
 

 
 

FORMAÇÃO LITERÁRIA E DE CONSCIÊNCIA POLÍTICA EM O DOADOR 

DE MEMÓRIAS, DE LOIS LOWRY 

 

Fabiana Tavares (USP)1 

 

Resumo:  O doador de memórias (The Giver, 1993), de Lois Lowry, é o primeiro volume da 

quadrilogia de um mundo pós-apocalíptico, em que cada um desempenha sua função 

preestabelecida e tem o destino ditado pelo Comitê de Anciãos, numa sociedade em que a 

memória inexiste enquanto História e onde se preconiza igualdade como condição de existência. 

Sob a ótica da quebra da barreira entre leitura literária enquanto formação meramente escolar e a 

formação política, proponho que os elementos literários de O doador de memórias, tais como 

personagem, espaço, atmosfera e enredo, constroem uma trama literária intensa que explora 

censura, memória, identidade, igualdade e (falta de) liberdade, e resultam na formação política do 

jovem leitor.  

Palavras-chave: distopia; formação política; literatura juvenil. 

 

A literatura infantil e juvenil objetiva, como caráter essencial, a formação de 

crianças e de jovens não só em termos formais de leitura e compreensão de texto. O 

letramento literário, afinal de contas, propõe o caráter formativo do aluno como ser 

integrante da escola e da sociedade e, como tal, instiga a formação multidisciplinar, de 

múltiplos olhares, que ultrapassem a barreira do livro e dialoguem ativamente com o 

mundo a sua volta – tudo isso por meio da apropriação da linguagem literária e do que 

ela carrega (COSSON, 2006). Não é possível ignorar, porém, que questões 

mercadológicas perpassam a conformação da literatura infantil e juvenil tanto no cenário 

internacional quanto em âmbito nacional: testemunhamos, por exemplo, a expansão do 

mercado editorial para o dito público no primeiro quartel do século XX, quando a Escola 

Nova carecia de material didático e literário para as unidades escolares em franca 

expansão no território brasileiro. Nos últimos trinta anos, a cena literária tem recebido e 

consumido materiais centrados não mais em narrativas épicas, traço tradicional marcante 

da literatura infantil e juvenil, ou em temáticas e ambientações que, aparentemente, 

servem a esse público, como animais que falam, mundos de fantasia e brinquedos 

(NIKOLAJEVA, 1998), mas em romances de gêneros variados, da fantasia e do gótico, 

passando pelo chick-lit e pelo sic-lit, para chegar ao movimento mais engajado de gênero, 

de ficção científica e de distopia. No que concerne a este último, há uma gama de obras 

literárias produzidas para esse público, que passaram, também, pela produção fílmica ou 

                                                           
1 Doutora em estudos Comparados de Literaturas em Língua Portuguesa, pelo DLCV-USP, com foco em 

Literatura Infantil e Juvenil. Professora Contratada pelo Departamento de Letras Modernas, área de Inglês, 

no período de Ago/2016 a Jul/2018. Contato: fabiana.tavares@usp.br. 
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editorial, para se transformar em filmes, quadrinhos e toda sorte de material a ser 

consumido.   

A tradição literária distópica juvenil advém, de fato, daquela amplamente 

publicada, lida e discutida, resultante do cenário de mudanças dramáticas no cenário 

político mundial, como a Revolução Russa, o Nazismo, o Holocausto e a Guerra Fria 

(ROOZEBOOM, 2017, p. 20; HUBLER, 2014; 231). A ficção distópica surge como 

resposta à necessidade de questionar o desejo da nova ordem mundial, mas não como 

análise do que poderia vir a ser o futuro, e sim como questionamento do motivo que leva 

ao incômodo sentido e que leva à criação do gênero, que “explora o potencial de certos 

aspectos ideológicos numa sociedade atual que passa para um estado que seja, de certo 

modo, política, social, e/ou economicamente prejudicial a seus cidadãos – seja de forma 

aberta ou encoberta2 (ROOZEBOOM, 2017, p. 18). Nessa esteira, encontramos os 

trabalhos canônicos de Aldous Huxley (Admirável Mundo Novo, publicado em 1932), e 

George Orwell (1984, publicado em 1949). Embora não haja aqui espaço para discussão 

das diferenças entre ambos, é essencial ressaltar o caráter de insatisfação e de 

questionamento da sociedade que o último demonstra, enquanto se apregoa uma 

sociedade controlada pelo sono e pela regulação do trabalho e do lazer, como vemos no 

primeiro, o que confere a ele a roupagem, em primeira mão, de utopia, e não de distopia.  

A menção dos livros distópicos mais representativos do gênero se faz necessária, 

na medida em que partem deles as produções para a audiência juvenil, particularmente 

nos Estados Unidos, cuja atuação histórica no cenário político e econômico do século XX 

confere ao país o título de nação imperialista enquanto paradoxalmente mantém para seus 

cidadãos a ideologia jeffersoniana do self-made man e da liberdade como valor máximo 

do cidadão norte-americano (KARNAL, 1996). Dentre aquelas amplamente lidas e 

avaliadas, constam A Wrinkle in Time (1963), de Madeleine L’Engle, O Senhor das 

Moscas (1954), de William  Golding, e O doador de memórias (1993), de Lois Lowry. 

O doador de memórias narra a história de uma sociedade pós-apocalíptica 

denominada Mesmice, localizada no que antes era território norte-americano. Trata-se de 

uma sociedade em que absolutamente tudo é regulado, controlado e avaliado pelo Comitê 

                                                           
2 “explores the potential of certain ideological aspects in a present society to devolve into a state that is in 

some regard politically, socially, and/or economically detrimental to its citizens – either overtly or covertly” 

(ROOZEBOOM, 2017, p.18, nossa tradução). 
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de Anciãos, e cuja autoridade jamais é questionada. Nessa sociedade, vivem Jonas, o 

jovem prestes a completar doze anos, sua irmã Lily, de oito anos, seus pais, seus amigos 

Asher e Fiona, o bebê Gabriel, a ser oficialmente nomeado, e o Doador de Memórias.  

A interação das personagens com o espaço ocorre em um enredo no qual Jonas vai 

de jovem ansioso com a Cerimônia dos Doze, até sua fuga da Mesmice em direção a 

Alhures, levando consigo Gabriel e determinando, com sua fuga, o desmonte da farsa 

criada pelo Comitê para manter a ilusão utópica de uma comunidade harmoniosa e sem 

dor. Pretendemos, aqui, abordar brevemente a forma como espaço, atmosfera, 

personagens e enredo entram em cena para questionar consciência falta de 

individualidade, identidade, memória, História e liberdade e, assim, fazer com que o leitor 

percorra o trajeto literário e dialogue com os conceitos questionados, refletindo assim 

sobre seu próprio contexto e contribuindo, pelo letramento literário, para a sua formação 

política. 

 

Um espaço sem privacidade e a promessa de Alhures 

No espaço em que vive a comunidade, não há desníveis de solo, o ambiente é 

cuidadosamente projetado para separar em conjuntos residenciais as moradias, os centros 

de recreação, as escolas, as fábricas, as plantações, os asilos, e todas as instalações 

necessárias para o funcionamento ajustado e azeitado como um relógio, num mecanismo 

em que todos trabalham em prol do desenvolvimento comum. Externamente, as 

comunidades são separadas, embora a narrativa não especifique como. Sabemos, porém, 

que as visitas de uma comunidade a outra são muito controladas: 

 

-- De onde eram esses visitantes? – perguntou o Pai. 

Lily franziu a teste, tentando lembrar.  

-- Nosso líder nos disse quando fez a apresentação de boas-

vindas, mas não consigo lembrar. Acho que não estava prestando 

atenção. Eram de uma outra comunidade. Tiveram de sair muito cedo e 

fizeram a refeição do meio-dia no ônibus.  

(...) 

-- Você já visitou outras comunidades antes, não foi? – perguntou 

Jonas. – O meu grupo já visitou. Várias vezes. (LOWRY, 1993, 2014, 

p. 9-10). 

 

Os espaços são interligados por pontes, estradas e caminhos controlados, bem como 

as visitas são monitoradas.  
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Os espaços internos são, na verdade, bem mais controlados, e de forma constante. 

Em cada ambiente, há monitoramento por áudio, em um autofalante que transmite ao 

Comitê o que ali é dito. Além disso, há monitoramento constante e discreto das atividades 

escolares e sociais das crianças, de forma a observar suas diferentes personalidades e 

inclinações para cada uma das profissões necessárias a serem preenchidas para o bom 

funcionamento da sociedade, ao mesmo tempo em que são ideologicamente conformados 

para não questionar a ordem imposta.  

Na sociedade descrita, “o livre-arbítrio e o individualismo foram sacrificados em 

nome da segurança, do isolamento e, para usar o termo de Lowry, da “mesmice” 

(LATHAM, 2002, p.4). Nesse espaço, como resultado do caos humano gerado, o Comitê 

de Anciãos optou pela ausência de clima, de declives, de cor, de raça, de classe, de cor e 

de qualquer traço que possa indicar diferença – de onde advém, pois, o nome Mesmice 

(em inglês, Sameness). A priori, uma sociedade controlada em seus mínimos detalhes 

visando ao bem comum, e onde se preconiza que todos sejam iguais, aparenta ser uma 

sociedade utópica, tal qual Thomas More descreve na obra que deu origem ao gênero. Em 

certa medida, parece ser um sonho tornado realidade, e Lowry cuida para que sua 

narrativa seduza o leitor por mais da metade do percurso literário. Quem, afinal, não se 

sentiria seguro por saber que há um comitê que cuida de si e de todos? 

O preço a pagar, porém, é alto, e o custo não é deixado às claras para os cidadãos. 

Como explica Latham, “esta é uma sociedade que não questionada, onde a inocência e a 

segurança foram compradas a um preço terrível”3 (2002, p.10). O enredo traça uma trama 

que o leitor acessa pelos olhos de Jonas, o protagonista cuja formação está em evidência. 

Prestes a se tornar um Doze – isto é, a ser oficialmente reconhecido como adulto e passar 

a ser treinado para assumir o lugar que lhe é designado, pelo Comitê de Anciãos, na 

sociedade --, Jonas passa seus dias cumprindo o roteiro prescrito a cada Onze: acorda, 

toma café com o Pai, a Mãe e a irmã Lily, momento em que cumpre o ritual de contar o 

sonho e ouvir os sonhos de seus familiares; segue para a escola; vai ao centro de 

voluntariado por ele escolhido; volta para casa; janta com os pais e compartilha com sua 

unidade familiar o ritual de contar os sentimentos do dia; faz suas tarefas escolares e 

adormece. Diferentemente de seus amigos Asher e Fiona, Jonas não demonstra predileção 

                                                           
3 “This is an unquestioning society, one where innocence and security have been bought at a terrible price” 

(LATHAM, 2002, p. 10, nossa tradução). 
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por nenhuma atividade voluntária específica, e se sente apreensivo, sem saber o que 

esperar da Cerimônia dos Doze. O livro tem início, justamente, com a busca de Jonas pela 

palavra mais precisa a descrever seu medo: não se trata de estar assustado, mas 

apreensivo. Depois, não pode calar o sentimento e, por mais que sinta receio ou vergonha, 

deve relatar aos pais o que sente. É o que acontece, por exemplo, quando sonha pela 

primeira vez com Fiona, numa demonstração clara do despertar do interesse sexual pela 

amiga, e que ele se vê compelido a contar aos pais, porque essa é a norma.  

Como vemos, nem mesmo momentos considerados privados são individuais: todos 

devem relatar até mesmo sonhos e sentimentos, e a “precisão da linguagem” é algo a ser 

ensinado e controlado desde a mais tenra idade, e cuja falha é punida com castigo físico.  

 
O castigo usado para crianças pequenas era um sistema oficial de 

varadas com a vara disciplinar: uma arma fina e flexível que, quando 

utilizada, causava uma dor aguda na criança. Os especialistas em 

Cuidados à Infância eram zelosamente treinados para praticar os 

métodos disciplinares: uma varada rápida nas mãos no caso de um 

pequeno deslize de comportamento; três varadas mais fortes nas pernas 

nuas no caso de um segundo delito. 

E, coitado do Asher, sempre falava depressa demais e confundia 

as palavras desde pequenino! Quando era um Três, ansioso para receber 

logo seu suco e suas bolachas, ele certo dia falou “castigar” em vez de 

“mastigar” na fila para o lanche da manhã. Jonas se lembrava 

claramente. (...) 

--  Durante um certo período – disse a Anciã-Chefe, contando a 

história --, tivemos um Asher mudo! Mas ele aprendeu.  

Virou-se para ele com um sorriso.  

-- E, quando recomeçou a falar, ele o fez com maior precisão. 

Agora comete pouquíssimos lapsos. Suas correções e desculpas são 

imediatas. E seu bom humor é inabalável (LOWRY, 1993; 2014, p. 58-

59). 

 

O excerto é exemplo das ações punitivas exercidas pelas autoridades para manter 

“precisão de linguagem”, e cujo desvio é punido com varadas. Há, como esperado, outras 

formas de punição, como a prisão e, em última instância, a Dispensa.  

“Dispensa” é o eufemismo utilizado pelo Comitê de Anciãos para designar 

eutanásia por meio de injeção letal. Ela é dada em três situações: aos idosos, cujas vidas 

foram plenas e o momento para a “dispensa para Alhures” é chegado, aos criminosos 

reincidentes três vezes, e às crianças-novas (bebês) que não atingem os padrões de peso, 

altura e comportamento esperados no primeiro ano antes de serem designados a uma 

família. “Normalmente, uma criança assim seria rotulada como Deficiente e dispensada 
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da comunidade” (LOWRY, 1993; 2014, p. 46). O termo, porém, não é usado para causar 

conforto: ele deliberadamente esconde de todos a realidade da eutanásia. Nem mesmo os 

idosos sabem do destino que lhes aguarda. Quando Jonas voluntaria no asilo, questiona 

uma idosa: 

 
-- Larissa – perguntou ele –, o que acontece quando fazem a 

dispensa? Para onde exatamente foi Roberto? 

Ela ergueu os ombros nus e molhados num gesto breve. 

-- Não sei. Acho que ninguém sabe, a não ser o comitê. Ele 

apenas se inclinou, fez uma mesura para todos nós e depois saiu, como 

todos fazem, pela porta especial da Sala de Dispensa. Mas você tinha 

de ter visto a cara dele. De pura felicidade, eu diria. (LOWRY, 1993; 

2014, p. 36). 

 

A ignorância serve, pois, ao propósito ideológico de manter a taxa de natalidade e 

de mortalidade em sincronia: dispensam-se bebês não ajustados ou gêmeos (uma vez que 

não é permitido haver gêmeos em Mesmice), os idosos e os criminosos; permanecem os 

ajustados ao sistema sempre igual de aparente distribuição igualitária entre todos. Afinal, 

“todas as vidas são significativas” (LOWRY, 1993; 2014, p. 35). 

O lugar prometido como recompensa ou como recebedor de outros bebês que não 

se enquadrem no padrão é chamado de Alhures – em inglês, Elsewhere. Cabe, aqui, um 

comentário sobre os nomes: se, por um lado, o termo “utopia” advém do grego e significa 

“lugar nenhum” (em inglês, Nowehere), o termo Alhures promete, embora seja 

indefinido, um além-terra, um lugar outro, longe ou perto, que seja algo “a mais” (“else”). 

“Todos os que eram dispensados – até as crianças-novas – eram mandados para Alhures 

e nunca mais voltavam” (LOWRY, 1993; 2014, p. 47). Lidar com a precisão de 

linguagem não serve, então, somente ao controle da comunicação entre os moradores de 

Mesmice, mas ao que pensam existir, e o pensamento é, certamente, reconfortante. O que 

Jonas sabe, no entanto, é que há algo que o incomoda, que faz com que ele seja diferente 

e não se ajuste com perfeição ao quebra-cabeças projetado pelo Comitê de Anciãos. 

Resposta para onde fica Alhures e o que de fato ocorre na Dispensa só são reveladas a ele 

quando finalmente se torna o Recebedor de Memórias, e esse é o cerne do enredo da 

história contada por Lowry.  
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Onde o consciente político não tem vez 

Embora Lowry declare que não há, em O doador de memórias, nada que seja 

“declarações políticas” (Hintz e Ostry, 2003, p. 196 apud HUBLER, 2014, p. 230), não 

se pode dizer que o livro esteja livre do questionamento político e social que traz. Como 

nos explica Fredric Jameson em O inconsciente político (1981), nenhuma obra é isenta 

de seu viés político. Não há, segundo o crítico, como distinguir entre “textos culturais que 

são sociais e políticos e aqueles que não são”; isso se torna “algo pior do que um erro: 

especificamente, um sintoma e um reforço da reificação e da privatização da vida 

contemporânea” (p. 20). Como toda obra que se presta também ao consumo, O doador 

de memórias é dessas que declaradamente faz apelo à individualidade e à restauração da 

liberdade, no melhor estilo político e moral do self-made man.  

Jonas é o protagonista que, ao longo do enredo, entende que para que a Mesmice 

exista, muito foi sacrificado: o direito à opinião, as alterações de humor, o desejo sexual, 

o amor, e toda interação humana que seja espontânea foi eliminada da comunidade. No 

início, mostra-se conformado com o sistema no qual é criado, e não questiona, por 

exemplo, a necessidade de haver mães biológicas e famílias formadas e monitoradas pelo 

Comitê de Anciãos. Mais tarde, passa a questionar a formação e a entender que o cálculo 

para formações de famílias, o tempo prescrito para cada um permanecer com ela, e o 

destino que cada um toma quando os filhos estão criados e passam a morar sozinhos serve 

ao controle social e econômico e mina qualquer possibilidade de vínculo afetivo.  

 Os questionamentos têm início com a sua nomeação para Recebedor de Memórias: 

a cada doze uma profissão é assignada, após contínuo e cuidadoso monitoramento por 

parte do comitê. A ele, porém, não coube designação; ele foi escolhido, por unanimidade, 

para o mais honrado lugar da sociedade – ou assim lhe é explicado. Para que a Mesmice 

exista, é preciso manter o conhecimento do mundo e a História que possibilitaram sua 

existência, mas não se pode permitir que todos tenham acesso a elas, porque isso 

significaria dar-lhes a experiência da dor, da inveja, da cobiça, a noção de diferença, a 

competitividade e, em última instância, a guerra que os levou até lá. Por isso, todo o 

conhecimento de mundo e toda a história são detidos pelo Recebedor de Memórias. Seu 

papel é servir de conselheiro ao Comitê de Anciãos para o caso de haver dúvidas e a 

possibilidade de mudar alguma regra na comunidade. Não lhe caberá, é claro, dizer o que 

fazer, mas contar com suas memórias para dizer o que pode se desenrolar a partir de cada 

4170



 

 
 

cenário imaginado pelo Comitê, e esse tomará sua decisão mediante as considerações do 

Recebedor de Memórias. Dito de outro modo, nem mesmo o Comitê detém o 

conhecimento e tampouco o deseja, porque isso perturbaria a ordem e o impediria de agir 

com base na suposta racionalidade há longo estabelecida.  

Jonas é escolhido porque possui os quatro pré-requisitos para o posto: inteligência; 

integridade; coragem; e sabedoria – ou a capacidade de adquiri-la com seu treinamento. 

Além disso, há um outro traço: “(...) o Recebedor precisa ter mais uma qualidade, e esta 

eu posso apenas citar, mas não descrever. (...) Talvez Jonas compreenda, porque o atual 

Recebedor contou-nos que Jonas já possui essa qualidade. Ele a denomina Capacidade de 

Ver Além” (LOWRY, 1993; 2014, p. 67). Trata-se, na verdade, de não pertencer à 

comunidade que compartilha a “literal cegueira de cor” (LATHAM, 2002, p. 10) e de ser 

capaz de ver as cores – o que é indicativo de que esteja aberto a enxergar outras diferenças, 

tais como formas, opiniões, vontades, e o que torne o ser humano um indivíduo em vez 

de um cidadão parte de uma comunidade.  

Uma vez tendo sido designado ao posto, Jonas passa a frequentar o espaço daquele 

que era o Recebedor de Memórias e que passa a ser o Doador de Memórias, e descobre, 

de imediato, duas diferenças destacadas no espaço: a existência de uma biblioteca de um 

sem-fim de livros, e a autorização que o Recebedor tem para desligar o autofalante e 

assim manter ali a privacidade que não há em nenhum outro lugar da Mesmice. O Doador 

lhe explica: “(...) meu trabalho é transmitir-lhe todas as lembranças que tenho dentro de 

mim. Lembranças do passado” (LOWRY, 1993; 2014, p. 81). Dando continuidade à 

explicação, ele completa: “São lembranças do mundo inteiro – disse, dando um suspiro. 

– Antes de você, antes de mim, antes do Recebedor Anterior, gerações antes dele.” (p. 

82). Finaliza a explicação com a seguinte declaração: “É assim que se adquire sabedoria. 

E é assim que damos forma ao nosso futuro” (p. 82). 

 Sua primeira memória é a de descer uma colina de neve em um trenó e, ao fim dela, 

encontrar uma casa iluminada, com uma árvore dentro, pessoas de diferentes idades, 

cantoria e algo que ele somente com o treinamento aprenderá que se chama “amor”.  

Aos poucos, Jonas passa a entender conceitos há muito perdidos para todos: dor, morte, 

guerra, fome, solidão, felicidade, em uma infinidade de memórias que, no conjunto, 

mostram a ele que a ignorância não é realmente uma bênção, na medida em que se perde 

a oportunidade de vivenciar o que os faz completos e únicos como seres humanos.  
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Ao observar a Mãe, que ocupa um alto posto no setor jurídico e vive pelas regras e 

para as regras, e ao observar o Pai, que teria a inclinação, mas não a capacidade para 

questionar, por exemplo, a Dispensa de uma criança-nova, já que ele mesmo ignora que 

Dispensa significa matar – sendo ele o Criador do Centro onde ficam os bebês –, Jonas 

passa a compreender que a aparente utopia é, na verdade, fachada para um sistema 

opressivo que não permite ao ser humano se tornar um indivíduo, porque não lhe dá o 

direito à memória e à construção de uma identidade. Numa sociedade em que cada passo 

é controlado, em que cada palavra “inconveniente” é censurada, em que pedido de 

desculpas pela mínima alteração de voz, atraso ou descuido é automaticamente feito e 

cada desculpa deve ser automaticamente aceita por todos, de forma explícita – “aceito 

suas desculpas”, deve-se dizer a cada pedido –, não há como haver liberdade de expressão 

ou livre-arbítrio, justamente porque a censura elimina qualquer possibilidade de 

verdadeira liberdade.  

Ao descrever o papel dos heróis dos romances distópicos juvenis, Roozeboom 

refere-se ao tipo que advém do romance de formação (coming of age), e explica:   

 

Ao crescer, o jovem herói adquire autonomia e a ousadia para realizar 

a ação política que o separa do status quo. Sua agência lhe permite 

estabelecer sua posição em oposição à autoridade e à maioria de sua 

comunidade e a exercer engajamento democrático. Esta 

autoconsciência empoderada permite a ele realizar ação radical para 

restaurar a sociedade. (ROOZEBOOM, 2017, p. 18)4.  

 

Jonas é exatamente o personagem que vai de encontro à ordem estabelecida para 

questioná-la com o Doador de Memórias. Ao conversar com o bebê Gabriel, em segredo, 

Jonas compartilha com ele mais do que os olhos claros, tão incomum na comunidade em 

que todos têm olhos castanhos, menos os Recebedores de Memórias, pelo que o leitor 

apreende da narrativa: ele compartilha sua esperança de que o status quo mude: 

 

-- As coisas podiam mudar, Gabe. – Jonas continuou a falar. – 

Podiam ser diferentes. Não sei como, mas deve haver um jeito qualquer 

para fazê-las ficar diferentes. Poderia haver cores. E avós – acrescentou, 

fitando o teto de se u dormitório através da penumbra. – E todo mundo 

                                                           
4 “As the young hero comes of age, he or her also attains autonomy and the daring to take political action 

that dissents from the status quo. Their agency enables them to stand in opposition to the authority and 

majority in their community and exercise democratic engagement. This empowered self-awareness allows 

them to take radical action to restore their society” (ROOZEBOOM, 2017, p. 18, nossa tradução).  
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teria as lembranças. Você sabe das lembranças – murmurou, virando-

se para o berço. (LOWRY, 1993; 2014, p. 133).  

 

Ocorre, porém, que para Gabriel, o bebê instável que passa as noites com a família 

de Jonas para tentar tornar-se um bebê de comportamento-padrão, o futuro certo é ser 

“dispensado” para Alhures. A dispensa deverá ser feita pelo próprio pai de Jonas, que 

explica como a dispensa das crianças-novas é feita:  

 
-- Vocês o levam realmente a Alhures, Pai? – perguntou Jonas.  

-- Não, só tenho de fazer a escolha. Eu os peso, entrego o maior 

para um Criador que está à espera, depois limpo e arrumo o menorzinho 

para que se sinta confortável. Então realizo uma pequena Cerimônia de 

Dispensa e ... – baixou os olhos para Gabriel, sorrindo -- ... dou um 

adeusinho para ele – disse, no tom de voz carinhoso que usava para falar 

com a criança-nova, a mão fazendo o aceno familiar. (LOWRY, 1993; 

2014, p.141-142). 

 

O momento da descoberta é o maior choque para Jonas. Junto com o Doador de 

Memórias, assiste à gravação da mais recente dispensa realizada no centro:  

 

Jonas olhou seu pai curvar-se para o pequeno que esperneava na 

cama. 

-- Quanto a você, rapazinho, você tem apenas 2,3kg. Um 

pinguinho! 

-- Essa é a vozinha que ele usa para falar com Gabriel – observou 

Jonas sorrindo. 

-- Olhe – disse o Doador. 

(...) 

Seu pai se virou e abriu o armário. Tirou de lá uma seringa e um 

pequeno frasco. Com cuidado, enfiou a agulha no frasco e começou a 

encher a seringa com um líquido claro.  

(...) 

Para sua surpresa, seu pai direcionou a agulha cautelosamente 

para o alto da testa da criança, espetando o ponto onde se dia uma 

pulsação sob a pele frágil. O recém-nascido se contorceu e choramingou 

fracamente. 

-- Por que ele... 

-- Psiu! – fez o Doador, áspero. 

Seu pai estava falando, e Jonas se deu conta de que escutava a 

resposta para a pergunta que havia começado a fazer. 

-- Eu sei que dói, rapazinho. Mas tenho de pegar uma veia, e as 

dos seus braços ainda são muito miudinhas. 

Pressionou o êmbolo bem devagar, injetando o líquido na veia da 

cabeça até esvaziar a seringa.  

-- Pronto. Até que não foi tão mal assim, hein? – Jonas escutou 

seu pai dizer em tom jovial e o viu virar-se de lado e jogar a seringa 

num recipiente de lixo. 
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(...) 

Enquanto ele continuava a olhar, a criança-nova, sem chorar 

mais, mexeu os braços e pernas num movimento convulsivo. Depois, 

seu corpo amoleceu. A cabeça tombou para um lado, com os olhos 

entreabertos. E ficou parado. 

(...) 

Jonas não tirava os olhos da tela, esperando que alguma coisa 

acontecesse. Mas nada aconteceu. O pequeno gêmeo jazia imóvel. Seu 

pai estava guardando coisas. Dobrando o cobertor. Fechando o armário. 

(...) 

Ele o matou! Meu pai o matou!, Jonas disse em seu íntimo, 

atordoado como que estava presenciando.  Continuou com os olhos 

fixos na tela, entorpecido.  

Seu pai arrumou o quarto. Depois apanhou uma pequena caixa 

de papelão que estava no chão, pousou-a em cima da cama e colocou o 

corpo inerte dentro dela. Fechou a tampa ajustando-a bem. 

Pegou a caixa e levou-a para o outro lado do quarto. Abriu uma 

portinhola na parede; Jonas viu escuridão por trás da abertura. Parecia 

uma calha de escoamento igual à de se jogar lixo na escola. (LOWRY, 

1993; 2014, p. 154-155). 

 

A revelação o deixa em estado de choque, e a declaração do Doador de que “eles 

não sabem de nada” não basta para acalmá-lo. Nesse momento, os elementos que lhe 

pareciam triviais começam a se encaixar: o desconhecimento das cerimônias, a ignorância 

dos idosos sobre Alhures; a forma carinhosa com que o pai falava da dispensa; o fardo 

carregado por Fiona, que “dispensa” os idosos, enquanto Curadora de Idosos que se torna; 

e as pílulas que tomavam até se tornar rotina e se esquecerem de que o faziam diariamente 

– tal qual o processo de ideologia, descrito por Terry Eagleton (1997, p. 63). Tudo fazia 

parte da criação de uma ideologia, ou de uma falsa consciência: 

 

Falsa consciência pode significar não que um conjunto de ideias seja 

realmente inverídico, mas que essas ideias são funcionais para a 

manutenção de um poder opressivo, e que aqueles que a defendem 

ignoram esse fato. De modo semelhante, uma crença pode não ser falsa 

em si mesma, mas talvez se origine de algum motivo ulterior que a 

desabone, do qual não se dão conta aqueles que a professem. Assim 

Geuss resume este ponto: a consciência pode ser falsa porque 

“incorpora crenças que são falsas, ou porque funciona de maneira 

repreensível, ou porque tem uma origem conspurcada” (GEUSS apud 

EAGLETON, 1997, p. 35). 

 

Para evitar que Gabriel seja morto, Jonas planeja uma fuga para Alhures. Tendo 

adquirido experiência, conhecimento e sabedoria por meio do treinamento com o doador, 

consegue passar pela fome, pela ausência, pela solidão e pelo cansaço, até vislumbrar, no 
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que não se sabe ao certo se era lugar ou delírio, a casa ao pé da colina que viu em sua 

primeira memória recebida. Como resultado da fuga, ele, o novo Recebedor de Memórias, 

ao escapar do espaço controlado, libera de chofre todas as memórias para a comunidade, 

que então contará com o Doador, que permanece, para fazê-los entender e aceitar. 

O final da narrativa de Lowry é aberto, como deve ser, porque no processo de 

letramento literário e de formação política do leitor, não caberá a ela definir o destino, 

mas mostrar as possibilidades advindas da liberdade de questionamento de um indivíduo. 

Outras obras distópicas de grande impacto vieram no início do século XXI, e da qual 

Jogos Vorazes é expoente, mas O doador de memórias estabelece-se como referência em 

um universo onde ficção pode e deve servir ao propósito de fazer com que nossa situação 

social, política e econômica seja sempre questionada e avaliada pelas novas gerações. 
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