uma na 

outra, a ilusão de vida e a sensação nítida de arranjo mecânico.”  Com base nesse 

sentido, o autor expõe três procedimentos para formação da comicidade: repetição, 

inversão e interferência de séries. O primeiro diz respeito à repetição de uma 

situação, a qual é exemplificada pelo autor; 

 

 

Imagine-se então uma série de acontecimentos imaginários que transmita 

suficiente ilusão de vida, supondo-se no meio dessa série que progride, 

uma mesma cena a reproduzir-se, seja entre as mesmas personagens, seja 

entre personagens diferentes: haverá também uma coincidência, porém 

extraordinária. Tais são as repetições apresentadas no teatro. Elas são 

tanto mais cômicas quanto mais complexa é a cena repetida e quanto mais 

naturalmente é conduzida, duas condições que parecem excluir-se e que 

deverão ser conciliadas pela habilidade do autor dramático. (Bergson, 2004: 

67). 

 

                  Com relação ao segundo, a inversão, Bergson (2004: 69) ressalta a 

analogia que este tem em relação ao primeiro e afirma que a obtenção da cena 

cômica ocorrerá quando a situação se inverter e os papéis forem trocados. E o  

terceiro, a interferência de séries, o autor o define assim: 

 

 

Uma situação é sempre cômica quando pertence ao mesmo tempo a duas 

séries de acontecimentos absolutamente independentes e pode ser 

interpretada ao mesmo tempo em dois sentidos diferentes. (Bergson, 2004: 

71) 

                    

 

                   Já na visão de Propp (1992: 46), “a comicidade, portanto, não está na 

natureza física nem na natureza espiritual do doente”.Sendo que a primeira põe à 

mostra os defeitos do segundo, logo o corpo humano pode se tornar ridículo, 

constituindo o objeto risível. Portanto, Bergson (2004, p. 17), por sua vez, afirma que 

“pode tornar-se cômica toda deformidade que uma pessoa bem feita consiga imitar”. 

A ideia principal de ambos é a de focalizar que  um determinado aspecto do corpo 



39 

 

humano e, que  ao exagerá-lo, destacá-lo, poderá provocar o riso. Propp nessa 

direção, ao tratar da comicidade das diferenças, ressalta que: 

 

 

Narizes exagerados proeminentes, bochechas extremamente gorduchas, 

enormes orelhas de abano, uma expressão do rosto completamente 

inusitada,sobretudo quando ri de modo que a boca chegue até as orelhas 

,tudo isso constitui uma deformidade que suscita o riso como também os 

outros tipos de deformidade e desprorpoção. ( Propp, p.65) 

  

 

                 Além disso, a animalização/ coisificação do humano, segundo o autor, 

são outras formas de constituição da comicidade. Do mesmo modo, a humanização 

do animal também gera o riso.  

                  Relacionando o riso à parodia, Propp (1992, p 87), afirma que a “paródia 

é um dos instrumentos mais pertinentes de sátira social”. E no momento que é 

realizada, provoca o riso por meio da revelação da fragilidade interior do objeto 

parodiado. 

                Também segundo Propp (1992, p. 125), “se no paradoxo conceitos que se 

excluem mutuamente são reunidos apesar de sua incompatibilidade, na ironia se 

expressa com as palavras um conceito, mas se subentende (sem expressá-lo por 

palavras) um outro, contrário”.  

                   Além desses, são importantes, vários outros estudam acerca do humor, 

a comicidade destacando que os mesmos estão interligados a elementos, como a 

parodia e ironia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

CAPITULO II 

II – LEITE DERRAMADO: UM PAINEL ALEGÓRICO (ENTRE A REALIDADE E O 
SONHO) 

 
 

 

 Neste capítulo, voltamos à atenção para os procedimentos que limitam a 

linguagem alegórica na narrativa de Chico Buarque em estudo, tendo como foco 

principal  a fala do narrador-personagem. 

               O termo alegoria tem uso e significados amplos, e até mesmo controverso 

e distinto. O vocábulo “alegoria” foi frequentemente usado entre os gregos e servia 

para designar vastas significações secretas. Correspondia a uma figura de estilo que 

em latim tinha como denominação inversio que significava uma coisa pelas palavras 

e outra, ás vezes inversa pelo sentido. Da antiguidade surge o conceito de que a 

alegoria é uma “metáfora continua” assim esclarece (MOISES, 2004, p.14). Nesse 

sentido a alegoria exerce uma espécie de discurso que insinuando certo sentido, 

apenas serve de comparação para tornar visível outro sentido que não está 

expresso.  

                 Como forma de figura de linguagem, a alegoria, por meio do qual se diz 

uma coisa para se inserir outra, foi extremante desenvolvida pela tradição designou 

dois outros tipos de alegoria: a alegoria das palavras, e a alegoria dos fatos,situando 

o sentido num mesmo espaço além do discurso . 

             A alegoria é um termo usado por anos, tendo uma longa tradição de uso e 

teorização, onde a mesma exerce vários empregos. A retórica na alegoria surge na 

doutrina de Quintiliano, durante muito tempo esteve isolada, sendo criticada e 

depreciada até seu renascimento com os estudos estruturalistas. 

         Alegoria na visão de Flavio Kothe, é definida a partir de sua relação com a 

metáfora: 

  

 

 A alegoria é uma representação concreta de uma ideia 
abstrata. Exposição de um pensamento sob a forma figurada 
em que se representa algo para indicar outra coisa. Subjacente 
ao nível manifesto comporta outro conteúdo. É uma metáfora 
continuada, como tropo de pensamento, consistindo na 
substituição do pensamento em causa por outro,ligando ao 
primeiro por uma relação de semelhança.(1986,p.90) 
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                Segundo João Adolfo Hansen (2006), a alegoria nasce do grego a  partir 

de “allós”,outro e “agourein”,falar.A alegoria diz “b” para significar “a”.Ele considera a 

alegoria como um dispositivo retórico,que opera por metáforas continuadas,fundada 

em  relações de semelhanças entre o “b” e “a”,onde o b é literal e “a” é o discurso 

paralelo,a intenção oculta do alegorista. A alegoria expõe um pensamento de forma 

figura em que se representa algo para dizer outro, através de figuras de linguagem e 

pensamento. 

             O verbo grego állegorein tem dois significados importantes, podendo ser 

“falar alegoricamente” como “interpretar alegoricamente” (HANSEN, 2006, p.8). 

Nesse sentido é importante ressaltar que a composição alegórica tem duplo sentido, 

que envolve a intenção do alegorista e a necessária complementação efetivada pela 

interpretação. Dessa forma, diante de um texto alegórico, o leitor receberia a tarefa 

de analisar os procedimentos formais que produzem a significação figurada, pois o 

plano referencial é insuficiente para atingir o sentido do texto.  

                Analisando a alegoria no caráter retórico, pode-se dizer que ela possui 

conjuntos de preceitos que regulamento a o discurso, pois o mesmo pode ir além do 

literal. Todos esses preceitos podem fornecer lugares comuns para a composição, 

acabam por fornecer lugares comuns para a composição, por exemplo, vocabulários 

para substituição figurada dentro do campo temático e semântico.Todos esses 

elementos dão subsidio ao autor,pois permite analisar,ou melhor,calcular o sucesso 

de seu empreendimento,caso o leitor esteja familiarizado com as associações.A 

metáforas,as metonímias  e as comparações são recursos que o alegorista usa para 

que se insinue no texto. 

                 Alegoria, dentro de um contexto literário figura como um estilo e também 

como uma figura de expressão, consiste numa preposição de duplo significado, um 

literal e outro aludido, por meio do qual se apresenta um pensamento sob a imagem 

de outro.A alegoria quando utilizada em narrativas consiste num expediente para 

concretizar planos abstratos,daí seu uso em fábulas,implicando a constituição de 

enredos. 

             Como técnica de representação de esfera abstrata e imaginária, a alegoria 

remonta o percurso humano das inscrições rupestres e hieróglifos. Por isso tanto 

Platão como Benjamin usa a alegoria como especulação filosófica. 
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2.1- Concepções de alegoria Segundo Walter Benjamin 

           

            Nesta sessão, ocuparemo-nos da alegoria como procedimento para a 

criação da narrativa, dentro do romance em pauta. Para tanto, continuaremos 

conceituando alegoria, onde se deve localizá-la em um centro principal na obra do 

pensador, que vão se desdobrando e oferecendo sustentação uns aos outros. A 

alegoria como procedimento literário, e posteriormente suas implicações críticas, 

primeiro devemos partir da noção de imagem e percorrermos muitas outras 

categorias do seu pensamento, como experiência, como experiência autêntica, 

choque, rememoração e a linguagem. 

                   A alegorização, segundo Benjamin, acontece quando um elemento 

extraído de seu contexto original e em seguida inserido em outro ambiente 

simbólico, reconfigurando, assim nasce seu significado. A alegorização, portanto, 

nessa perspectiva, corresponde ao próprio funcionamento da sociedade capitalista 

moderna. 

                 Benjamin observa, e Baudelaire também estuda esse viés de que quando 

buscamos figuras, ou personagens e as inserimos na lírica, realisamos assim, uma 

operação alegórica, pois primeiramente, reconhece que já não desempenham um 

papel há tempos atrás e que estando na lírica assume novas configurações. A 

alegoria mimetizaria, ou seja, tomaria formas da modernidade. A sociedade 

industrial manipula imagens do que está condenado a desaparecer, porque é 

mercadoria e precisa ceder espaço ao próximo modelo que virá substituí-lo e assim 

indefinidamente. “A repetição em série nessa sociedade, não se restringe a 

produção material, mas alcança a produção de bens culturais influenciando a 

linguagem.  Aquilo que sabemos que, em breve, já não teremos diante de nós torna-

se imagem”.(BENJAMIN,1994, p. 85) 

                   Benjamin condena essa concepção de imagem como reprodução, ou 

cópia fiel. A atividade mimética, ou seja, de adotar gestos e formas do outro, é uma 

mediação simbólica e não uma imitação.A imagem como elemento mimético da 

linguagem é a essência dos textos,aqui ela tem o sentido de tudo aquilo que está na 

base,substancia,não havendo nenhuma comparação com a longa tradição, pois a 

mimese não seria um processo estagnado, em que determinadas semelhanças não 

pudessem ser esquecidas temporariamente,em beneficio de novos trações 

descobertos; o nível de significação,portanto,acompanharia a evolução das formas. 
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                Benjamin concede às imagens dialéticas o caráter de índice histórico, 

como conceito de palavras, imagem lida, quer dizer, “a imagem no agora da 

cognoscibilidade, ou seja, o que está na mente, carrega no mais alto grau a marca 

do momento crítico, perigoso, subjacente a toda leitura.”(2006, p. 505).A leitura 

dessa imagem se efetuaria numa posição inicial, de passagem,em que o velho 

sentido sedimentado e o novo se encontram mo momento da interpretação,por isso 

assumem um caráter de salvação do que estava perdido. 

              A noção de imagem dialética, para Benjamin, exprime um tempo 

desagregado e fecundo como são as origens e os desejos. Ela é a luz em que se 

encontram o passado e o agora. A atualidade da imagem nasce dessa relação. 

               Segundo Benjamin (1984, p.198) “na esfera da intenção alegórica, a 

imagem é fragmento, ruína”. A formação, a origem das imagens no decorrer, ou 

seja, ao longo da história sempre adquire uma modalidade temporal, podendo, claro, 

ser atualizada sempre através de uma montagem de imagens já existente. Assim se 

dá uma atualização da imagem, e isso só pode acontecer, a atualização desse 

passado, através da imagem dialética na qual o ocorrido se articula com o agora. O 

tempo vai se acumulando para em algum momento ele se explodir, gerando um 

lapso de tempo. A imagem resgatada sempre continuará presa à sua época, mas vai 

formando uma rede, que se agrupa com o agora, e se torna visível e admirável. 

Essas imagens vão se juntando a tantas outras que lhes são simultâneas, assim 

Benjamin as chama por temas. 

               A imagem dialética e a imagem onírica tem uma relação entre si, pois os 

sonhos da coletividade são como mergulhos em seu próprio interior no estado de 

sonolência. As imagens na memória estão livres das leis que regem nosso sistema 

social, ou melhor, que governam a consciência real,a lógica,aquele tempo 

linear,assim como  os sonhos.Tanto no sonho como na memória,as imagens se 

deslocam de seus contextos promovendo associações e montagens diferenciadas 

capazes de desconstruírem todo o conhecimento formal, criado pelo homem ao 

longo da história. 

                 Em duas grandes obras podemos ter a definição, ou melhor, elementos 

chave para a definição dos procedimentos alegóricos, são elas o drama do barroco 

(1928) e a lírica de Baudelaire (1989), ambas de Walter Benjamin. 

                Walter Benjamin, em sua obra a Origem do drama barroco alemão (1984), 

diferencia alegoria de símbolo: para ele a alegoria revela uma verdade oculta, é 

temporal e aparece como fragmento extraído da totalidade do contexto social; já o 
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símbolo tem em sua essência um caráter orgânico, aspirando o todo,é também 

atemporal. Para Benjamim uma alegoria não representa as coisas como elas são, 

mas antes de tudo nos dá ou pretende nos dar uma versão de como foram ou 

poderiam ser. Suas concepções sobre alegoria, distancia da concepção retórica, 

onde a mesma é tratada como ornamento  sem muita importância em um texto. 

           Benjamim empenhou muito em definir que a linguagem humana é por 

natureza essencialmente alegórica, sendo capaz somente de se aproximar do 

sentido, sem jamais alcançá-lo. 

                   Na lírica de Baudelaire a alegoria ultrapassa a condição retórica para 

tornar-se procedimento de reflexão. Benjamim organiza seu repertorio que se 

aproximam, porém em tempos diferentes: o barroco e a modernidade. Nesses dois 

períodos a linguagem representa a alegoria com uma ligação com o tempo. 

                     O conceito particular de alegoria se dá após a leitura da lírica de 

Baudelaire: 

 

 

                                             O arrancar as coisas de contexto habitual-normal com as mercadorias no 

estádio de sua exibição- é o procedimento bastante característico em 

Baudelaire. Pertence à destruição dos contextos orgânicos na intenção 

alegórica. (Benjamim, 1994, p.163) 

 

               

               Em síntese, podemos dizer o procedimento alegórico clássico consiste em 

dizer “b” para significar “a”, enquanto que na perspectiva benjaminiana esse “a” e 

esse “b” relacionam em um contexto. 

               A alegoria surge inicialmente no livro A ORIGEM DO DRAMA BARROCO 

ALEMÃO, de 1928, neste estudo Benjamim faz uma reflexão sobre a melancolia e 

define a Historia como um drama trágico. Assim, a imagem alegórica, que é sempre 

fragmentada e melancólica. 

                 Gagnebin,(1999,p.31) tanto na primeira parte como na segunda do Drama 

Barroco,afirma que a “necessidade de  reabilitar uma visão devastadora do tempo e 

da historia ,em oposição  à sua plenitude no símbolo”. Para Walter Benjamin, a 

concepção histórica do barroco era especificamente pela fragilidade e miséria do 

homem e o barroco veria na criatura o anuncio do cadáver e na natureza o seu 

destino inelutavelmente catastrófico. 
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                Vale ressaltar que tanto no barroco como na modernidade dois elementos 

foram cruciais na formação desse período, o tempo e a morte. Este seria o tempo 

arcaico fora da esfera do tempo histórico, essencialmente humano. Com a queda 

surge a morte e a necessidade de se inventar significações, pois esquecemos a 

palavra primordial, reflexo do verbo divino. Assim pode notar que a brevidade do 

sujeito e a sua miséria, intensifica pela presença da morte. 

                No barroco, o tempo não é vivenciado simbolicamente, na esperança de 

um reencontro final, mas como descontinuidade dramática e desesperada. Assim a 

vida humana, desprovida de sentido, sem qualquer chance de redenção, condena o 

homem para sempre à tristeza ao luto e claro à melancolia. 

               O luto é uma expressão de alegoria. O homem do barroco, reconhece a 

sua impotência vendo o desenrolar dos acontecimentos, entrega-se à corrente do 

mundo porque se sente arrastado por   ela. Esse mesmo pensamento atingirá o 

homem moderno, por vários acontecimentos que ocorrem em sua volta, retirando-

lhe todas as esperanças de fugir do destino que é inevitável, ter uma sua vida a 

ação do tempo, cada dia mais veloz. Assim, como essa teoria Benjamim volta a 

retomada sobre alegoria em sua analise da modernidade a partir da lírica de 

Baudelaire, pois havia uma ponte entre o Barroco e a modernidade. 

                A alegoria, como acontece no Barroco, é uma forma de representação 

figurativa que transmite um outro significado além do literal. Em o Leite Derramado, 

isso fica bem claro quando, Eulálio narra que há dois tipos de morte a morte física e 

a morte psicológica. E que a morte psicológica pode ocorre antes da física, como por 

exemplo, para o próprio Eulálio o não falar pode ser característica de uma morte. E 

ele fala mesmo só, relembrando o seu passado para não perder da sua memória as 

lembranças de tudo que viveu. 

                  Para não ter uma morte psicológica, alegórica, mesmo vivo, Eulálio vai 

tentando, mesmo que dopado, contar toda sua história, e mais prevendo até mesmo 

o futuro, com afirma nessa passagem: “Quando eu sair daqui, vamos casar na 

fazenda da minha infância feliz, lá na raiz da serra”.(LD,p.5). A melancolia do idoso 

se exprime em pensamentos que se voltam muito mais para o passado, mais 

também pensando no presente e no futuro. E ele continua a contar sua historia para 

fugir da “morte”: 
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                                             Ao passo que o tempo futuro se estreita, as pessoas mais novas têm de 

se amontoar de qualquer jeito num canto de minha cabeça. Já para o 

passado tenho um salão cada vez mais espaçoso, onde cabem com folga 

meus pais, avós, primos distantes e colegas de 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.(LD,p. 14) 

 

 

                Eulálio a todo o momento vai relembrando seu passado, e até que coisas 

muitas vezes se tanta relevância, como destaca quando do aparecimento do 

fotógrafo e seu equipamento: “[...] profissionais da fotografia, captando instantâneos 

para a posterioridade, como se dizia”.(LD, p 25) . Outro elemento que não fugia da 

sua memória era os lugares onde ele havia vivido. 

                  Mesmo estando em um estado terminal não se esquecia do futuro, viver 

era sua vontade plena, e assim ele vai planejando sua vida depois que sair do 

hospital com sua namorada e futura esposa:  

  

 

Quando eu sair daqui, vamos começar vida nova numa cidade antiga, onde 

todos se cumprimentam e ninguém nos conheça. Vou ensinar a falar direito, 

a usar os diferentes talheres e os copos de vinho, escolherei a dedo seu 

guarda-roupa e livros sérios para você ler. (LD, p. 29) 

          

 

                 E continua a sua saga de narrar sua vida, para que a morte não venha. 

Agora ele busca fatos históricos da sua família em seu próprio nome. O nome 

Eulálio pesa muito ao personagem, pois é um nome que vem dos seus 

antepassados. 

 

A me chamar Eulálio, preferia envelhecer e ser sepultado com meus 

apelidos infantis, Lalinho, Lalá , Lilico. O Eulálio do meu tetravô português, 

passado por trisavô, bisavô, avô e pai, para mim era menos um nome do 

que um eco. (LD, p. 31) 

 

 

                   Os lugares onde o personagem viveu são outros elementos que sempre 

aparecem nas narrativas dele, especificamente o chalé que aparece como um 
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espaço, como um local, um cenário determinante na sua vida, como afirma nessa 

passagem: “Quando eu morrer, meu chalé cairá comigo, para dar lugar a mais um 

edifício de apartamentos. Terá sido a última casa de Copacabana, que então se 

igualará à ilha de Manhattan, apinhada de arranha-céus”. (LD, p.49) 

                 

 

 

2.2- As figuras alegóricas em Leite Derramado de Chico Buarque 

      

                 À morte, o tempo e a velhice são três elementos cruciais tanto para o 

barroco quanto para a modernidade. Na de obra de Chico Buarque, Leite 

Derramado, essas figuras se destacam como os principais elementos alegóricos. 

 

 

Aos domingos, no pico do horário das visitas, é comum acorrerem famílias 

inteiras a fim de apreciar meus estertores, ou quiçá a derradeira sentença 

de um moribundo, mas no momento em que a vejo de perto, confio que ela 

mantenha suspensa a foice, enquanto eu não der por encerrado o relato da 

minha existência. (  L.D, p.184) 

 

 

                  Nota-se no fragmento acima a luta entre a narração e a morte, vivida por 

um pobre velho que usa as palavras como sua única arma para a sua sobrevivência. 

Eulálio acredita que precisa continuar falando, mesmo que só, para assim viver, 

então ele vai relatando toda sua vida, num tom alegórico, como conceitua Benjamim, 

a alegoria faz-se unir tempos passados com tempos atuais. Ele compõe sua história 

rememorando o passado com as ações dos dias atuais. Assim, o narrador concebe 

como morte o sono sem sonhos, induzido por medicamentos e, para ele esse sonho 

é vazio que apaga sua memória, emudecendo sua voz. Um sono que emerge sem 

se lembrar de  nada se tornando um sujeito inválido, e para Eulálio viver assim é dar 

início à sua morte. 

                  Eulálio considera que existem duas mortes e duas vidas. A primeira 

morte é a morte física. Portanto, para Eulálio a morte se dá no esquecimento, esse 

conceito que o narrador atribui à palavra morte é um processo alegórico, pois ela 

tem uma representação figura, num sentido subjetivo. Eulálio é um paciente já em 

estado terminal, um pobre coitado, mas mesmo assim preserva a fala como medo da 

morte, nesse contexto da fala é bastante prolixo. No seu último lar, o hospital, tem a 
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companhia dos seus parceiros de quarto que para ele são seres estranhos. E que 

fica o espiando sem dizer nada. Toda essa situação, para ele é muito triste e 

melancólico, se sente como um ser estranho, deslocado, mas resistindo à morte, 

como ele diz em um monólogo contínuo: ”[...] não há um passante que não afrouxe o 

passo para me espiar, como um desastre à beira da estrada.” (LD, p.184) 

               Estar no leito de morte é uma imagem com efeito alegórico, comum em sua 

família. Ele conta na obra relatos dessa situação com vários membros de sua 

família. Sua mãe já tinha se encontrado nessa situação, enquanto esteve em casa 

sobrevivia contra as expectativas de todos, e quando foi levada para uma clínica não 

aguentou e morreu. Ele lembra também de seus parentes que morriam em casa e 

todo o cortejo.  

               O tempo é outro elemento alegórico na obra de Chico Buarque. Viver 

naquele mundo cheio de rotinas, de um interminável leito de hospital, e ficar 

lembrando-se do tempo vivido, todo esses conjuntos de ações são fomentados 

através do tempo, formando um conjunto de elementos alegóricos. O tempo na 

narrativa tem características de sanfona, um ir e vir, o passado se condessa no 

presente que o narrador pensar no futuro, como pode notar-se nesse fragmento: 

“Quando eu sair daqui, vamos nos casar na fazenda da minha infância, lá na raiz da 

serra.” (L.D.p.5). Nessa citação, pode-se analisar três passagem de 

tempo,exclusivamente ele volta ao passado quando diz que irão se casar na fazenda 

da minha infância,nesse caso a palavra infância conota um passado vivido pelo 

narrador,tendo como espaço à fazenda; o presente,dar-se-á pela momento vivido o 

leito de hospital;e o futuro se monta num quase improvável casamento quando ele 

sair dali. 

              Eulálio divide seu relato em dois tipos de passado, um em que o tempo não 

existia e outro em que o tempo age seu mundo esfacelado, desmontado e que vai o 

conduzindo à morte. A marca do tempo é bem especificada pelo narrador e pode ser 

visto por palavras usadas por ele para marcar e mudar o tempo, como “quando sair 

daqui”, ele passa de um presente que não lhe é agradável para um futuro que ele 

considera e tem a esperança de ser melhor. O futuro nas palavras do narrador se dá 

por uma promessa, numa tentativa de restaurar um passado arcaico, que foi anterior 

à sua queda. 

               O primeiro passado, ou seja, aquele que aconteceu antes da sua queda, 

tudo aconteceu por meio de coisas boas, de acontecimentos memoráveis em sua 

vida. Mas o tempo foi mudando é tudo foi ficando mais difícil, especialmente quando 
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ele se envolve com uma “moreninha” de outra classe social. Matilde manchava a 

“brancura” de sua família. E a partir de seu envolvimento com a mulher sem “classe” 

que se inicia o passado mais recente de Eulálio. Nesse passado recente estão 

concentrados os episódios que não são nostálgicos para o narrador. A busca do 

futuro retrata exatamente a impossibilidade de controle sobre o tempo. Pois na 

situação em que ele vive isso era quase impossível. 

 

                   

2.3 A linguagem como possibilidade de sustentação da vida. 

 

                Iniciaremos esse subcapitulo definindo os conceitos de língua e 

linguagem, pois uma das concepções da trajetória de Eulálio é o uso da linguagem 

como base para a sustentação e processo de sobrevivência. No decorrer da 

narrativa ele não deixa de contar sua historia para quem que seja para assim não 

morrer. Ele um homem velho que está à beira da morte em um leito de hospital. 

Membro de uma família tradicional brasileira, em forma de um monólogo, dirigido à 

filha e a enfermeira ou a quem quisesse ouvir, narra a história de sua família. Eulálio 

é um personagem que tem a linguagem adaptada a um homem que chegou ao 

século XXI sem sair do século XI. Tendo em seu discurso elementos próprios que 

lhe é peculiar.  

                 É comum dizer que a linguística estrutural começa em 1916, na Europa, 

com a publicação do Curso de Linguística Geral, de Ferdinand Saussure. As ideias 

póstumas de Saussure são consideradas como um divisor de águas no estudo 

científico da linguagem; ao considerar a língua como sistema bem organizado, 

Saussure contribui, relevantemente, para o desenvolvimento da análise linguística. 

Segundo Saussure (2006), o estudo da linguagem comporta duas partes: uma tem 

por objeto a língua (langue) e outra, a fala (parole); assim, a primeira seria social em 

sua essência, em contrapartida à segunda que se apresenta como parte individual 

da linguagem. 

                 A partir desses postulados Saussure elege seu objeto de estudo: a língua, 

considerada como um sistema de signos formados pela união do sentido e da 

imagem acústica. Sentido enquanto conceito, ideia, significado; imagem acústica 

pensada como impressão psíquica, não como um som materializado, seria o 

significante.  Assim sendo, Saussure demarca que esse dois elementos constituintes 

do signo “estão intimamente unidos e um reclama do outro” (SAUSSURE, 2006, p. 
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80). Ou seja, são interdependentes, pois a existência de um compromete a 

existência do outro. 

                 Para o autor, “o laço que une o significante e o significado é arbitrário” 

(SAUSSURE, 2006, p.81). Essa arbitrariedade do signo linguístico é resultante da 

não relação necessária entre a ideia (significado) e a sequência de sons 

(significante). Em outras palavras, Saussure argumenta sua tese a partir das 

diferenças entre as línguas, da possibilidade de um significado ser representado por 

vários significantes. 

               Desse modo, o pensamento saussuriano, no que tange à teoria do signo 

linguístico, gerou ressonância a novos estudos e teorias. Assim, a vitalidade do 

pensamento desse estudioso parece renascer à medida que se multiplicam as 

pesquisas e trabalhos de interpretação. 

                O estudo da língua como sistema de signos, formados por significado e 

significante, suscita um “terreno fértil” de críticas, avanços e contribuições para os 

estudos de linguagem. 

                  Numa perspectiva abstrata, representado principalmente pela obra de 

Saussure, a fala não é objeto da Linguística. Saussure prioriza estudar os elementos 

constituídos pelas formas normativas da língua, supondo ser esta um produto 

registrado passivamente pelo sujeito. Dessa forma, o caráter normativo e estável 

prevalece sobre o caráter mutável da língua, vista como produto acabado, 

transmitido através das gerações. Nesse viés, Benveniste (apud Carvalho, 2004, 

p.35) expõe que algumas estruturas centrais em qualquer língua deixam de fazer 

sentido se a língua for descrita sem referência à fala e aos papéis que os falantes 

assumem na interlocução. 

                 Em busca de compreender Saussure, Carvalho  menciona que os críticos 

do mestre de Genebra demonstram não terem apreendido a profundidade e 

coerência do pensamento saussuriano. Para Saussure a arbitrariedade do signo 

repousa “no fato de que o falante não pode mudar aquilo que o seu grupo linguístico 

já consagrou”. Carvalho se posiciona dessa forma, divergindo da crítica proferida por 

Emile Benveniste (apud CARVALHO, 2004, p.35). 

                 A partir dos postulados de Saussure as concepções sobre língua (gem) 

alcançam ressonâncias teóricas, ora complementares, ora divergentes. Importante é 

perceber o construto dialógico estabelecido entre correntes teóricas sobre o que 

vem a ser linguagem e o lugar que ela deve ocupar no âmbito das ciências 

humanas. 



51 

 

                  Bakhtin, contemporâneo de Saussure, antecipa a linguística moderna. 

Concorda com Saussure que a língua é um fato social fundada na necessidade de 

comunicação, porém, contrapondo-se a esse, critica a concepção de língua 

enquanto sistema de regras. 

                    Acredita que todas as esferas da atividade humana, em suas variadas 

formas, estão sempre relacionadas com a utilização da língua. Assim, Bakhtin 

acredita que a língua vive e evolui historicamente na comunicação verbal concreta, 

não no sistema linguístico abstrato das formas da língua, tampouco no psiquismo 

individual dos falantes. Logo, para o autor, a substância da língua é constituída pelo 

fenômeno social da interação verbal realizada através das enunciações. Bakhtin 

contrapõe a Saussure e ao estruturalismo que emergia embasado em seus 

postulados, por não concordar com a ideia de língua enquanto sistema estável, 

sincrônico, homogêneo; caracterizado por um estudo linguístico com leis específicas 

que acoplam o signo da língua no interior de um sistema fechado, desvinculado de 

valores ideológicos. A língua é apresentada por Bakhtin não como objeto abstrato, 

todavia como atividade social, fundada nas necessidades de comunicação, assim, a 

natureza da língua seria essencialmente dialógica.  

                   De acordo com Brandão (1995, p.09), Bakhtin privilegia a enunciação 

enquanto realidade da linguagem: “A matéria linguística é apenas uma parte do 

enunciado; existe também uma outra parte, não – verbal, que corresponde ao 

contexto da comunicação”. 

              Trata-se de uma visão de linguagem como interação social, sendo que o 

outro desempenha papel fundamental na constituição do significado. A ideia  

bakhtiniana é integrar o ato de enunciação individual num contexto mais amplo, a fim 

de revelar relações intrínsecas entre o linguístico e o social; haja vista que limitar-se 

ao estudo interno da língua não seria tarefa de um linguista que intenta dar conta do 

seu objeto. Brandão ainda assinala que para Bakhtin a linguagem é plurivalência, no 

sentido de que ela é o lugar de manifestação ideológica; logo, a palavra é o signo 

ideológico por excelência, produto de interação, por isso retrata as diferentes formas 

de significar a realidade. 

                  Segundo Faraco, a presença constitutiva da linguagem é marca  

característica dos textos bakhtinianos posteriores a 1926. Esta aparece como 

atividade e não como sistema, e o enunciado como ato singular, irrepetível, situado 

concretamente. Reconhecendo que a questão “linguagem” se centralizava nos 

debates de intelectuais, Bakhtin (apud, FARACO, 2009, p.104) expõe a possibilidade 
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de haver duas disciplinas distintas para o estudo da linguagem verbal: “a linguística - 

para estudo gramatical - e a translinguística ou metalinguística - para estudo das 

práticas sócioverbais concretas, das relações dialógicas”. Grosso modo, esse 

estudioso demonstra que o objeto de seu interesse seria a língua em sua totalidade 

concreta e viva. 

                É possível perceber que Bakhtin dialoga positivamente com a linguística. 

Em outros termos, ele não põe a linguística em questão, considera as abstrações 

operadas como legítimas, justificáveis; todavia, em suas reflexões, percebe a 

insuficiência da linguística para o estudo da comunicação verbal. Partindo disso, 

esse estudioso apresenta seus construtos sobre língua (gem) embasada no princípio 

dialógico. 

                Conforme Bakhtin, a língua não existe por si mesma, em conjunção com a 

estrutura individual de uma enunciação concreta ela se consolida; através da 

enunciação, a língua mantém contato com a comunicação tornado-se realidade. São 

as condições sociais de cada época que determinam as condições de comunicação 

verbal, suas formas e métodos. Logo, a língua é um legado histórico – cultural da 

humanidade. 

                 Para Bakhtin, qualquer enunciado considerado isoladamente é, claro, 

individual, mas cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente 

estáveis de enunciados, sendo isso que denominamos gêneros do discurso. Os 

gêneros do discurso são a materialização do diálogo cotidiano; portanto, sua 

variedade é infinita. Cada esfera da atividade humana comporta um repertório de 

gêneros, daí sua heterogeneidade. Tendo em vista isso, percebe-se a importância 

do estudo de gêneros do discurso para todas as áreas da linguística. Ele ainda 

confirma essa importância ao dizer que a língua penetra na vida através dos 

enunciados concretos que a realizam, e é também dos enunciados concretos que a 

vida penetra na língua. 

                 O enunciado pode refletir a individualidade de quem fala, porém nem 

todos os gêneros são aptos a refletir a individualidade na língua do enunciado; 

assim, a variedade dos gêneros do discurso pode revelar a variedade dos  estratos e 

aspectos da personalidade individual. Para o autor, os enunciados, e os gêneros do 

discurso a que pertencem, são as correias de transmissão que levam a história à 

sociedade; assinala que a história da língua escrita é marcada tanto pelos gêneros 

secundários (literários, científicos, ideológicos), como pelos primários (diálogo oral: 

linguagem familiar, cotidiana, filosófica, dos círculos, etc.). 
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                  Faraco (2009, p. 122) pontua que, em tempos hodiernos, no Brasil, há 

um uso inflacionado da expressão gêneros do discurso, tendo como referência o 

legado bakhtiniano.  O discurso bakhtiniano apresenta caminhos para um estudo da 

linguagem como atividade sociointeracional; aponta algumas características da 

unidade deste estudo (o enunciado), contrastando com a unidade tradicional dos 

estudos linguísticos (a sentença). Os gêneros são enfocados pelo viés dinâmico da 

produção, um vínculo orgânico entre a utilização da linguagem e a atividade 

humana. Assim, em outros termos, Bakhtin percebe que o que se diz está 

relacionado ao tipo de atividade que os falantes estão envolvidos. Logo, faz-se 

necessário estudar os tipos de dizer, ou seja, os gêneros do discurso que emergem, 

estabilizam-se e evoluem no interior das atividades humanas. 

                A fim de aplicar a teoria bakhtiniana, a qual define gêneros do discurso 

como “tipos relativamente estáveis de enunciados”, intelectuais, educadores, tornam 

o estudo de gêneros um empreendimento multidisciplinar. É comum perceber nas 

escolas de ensino fundamental e médio um ensino a partir de gêneros. Atualmente, 

as políticas educacionais se articulam no propósito de preparar os professores para 

o ensino dinamizado, contextualizado. Para tanto, se debruçam nos trabalhos de 

autores que abordam os gêneros do discurso (ou textual) como proposta de ensino 

da língua, tentando comprovar que um estudo a partir de gêneros engloba uma 

análise do texto, do discurso, uma descrição da língua, uma visão de sociedade; 

uma vez que lidar com gêneros condiz com o trato da língua em seu cotidiano nas 

mais diversas formas.                

                  Por fim, cabe ressaltar que o estudo sobre gêneros do discurso 

direcionou uma organização das experiências com a linguagem, regulamentando a 

ação de um eu que usa a linguagem para um outro, esse legado bakhtiniano tornou 

o ensino  de língua uma atividade interativa de caráter cognitivo, sistemática e 

instauradora de diversas ordens no contexto social. 
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CAPITULO III 

III – MEMÓRIA E REMEMORAÇÃO EM LEITE DERRAMADO 

 
 

 Este capítulo aborda aspectos atinentes à memória e rememoração como 

procedimentos de composição da verossimilhança no romance Leite Derramado, 

observando como a narrativa conduzida pelo personagem-narrador se constrói 

numa atmosfera de diluição das lembranças, criando assim imagens dispersas de 

sua história complexa. 

 

3.1 A memória dos lugares em Leite Derramado 

 

 

                  A concepção de memória como espaço, como lugar, aparece claramente 

nesta obra de Chico Buarque. Logo em uma das primeiras páginas do romance, o 

narrador e protagonista, um velho senhor, beirando os cem anos de idade, ao tentar 

lembrar-se de seu passado, se depara com lapso de  memória,dificultando a busca 

de lembranças daquilo que viveu, então ele expressa sua visão do passado:  

 

 

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 de 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. (2009, p. 14). 

 

 

                   Assim, compara seu vasto passado, de quase cem anos, a um enorme 

salão de baile, repleto de figuras, e seu futuro, que sabe que será  breve, a um 

estreito corredor. Essa ida ao passado é contornada pela memória e pela linguagem 

e essa visão do tempo que expressa pode ser relacionada à concepção de memória. 

Essa relação entre narrador e memória levou Márcio Seligmann-silva a pensar a 

memória como um lugar. Para o autor, a memória não é linear, mas topográfica. É 

um local de construção de uma cartografia ao se narrar o passado e tentar recuperar 

a memória. Seligmann-Silva afirma: que “Toda história é o fruto de um entrecruzar 
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de um determinado presente com o passado” (2005, p. 80). Neste sentido, Orlandi  

afirma que “todo discurso, na realidade, se encontra na confluência dos dois eixos: o 

da memória (constituição) e o da atualidade (formulação). É desse jogo que tiram 

seus sentidos”. (2000, p. 33). Seligmann-Silva ainda explica: 

 

 

A concepção linear do tempo é substituída por uma concepção topográfica: 

a memória é concebida como um local de construção de uma cartografia, 

sendo que nesse modelo diversos pontos no mapa mnemônico 

entrecruzam-se, como em um campo arqueológico ou em um hipertexto. 

(2005, p. 79). 

 

 

                  Essa concepção tem como caráter associativo da memória, 

principalmente quando se refere às memórias encobridoras e aos atos falhos.  Fica 

claro que o acesso ao passado, como o acesso ao inconsciente, é mediado pela 

linguagem e pela memória. O narrador, no momento em que narra, associa as 

imagens que vê a sua mente com outras, como se constituísse em um hipertexto. 

Assim os acontecimentos se misturam. 

                  Dessa forma há um elemento que configura como principal nessa 

formação de busca dessa memória que é o lugar, o espaço onde tudo ocorreu. Na 

narrativa de Chico Buarque os espaços entrelaçam, se misturam com o enredo 

narrativo com o objetivo de rememorar tudo aquele que Eulálio viveu ou não.  A 

cidade do Rio de Janeiro é o cenário principal dessa trama à história do narrador se 

confunde com a história da própria cidade, na medida em que narra à decadência de 

sua família através das suas constantes mudança de moradia. Da fazenda, da 

mansão de Botafogo, todas compostas com seus amplos espaços, onde vários 

acontecimentos e personagens fazem parte do enredo da historia, ao apartamento 

de periferia, à casa de subúrbio, e, finalmente, no último estagio da vida está jogado 

em um ao leito de hospital público. Em cada um desses lugares vivido pelo narrador 

há uma lembrança de momentos inesquecíveis vividos desde a infância, passando 

pela adolescência e até chegar à vida adulta, momentos que são memoráveis na do 

narrador e que lhe faz lembrar mesmo no leito de morte.  

                       Nascido em uma rica e tradicional família carioca de Botafogo, como 

se nota nessa passagem: 
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(...) meu trisavô desembarcou no Brasil com a corte portuguesa. De nada 

adianta me gabar de ele ter sido confidente de dona Maria Louca, se aqui 

ninguém faz ideia de quem foi essa rainha. Hoje sou da escória igual a 

vocês, e antes que me internassem, morava com minha filha de favor numa 

casa de um cômodo só nos cafundós (...) eu sou bisneto do barão dos 

Arcos (L D. 2009, p. 50). 

 

 

                A vida de Eulálio Assumpção parece mudar de rumo após o brutal 

assassinato de seu pai, que representava o esteio da família e assim tudo que 

parecia um castelo de conto de fada vai se desfazendo, e o narrador vai perdendo 

sua identidade, e ironicamente ele deixa de ter e viver uma vida que lhe era comum, 

pode-se notar que no exato momento de sofrimento e morte, ele se torna 

melancólico em querer viver aquilo que lhe tirado, num dado momento de sua vida.  

                O narrador além de recorrer aos espaços para definir e conceituar sua 

memória, os acontecimentos e as respostas para eles são tão relentes com o lugar. 

O nome do seu pai foi repetido por várias gerações da família, no seu próprio nome, 

no nome  da filha, no neto e no bisneto e assim em toda a linhagem da família. Nota-

se, que a obra de Chico Buarque aqui por nós pesquisada, pode ser analisada como 

um intertexto da obra, Cem Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, que 

representa bem, toda a história do narrador, há uma aparente queda ao longo da 

linhagem dos Assumpção, incluindo empobrecimento e até casamento entre primos.   

               A história de Eulálio continua quando sua filha Maria Eulália, nasce de sete 

meses, e surgem rumores e uma clara insinuação ao fato de que talvez a filha não 

fosse sua. Sua esposa Matilde teria desaparecido quando a filha era ainda bebê, 

não se sabendo ao certo o que tinha ocorrido com ela, deixando-o perdido. E os 

fatos continuam acontecendo em sua vida, algum ano depois teria sido roubado e 

abandonado pelo genro. Seu neto morreria ainda jovem. Quando relembra 

acontecimentos relacionados ao falecimento de seu pai, descobre que seu pai foi 

assassinado por causa de uma mulher e não de política, como sempre havia 

imaginado. Ao retomar os acontecimentos intui que um caso amoroso havia levado 

ao assassinato de seu pai, ou seja, a historia aconteceu com seu pai, e repete com 

ele, paixões platônicas, assim atribui sua ruína com à paixão louca que ele tinha por  

Matilde.  

                  Quanto a historia de Matilde, é um pouco confusa e em momentos do 

enredo fica meio obscura, não se sabe ao certo o que ocorrido com ela.  Ao leitor, 
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são dadas várias pistas sobre Matilde. Ao lembrar-se de histórias que ouvia, pontua 

que não fazem sentido, mas o leitor atento que lê e interpreta nas entrelinhas pode 

entender com mais clareza. Seus traços eram diferentes, tinha a pele morena, uma 

características diferentes das suas irmãs, pois as outras eram mais de todas mais 

claras. Seu nome era também diferente das outras. Não aparecia nas fotos de 

família e a sua mãe havia mencionado mais de uma vez que ela não era sua filha, 

mas sim foi adotada. O narrador parece demorar em dar-se conta desses detalhes 

que não escapam ao leitor. Cada vez que o narrador fala de Matilde, ele vai 

inventando,vai criando novas historias, para tentar justificar, ou melhor, para 

encontrar uma explicação para o desaparecimento de Matilde. As diversas versões 

da história se misturam e os acontecimentos não são totalmente revelados, ficam 

meio confusos. Nesse momento, cabe ao leitor a incumbência de juntar os cacos, os 

fragmentos, usar a sua memória e tentar reconstruir, de maneira semelhante ao 

narrador, os acontecimentos narrados pelo protagonista e mediados pela memória 

de um pobre velho. Ele necessita fazer essa viagem ao passado. Somente ao 

recontar sua história, ao enunciar, os fatos se encaixam, e fazem sentido, assim ele 

tem a utópica sensação de viver e não ter uma morte naquele momento. O narrador 

vai além de olhar ou lembrar-se do seu passado. Ele visita-o, através das 

recordações desses espaços, entra em suas salas e aposentos. Sente seu cheiro e 

suas sensações, e fica indo e voltando por seus espaços inesquecíveis. Lembra e 

visita sua feliz infância, recorda-se de todos os ambientes vividos no passado e de 

lugares que são  extremamente significativos em sua vida. Assim podemos perceber 

a importância, e a junção do tempo e espaço, pois os mesmos se confundem na sua 

memória e na história da narrativa. 

                Em Leite Derramado, a narrativa vai se construindo e se costurando. O 

narrador tenta lembrar-se de acontecimentos aparentemente esquecidos, e ao 

organizar a sua história de vida, uma narrativa emerge. Esse esforço passa a  ser 

relacionado à afirmação de Jeanne Marie Gagnebin, em Lembrar, escrever, 

esquecer, de que: “Num sentido ao mesmo tempo paradoxal e trivial, gostaria de 

dizer que os homens não são animais tão específicos porque possuem uma 

memória: mas somente porque se esforçam em não esquecer” (GAGNEBIN, 2006, 

p.192). E essa é a luta do não esquecer, que motiva o narrador de Leite Derramado 

a estar sempre falando buscando um outro e continuar a contar sua história, 

formando assim uma aparente literatura de testemunho,apesar de muitos estudos e 

pesquisadores afirmarem que a obra de Chico Buarque não faça parte da literatura 
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de testemunho. Ainda, segundo Seligmann-Silva, “A literatura do testemunho 

apresenta um modo totalmente diverso de se relacionar com o passado" (2005, p. 

79). Na sua visão, a tese central da literatura do testemunho é a de que é necessário 

que partamos de um determinado presente para a elaboração do testemunho (2005, 

p. 79). Essa tese baseia-se em uma construção do tempo como se a memória fosse 

um local para construção de uma narrativa de testemunho, uma construção do 

passado a partir do presente (2005, p. 79). Essa concepção do tempo denota que a 

memória é um local, é atemporal, não cronológica e totalmente associativa, isto 

é,realizada por associações múltiplas e simultâneas. 

                   Assim, o presente do narrador leva-o ao seu passado, um dia já 

presente, e o filtra através da memória. Entretanto, os limites entre memória e ficção, 

são bem próximos. A memória é sempre uma ficção, pois as lembranças são 

mediadas pela linguagem. Com relação a esse aspecto, Schneider afirma: “A própria 

memória é uma forma de imaginação, uma ficção que reescreve os vestígios 

deixados, enquanto a imaginação, por mais criativa que seja, procede da lembrança 

daquilo que não produziu”. (1990, p. 19) 

               Para Seligmann-Silva, a memória, assim como a língua, com seus atos 

falhos e silêncios, não existe sem a resistência (2003, p. 52). É nessa tensão, entre 

memória e esquecimento, que a narrativa se constrói: “A memória só existe ao lado 

do esquecimento: pois um complementa e alimenta o outro, um é o fundo sobre o 

qual o outro se inscreve” (SELIGMANN-SILVA, 2003, p. 53). 

                Assim, é quase impossível resgatar plenamente todo o passado.  

Podemos visitá-lo e não mais do que ver algumas de suas frestas. Transformar o 

esquecido em narração e preencher as lacunas da memória é uma forma de ficção, 

como faz Chico Buarque em sua obra. 

 

3.2 A memória como tentativa de recuperar o passado 

 

                 Em Leite Derramado, a narrativa vai se construindo e se entrelaçando no 

decorrer dos fatos e acontecimentos vividos pelo narrador. Ele tenta lembrar-se de 

acontecimentos aparentemente esquecidos, e ao organizar a sua história de vida, 

uma narrativa emerge, ou seja, surge uma narrativa nasce. Esse esforço passa a ser 

relacionado à afirmação de Jeanne Marie Gagnebin, em Lembrar, escrever, 

esquecer, de que: “Num sentido ao mesmo tempo paradoxal e trivial, gostaria de 

dizer que os homens não são animais tão específicos porque possuem uma 
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memória: mas somente porque se esforçam em não esquecer” (GAGNEBIN, 2006, 

p.192). E essa é a luta do não esquecer, que motiva o narrador de Leite Derramado 

a estar sempre falando, buscando o dialogo contínuo como o outro e dar sequência  

ao ato de  contar sua história, formando assim uma aparente literatura de 

testemunho. Segundo Seligmann-Silva, “A literatura do testemunho apresenta um 

modo totalmente diverso de se relacionar com o passado" (2005, p. 79). Na sua 

visão, a tese central da literatura do testemunho é a de que é necessário que 

partamos de um determinado presente para a elaboração do testemunho (2005, p. 

79). Essa tese baseia-se em uma construção do tempo como se a memória fosse 

um local para construção de uma narrativa de testemunho, uma construção do 

passado a partir do presente (2005, p. 79). Essa concepção do tempo denota que a 

memória é um local, é atemporal, não cronológica e totalmente associativa, isto é, 

realizada por associações múltiplas e simultâneas de ações dentro do enredo, 

dentro da historia. 

                   Assim, o presente do narrador leva-o ao seu passado, e o filtra através 

da memória. Entretanto, os limites entre memória e ficção, são bem próximos. A 

memória é sempre uma ficção, pois as lembranças são mediadas pela linguagem. 

Com relação a esse aspecto, Schneider afirma: “A própria memória é uma forma de 

imaginação, uma ficção que reescreve os vestígios deixados, enquanto a 

imaginação, por mais criativa que seja, procede da lembrança daquilo que não 

produziu”. (1990, p. 19) 

                 Para Seligmann-Silva, a memória, assim como a língua, com seus atos 

falhos e silêncios, não existe sem a resistência (2003, p. 52). É nessa tensão, entre 

memória e esquecimento, que a narrativa se constrói: “A memória só existe ao lado 

do esquecimento: pois um complementa e alimenta o outro, um é o fundo sobre o 

qual o outro se inscreve” (SELIGMANN-SILVA, 2003, p. 53). 

                Assim, é quase impossível resgatar plenamente todo o passado.  

Podemos visitá-lo, e às vezes podemos visualizar algumas de suas frestas. 

Transformar o esquecido em narração e preencher as lacunas da memória é uma 

forma de ficção, que Chico Buarque faz muito na obra analisada. 

               No romance de Chico Buarque o narrador está em primeira pessoa. O 

passado e presente se confundem, misturam-se na narrativa do protagonista, que se 

move nos ambientes da sua memória, uns mais espaçosos, outros mais apertados, 

tentando recolher algumas marcas, pistas, vestígios, que o ajudem a fazer com que 



60 

 

tudo tenha sentido, buscando resposta e esclarecimento sobre todos os 

acontecimentos que ocorreram em sua vida. 

                Não se sabe bem com quem ele quer falar, às vezes, parece falar com 

uma enfermeira; outras vezes com sua filha; e, às vezes, consigo mesmo. Parado, 

em uma cama de hospital, tenta organizar, dar sentido a sua história, como se fosse 

uma sessão de psicanálise. Associa-se  elementos de sua precária condição de vida 

atual a incidentes do seu passado mais ou menos distante. Tenta entender como 

chegou de um passado de tantas glórias e ironicamente está agora em uma cama 

de hospital e ainda público. Figuras do seu passado e presente misturam-se e o 

confundem. 

                  E assim, a narrativa vai se construindo sobre as associações do 

protagonista, sem uma ordem cronológica, apenas o tempo da memória do narrador. 

Ao tentar dar sentido às suas memórias, justifica: 

 

 

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. Não pode 

ninguém de fora se intrometer, como a empregada que remove a papelada 

para espanar o escritório. Ou como a filha que pretende dispor da minha 

memória na ordem dela, cronológica, ou alfabética, ou por assunto. (LD, 

2009, p. 41) 

 

                   Com os mesmos preceitos de frisar sobre o uso da memória, afirma 

forçar a memória até “topar na porta de um pensamento oco” (LD, 2009, p.8). Deixa 

claro que os pensamentos, as memórias, são lugares, cômodos, com portas de 

entrada. Evidentemente que é um grande esforço para Eulálio “fuçar” em sua 

memória e também que ela lhe parece um local, um espaço, como um baú. Continua 

afirmando: “Porque dá preguiça vasculhar a memória o tempo inteiro”. (LD, 2009, p. 

41-42) e segue referência a esse esforço como “espremer minhas memórias até o 

bagaço” (LD, 2009, p. 185). A noção de memória como sendo um espaço é 

extremamente relevante se pensarmos na maneira em que a narrativa de Chico 

Buarque é construída.   

                O narrador faz mais do que olhar ou lembrar-se do seu passado. Ele faz 

uma visita vai ao fundo das de suas lembranças para não esquecer aquele passado. 

Sente seu cheiro e suas sensações, e fica indo e voltando na sua história. 
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                 Lembra e visita sua feliz infância, sempre se recorda do casarão e da 

fazenda de seu passado e como ele foi significativo em diversos  momentos de sua 

vida. Para Eulálio, o passado ainda permanece vivo em sua vida, como o próprio 

título da obra o leite derramado conota , é exatamente não poder voltar a viver aquilo 

que já passou, pois está em tempo novo e diferente. Ele tenta contar seu passado 

através de relatos, ou seja, é a forma mais fácil e viável que o narrador encontrou de 

não se perder no tempo e nem perder a sua historia de vida, tudo ele faz na  de 

reconstruir o presente, frisando o que já foi dito,ele tenta viver aquilo que viveu e 

também os desejos de viver algo do passado, do passado que foi vivido, fazer uma 

intervenção de alguma forma,para reconstruir o presente, pois ele não é somente o 

pós o passado, mas sim o resultado desse passado que nunca passa e que nunca 

foi realmente vivido. A respeito disso, Seligmann-Silva afirma, “Apenas para a 

historiografia vale o particípio “passado”; para a memória, o passado é ativo e 

justamente não passa”. (SELIGMANN-SILVA, 2003, p. 16). 

             Com base nos conceitos definidos até agora, sobre a memória e seus 

elementos na obra de Chico Buarque, podemos também inseri-los, fazendo um 

recorte com um conceito chave da psicanálise que é o trauma. Nas palavras de 

Seligmann-Silva, “o trauma é justamente uma ferida na memória” ou um “fenômeno 

transbordante”, ou seja, que vai além dos nossos limites. (2000, p. 84). Assim pode 

notar nas palavras do narrador de Leite Derramado, onde ele afirma que: “E 

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

2009, p. 10). Vários momentos que ocorreram na vida do narrador são traumáticos, 

fazendo assim ele reviver todo aquele passado. Eventos traumáticos de seu 

passado, como a morte do pai e o desaparecimento de Matilde, a decadência da 

família, que tinha todo  um status e se perdeu ainda lhe são latentes e lhes causam 

dor. E assim decide: “E vou deixar de falação porque a dor só faz piorar” (LD, 2009, 

p. 12). De um modo, pode se perguntar, porque falar de algum ruim e que ele causa 

sofrimento? Na visão de Seligmann-Silva, muitas vezes falar a um outro dá status de 

verdade à história do sujeito,assim o sujeito compartilha aquilo que sente ou que lhe 

causa sofrimento. Para Freud, após falar, “a imagem desaparece como um fantasma 

liberto que encontra finalmente seu repouso”. 

 

               A ação de narrar o passado e, assim, tentar recuperar a memória é uma 

maneira de passar sua própria história para outro, e, de certa maneira, tentar mudar 

os fatos, lembrando que a memória se constrói na forma de uma narrativa. Não 
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interessa o que realmente aconteceu, mas o que o sujeito se lembra dos 

acontecimentos e dos efeitos desses acontecimentos nele. O narrador de Leite 

Derramado tem consciência disso, pois questiona a sua própria narrativa e os 

conceitos de verdade da memória em vários momentos. Ele afirma: “neste momento 

a memória me pega uma peça” (LD, 2009, p. 86) e, logo mais adiante, ao narrar um 

incidente, e ao dar-se conta do que os acontecimentos podiam significar, refere que 

a lembrança “como um alarme na memória” (LD, 2009, p. 87). E ele continua 

construindo sua história dentro da narrativa, mais adiante ainda destaca: “Com a 

idade a gente dá para repetir velhas lembranças, e as que menos gostamos de 

revolver são as que persistem na mente com maior nitidez.” (LD, 2009, p. 163) e 

ainda refere-se a um “um baú repleto de reminiscências inéditas” (LD, 2009, p. 185). 

Todavia, ele sabe que precisa narrar, ele precisa construir e reconstruir seu 

passado, pois ao dirigir-se a seu interlocutor, percebe: “Sem você, me enterrariam 

como indigente, meu passado se apagaria”.(LD ,2009, p. 119) 

                   Essa é uma a situação que ocorre no discurso do sujeito analisado, e 

que ao dar inicio a sua ação de contar e recontar sua história vai prestando mais  

atenção nos detalhes, nas ações que se repetem e, de repente, vê novos 

significados nos acontecimentos vividos e agora narrados. Fica claro que a 

linguagem mais do que representa a realidade, ela também a cria. Ao associar 

incidentes, ações, acontecimentos, vai lembrando  do seu passado e começa a ter 

vontade e desejos daquele tempo, e começa a ter desejos e vontades de reviver 

aquele passado com ações concretas,como por exemplo, na cama de hospital pede 

goiabada, que era o que lhe davam de sobremesa quando criança e, da mesma 

maneira, ao virar a comida no hospital, lembra-se de virar a comida quando criança. 

Assim ele vai fazendo associações e entrelaçando ações do passado e presente, em 

um vai e volta como uma tentativa costurar os fios sua história. 

                   Entretanto, a sua entrada para o passado nos é dado através da 

linguagem, que fica num movimento de vai e vem das ações.  Nossa memória é 

seletiva, mas também camufla certas ações, às vezes lembramos somente daquilo 

que desejamos lembrar. Nós temos a capacidade de nos lembrarmos do que não 

aconteceu, mas que mesmo assim, acontece como memória e deixa suas marcas 

em nossa subjetividade e corpo, e as vezes nunca passa. Visto claramente em uma 

da narrativa passagem: “É esquisito ter lembranças de coisas que ainda não 

aconteceram, acabo de lembrar que Matilde vai sumir para sempre”. (LD, 2009, p. 

17). Em seguida afirma: “Dia desses fui buscar meus pais no parque de brinquedos, 
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porque no sonho eles eram meus filhos” (LD, 2009, p. 15) e ainda: “Sumiu minha 

mãe que estava aqui agora mesmo” (LD, 2009, p. 130). A memória, então, tem seu  

próprio tempo, pois na verdade ela é um lugar. 

                 Para Seligmann-Silva, somente dentro dos princípios da historiografia 

vale destacar o particípio “passado”; para a memória, o passado é ativo, ele é 

presente, ele  não passa”. (SELIGMANN-SILVA, 2003, p. 16). O autor está fazendo 

mais uma vez referência à chamada literatura de testemunho, em que narradores 

propõem-se a narrar traumas em uma tentativa de compartilhar e, de certa maneira, 

dar conta do que escapa à linguagem. Ainda, Seligmann-silva lembra-nos que o 

gesto central da tragédia é o reconhecimento, ou seja, a passagem do processo da 

ignorância, ou o que psicanálise chamaria de inconsciência, ao reconhecimento, ou 

consciência. (2005, p. 95).  

                 Em Leite derramado, de Chico Buarque, a relação entre memória e 

inconsciente, que um dos elementos significativos e sinalizada por Freud, percebe-

se e fica bastante evidente nas ações do narrador, quando inconscientemente ele 

tenta reviver algo que nem viveu no passado. O título abre espaço para múltiplos 

sentidos, em primeiro lugar porque retoma uma expressão que circula socialmente 

como um ditado popular, marcando o efeito de algo que já aconteceu e está 

acabado, não podendo o sujeito fazer movimentos de mudança ou de retorno para 

reparação, para tentar contornar aquela situação. Dizer sobre algo que ele é leite 

derramado implica marcar uma espécie de impotência, ou seja, o reconhecimento de 

perda ou passagem de algo que se torna finito no presente. Esse sentido aparente é 

comumente escutado no cotidiano ao modo de uma verdade, visto que todo líquido 

não permite recolhimento, espalha-se sem bordas na superfície. No entanto, 

sustentamos que, nesse caso, o sentido metafórico implica promover um giro nessa 

memória discursiva estabilizada, pois não é o leite alimento, um elemento 

denotativo,real que se derramou, mas derramam-se memórias, recordações, 

apagamentos, leves filetes de certezas, dúvidas, enfim, a vida e o dizer do 

personagem espalham-se sem ter bordas, sem contorno preciso, espatifados e 

nuançados pelo impossível. Pode-se dizer que o eixo central  da narrativa contempla 

um homem idoso em um lugar que parece ser um hospital, falando a um interlocutor 

anônimo e sem rosto (filha, médico, enfermeira, companheiro de quarto ou até 

mesmo o próprio leitor) sobre o passado e o presente, sobre imagens que vêm e 

que vão. Nas palavras de Perrone-Moisés (2009), o livro apresenta o seguinte 

núcleo: 
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“Um homem muito velho está num leito de hospital. Membro de 
uma tradicional família brasileira, ele desfia, num monólogo 
dirigido à filha, às enfermeiras e a quem quiser ouvir, a história de 
sua linhagem desde os ancestrais portugueses, passando por um 
barão do Império, um senador da Primeira República, até o 
tataraneto, garotão do Rio de Janeiro atual. Uma saga familiar 
caracterizada pela decadência social e econômica, tendo como 
pano de fundo a história do Brasil dos últimos dois séculos. 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 pode ler nas 
entrelinhas, partilhando a ironia do autor, verdades que a 
personagem não consegue enfrentar. Em suas leves variantes, as 
lembranças obsessivas revelam sutilezas ideológicas e psíquicas. 
E, como essas lembranças têm forte componente plástico, criam 
imagens fascinantes.” 

 

                O derramar do leite conota num  fascínio do que pode ser lembrado a 

respeito do que teria acontecido e também coloca o sujeito-narrador à frente de 

algo impossível de ser contornado, ou seja, diante do espaço de instável, do 

quase inatingível  do “isso” ou da “coisa”, condição que permite não lembrar. 

Essa é a dimensão do além-da-consciência que atravessa o sujeito, não 

permitindo que ele tenha o pretenso controle da racionalidade, como queriam e 

querem os positivistas de plantão, o que garantiria o controle de palavras, 

lembranças, atos e comportamentos como propôs Freud em várias de suas 

publicações. Em o Leite Derramado, o sujeito tem desejos de dizer sobre o seu 

estado no presente que se caracteriza pela doença, abandono e sobre o 

passado que lhe faz ter comportamentos de saudade e lembranças; e como 

sujeito de desejos, ele é afetado pelo inconsciente. Deriva daí a condição de 

perda que atravessa a voz do próprio sujeito, garantindo-lhe uma moldura para a 

tecelagem do dizer e para arrematar, com fluidez e deformação, o jogo 

basculante entre o que fica retido e o que se perde, o mantido e o dissolvido, a 

lembrança e o esquecimento. 

 

Ou como a filha que pretende dispor minha memória na ordem 

dela, cronológica, alfabética, ou por assunto. Em tempos 

encontrei certo coronel num corredor sombrio do hospital do 

Exército. Ele afirmou que estivera comigo quando ainda era 
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terceiro-sargento, mas seu rosto na penumbra não me dizia 

grande coisa. Nem decerto o meu a ele, que me reconheceu pelo 

nome. Mas aí minha lembrança não era recíproca, e nesses 

casos, para não magoar o próximo, a gente costuma dizer, ah, 

sim, claro, como vai, e fica por isso mesmo. Porque dá preguiça 

vasculhar a memória o tempo inteiro, mas ele acreditou que me 

empenhava em recordá-lo, e quis colaborar. E só me atrapalhou 

mais ainda ao dizer, em francês, que quarenta anos passam 

voando, não entendi se citava algum poeta. Ia me despedir 

quando ele mencionou as provas de artilharia na Marambaia, e 

não sei por que não o fez desde o início, num instante tudo se 

iluminou. Seria mesmo inútil revirar arquivos de nomes e rostos, 

porque minha memória tinha guardado o sargento na paisagem.” 

(L D, 2009, p. 41 e 42) 

 

                 O fragmento acima mostra o que ele tinha retido não retorna de 

imediato, pois parece guardado em local inacessível, deixando em suspenso 

dados precisos. Em outro momento, tenta dar contorno ao dizer do sujeito, 

atrapalha de início e, quanto mais diz, mais perturba. Em um dado momento, 

fala das “provas de artilharia na Marambaia”. Assim, são as palavras que 

possibilitam os retornos e apagamentos, rupturas e presenças e também 

ausências materializadas na falta de memória, o que nos permite inferir que algo 

se move sem a vontade expressa do sujeito. Esse efeito de memórias do que 

está longe e esteve tão perto em outro momento, ou vice-versa é também 

percebido nas sequências abaixo: 

 

“Estou neste hospital infecto, e aí não vai intenção de ofender os 

presentes. Não sei quem são vocês, não conheço seus nomes, mal 

posso virar o pescoço para ver que cara têm (...) Aqui não gozo 

privilégios, grito de dor e não me dão meus opiáceos, dormimos todos 

em camas rangedoras. Seria até cômico, eu aqui, todo cagado nas 

fraldas, dizer a vocês que tive berço (...) De meu último passeio, só me 

lembro por causa de uma desavença com um chofer de praça. Ele não 

queria esperar meia horinha em frente do cemitério São João Batista, e 

como se dirigisse a mim de forma rude, perdi a cabeça e alcei a voz, 
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escute aqui, senhor, eu sou bisneto do barão dos Arcos.” (L.D, 2009, 

p.49 e 50) 

                  Nota-se, que a simples lembrança de algo aparentemente tolo, 

como o motorista não ter concordado em esperar meia hora é colocada com 

veemência, com força e nitidez, ao passo que o em torno de toda aquela  

cena, tenha algo maior, visitar o cemitério, o possível sentir saudade, lidar 

com os feitos da lembrança e da morte de alguém são camufladas nesse 

momento. Esse caráter de formar lacunas na memória é justamente dado 

pela dobradiça que permite que algo fique apagado para que outra cena 

possa ser dita em lugar; isso nos coloca diante de que a recordação retém 

uma parte deixando escapar tantas outras. O que se perde, continua 

adormecido, o que retorna guarda um pretenso inteiro, mas fissurado pela 

fragilidade das frestas que fazem contar, ou seja, narrar sua história, nesse 

caso, reforçando sua condição de pertencer  à nobreza. 

 

“Aquela que veio me ver, ninguém acredita, é minha filha. Ficou 

torta assim e destrambelhada por causa do filho. Ou neto agora 

não sei direito se o rapaz era meu neto ou tataraneto ou o quê. 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 de 

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.” (L.D., 2009, p. 14) 

 

               Esses lapsos de esquecimento, como por exemplo, não saber sobre o 

filho ou o neto tem, no avesso, o saber do sujeito sobre a interlocutora que ele 

antecipa ser a filha e sobre o que denuncia como a topologia de sua memória, 

salão espaçoso e também como canto da cabeça, nos quais ele nomeia 

habitantes. O passado espreita, em esconderijos e aparições, os movimentos do 

sujeito também em outras cenas; vejamos: 
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“(...) e adoro ver seus olhos de rapariga rondando a enfermaria: 

eu, o relógio, a televisão, o celular, eu, a cama do tetraplégico, o 

soro, a sonda, o velho do Alzheimer, o celular, a televisão, eu, o 

relógio de novo, e não deu nem um minuto. Também acho uma 

delícia quando você esquece os olhos em cima dos meus, para 

pensar no galã da novela, nas mensagens do celular, na 

menstruação atrasada. Você me olha assim como eu na fazenda 

olhava um sapo, horas e horas estático, fito a fito no sapo velho, 

para poder variar com os pensamentos.” ( L.D, 2009, p.19) 

 

                Nesse fragmento, pode-se notar que há uma sequência de 

associações livres a partir do espaço da enfermaria, que enreda elementos tais 

como relógio, televisão, celular, na mesma medida em que os desloca. Vistos 

sob o efeito da metáfora, eles apontam na direção de situações em que os 

fragmentos do tempo estão ligados a processos vitais, por exemplo, a doença 

degenerativa, a paralisia, a passagem do soro na sonda, o medidor do próprio 

tempo, o minuto, o eu. Nas várias medidas de tempo, o sujeito olha o tempo, 

discute sobre a relação com a passagem dele, dimensiona-se sendo olhado e 

isso o faz lembrar e os leva a uma situação anterior, e em outro lugar. O fato de 

ser visto pela enfermeira encaminha o sujeito a se ver olhando, estático e 

marcado por outra dimensão temporal, no caso, pelas horas.  

                   Em tantos outros momentos, a da anterioridade e da atualização faz-

se presente. Aparece, no horizonte do sujeito, a névoa de movimentos antigos 

que se deslocam ao sabor de algo que não se pode controlar, que não é de todo 

sabido, que não obedece à ordem da intenção e tampouco que apresenta 

linearidade.  

                   Podemos definir que o protagonista da história de Chico Buarque 

percorre um caminho de lembranças, por muitas vezes confusas para o leitor, 

deixando dúvidas se os fatos aconteceram realmente ou se são parte integrante 

dos delírios do homem idoso e doente que o personagem era. Os delírios de 

Eulálio fazem com que ele volte ao passado e reveja a suposta construção de 

sua identidade.  
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                  Ao pensarmos na perspectiva de delírio, não se sabe ao certo se as 

situações realmente aconteceram ou se foi um produto de sua imaginação. 

Porém, o que se pode concluir é que o autor da obra tenta dialogar com leitor, 

pois faz este refletir como a vida muda desde o momento do nascimento até a 

morte.  

                  Essa reflexão realiza-se por meio das conquistas, desencontros, 

decepções, perdas e surpresas que acontecem na vida do personagem 

principal, capazes de desencadear os tecidos da memória. São eles que 

determinam o que será selecionado e fará parte da história de cada pessoa. 

Assim, o lugar remanescente é um fragmento selecionado de uma situação 

vivida pelo sujeito e a escolha de tal fragmento é feita também pela pessoa.              

Como a memória é uma seleção, foi preciso escolher entre todas as 

informações recebidas, em nome de certos critérios; e esses critérios, tenham 

sido ou não conscientes, serviram também, com toda probabilidade, para 

orientar a utilização que faremos do passado.  Logo, percebe-se que a escolha 

feita por Eulálio, e que também pode ser aplicada a qualquer pessoa, atende às 

necessidades emocionais, uma vez que, sua mente escolhe quais fatos quer 

relembrar, selecionando o que for melhor para ele reviver e recriando outras 

situações que lhe causaram dor e sofrimento. Eulálio somente revive o que lhe 

foi bom, alegre e vai recriando aquilo que lhe foi ruim.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
                     Ao final da análise da obra Leite Derramado (2009), de Chico Buarque, 

pudemos notar que o narrador Eulálio, que vivia confinado em uma cama de hospital 

busca suas memórias através do diálogo, ou até mesmo em um monólogo para não 

perder a vida, pois para ele a vida representa ter memórias de algo e ações vividas, 

ou que desejasse viver. 

       Pudemos notar que o personagem-narrador tem um grande apego à 

língua, pois ela é o elemento essencial para a busca da memória, através dela 

podemos relembrar de acontecimentos vividos no passado. O Eulálio narrador, 

confinado na cama, num hospital em que ninguém conversa com ele, sendo 

tratado como “entidade biológica”, sem nenhum respeito por sua história, está 

muito próximo das vítimas dessas situações-limite e, assim como elas, também se 

apega à língua e a utiliza como escudo e meio para investigar o passado soterrado 

em ruínas. 

O narrador benjaminiano encontrava no leito de morte seu trono, sua 

palavra assumia caráter transcendental e a narrativa era à arte de dar conselhos. 

Ao fim desta dissertação, para contrariarmos a constatação de Benjamin e de 

tantos de que a narrativa “orientadora” se perdeu com o “desencantamento do 

mundo”, a obra buarquena aponta para uma tradição que não foi extinta: a língua. 

Para Eulálio, a língua é o leite derramado que nutre. A fonte que abastecia os 

narradores aqui é colocada na própria sede da comunicação - o seu meio é o fim. 

              Pudemos perceber que o apego de Eulálio à língua é característica da 

prosa buarquena, a qual segundo essa perspectiva, esboça-se como um projeto 

estético do autor ao longo de sua carreira, nas diversas áreas em que atua. A 

língua é o material privilegiado para escavação da memória e para o 

desenvolvimento de uma capacidade que parece se atrofiar na modernidade: a 

transmissibilidade de experiências. 

Pela voz do emudecido narrador, o autor desfia seu pensamento, 

apontando para uma tradição que permanece viva numa época que cortou todos 

os laços com o passado: a literatura. A obra, no entanto, é capaz de resgatar a 

relação oral/escrita sugerindo que essa crise da narrativa, diagnosticada por 

Benjamin, pode, por meio do procedimento alegórico, se não superar condições 

extra-textuais condicionantes da recepção e impeditivas da transmissibilidade, 

recuperar a tradição, o repertório de imagens que a  literatura recolheu, patrimônio 

que é o tesouro a ser legado a cada leitura. 
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O procedimento é alegórico não apenas no sentido retórico, por apontar 

para planos de significação que transcendem o literal, mas porque sua 

composição se baseia na forma como Benjamin concebe a alegoria: as imagens 

que, na iminência do desaparecimento de seu significado original, são extraídas 

do contexto e, em ruínas, são inseridas em outros contextos, provocando 

estranhamento por carregarem os vestígios semânticos de suas origens. Esse 

gesto preservador do significado das palavras, das expressões e das imagens 

arraigadas em realidades e usos desgastados pelas transformações sociais, traz à 

tona uma dimensão crítica do autor de se posicionar em relação a essas 

mudanças, que operam rupturas, mas nem sempre representam evolução.  
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