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RESUMO:  A proposta deste trabalho é analisar o conteúdo memorial de André, de 

Lavoura Arcaica (1975), de Raduan Nassar, à luz dos estudos de Paul Ricoeur acerca da 

memória. Dentre os aspectos observados estão a ressurgência do passado como imagem 

e os aspectos formais da narrativa. 
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Dentre todas as palavras possíveis para relacionar ao problema da memória em 

Lavoura Arcaica, este texto tomará como mote primário a noção de “afecção” e as suas 

implicações na impressão do passado no presente. Paul Ricoeur, dialogando com 

Aristóteles, nos oferece um ponto de partida quando assegura que é na “alma” que se 

inscrevem as coisas anteriormente ouvidas, pensadas ou sentidas (RICOEUR, 2010, 

p.35). O caminho percorrido por este texto segue o fluxo da lembrança-afecção de André, 

personagem principal e narrador do texto de Raduan Nassar, desde o evento físico até sua 

sobrevida como fenômeno. 

 A percepção de passagem do tempo é o primeiro estágio no processo que culmina 

com a organização do material de memória para o seu estado material de tessitura verbal. 

Sobre o estágio de manifestação do ausente em presença, Ricoeur argumenta: “o 

momento de recordação é então o do reconhecimento. Esse momento, por sua vez, pode 

percorrer todos os graus da rememoração tácita à memória declarativa, mais uma vez 

pronta para a narração” (2010, p. 57).  

Passada a afecção, momento inicial de insurgência do material velado no limiar 

do esquecimento, o percurso do objeto da memória pode seguir como um atropelo 

momentâneo ou um encadeamento de episódios capazes de proporcionar uma relação 

causal guiada por uma cronologia mais ou menos próxima da sucessão de “antes” e 

“depois” vivida na experiência temporal corrente. No entanto, vale compreender que, 

apesar do aspecto de solidez, convém considerar a liquidez do fluxo de consciência como 
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residente de um lugar não-objetivo, onde opera uma “consciência íntima do tempo”, 

conforme nomeia Husserl retomado por Ricoeur (2010, p. 49). Esta temporalidade 

subjetiva da memória, quando declarada e materializada verbalmente, origina uma 

“experiência fictícia do tempo”1, que se apresenta ostensiva na narrativa de André. 

Considerando que uma narrativa completamente orientada segundo a sua configuração 

temporal provê um alicerce robusto o suficiente para levantar argumentos a respeito do 

seu conteúdo memorial, Lavoura Arcaica se apresenta como uma fonte abundante de 

instrumentos para reflexão. O fio condutor dos estudos a respeito da memória precisa ser 

o tempo. 

Este processo começa no entendimento do “caráter objetal da memória”: quando 

nos lembramos, lembramo-nos de alguma coisa. No texto de Ricoeur, o fenômeno 

mnemônico aparece como uma capacidade de “armazenamento”, “faculdade” ou 

“efetuação” (p. 41) e ele apontaria para o seu objeto final, que seriam os fragmentos de 

lembranças de eventos, habilidades, hábitos, entre outras experiências capazes de serem 

guardadas dentro deste grande “depósito”. O teórico trata da memória sempre no singular, 

enquanto as lembranças aparecem no plural para reforçar a diferença entre “capacidade” 

e “objeto”.  

O ensaio fenomenológico de Ricoeur se direciona ao “o que?” da memória para 

fugir das questões referentes apenas ao sujeito que rememora. No entanto, este é seu 

objetivo final e as questões do “como?” e a do “quem?” também são discutidas com 

propriedade. Dessa forma, seguiremos a mesma proposta, aplicando estas mesmas 

questões ao discurso de André enquanto ele revira o seu fundo memorial e sente 

novamente as afecções, quase em termos patológicos, que outrora lhe atingiram a alma e 

ficaram carimbadas em seu corpo como dor física. Contrariando o percurso feito pelo 

filósofo, seguiremos o nosso próprio caminho, não em busca de respostas, dada a 

profundidade e a vastidão de interpretações possíveis para o texto de Raduan Nassar. A 

pretensão de chegar ao “o que?” das lembranças de André nos conduzirá primeiro a uma 

análise do sujeito e do caráter mais palpável e formal de sua declaração.  

                                                           
1 Embora não seja tema de discussão deste artigo, a “experiência fictícia do tempo”, proposta por Paul 
Ricoeur em Tempo e narrativa: a configuração do tempo na narrativa de ficção, para a análise de textos 
literários que encarnam em seu corpo as discussões a respeito do tempo fenomenológico, é importante 
para situar Lavoura Arcaica, de Raduan Nassar, como uma narrativa cuja construção formal orbita em 
torno de um núcleo que irradia uma experiência dessa natureza. 

4465



André e o lembrar-se de si mesmo 

Para André, o “lembrar-se” é redundantemente reflexivo. Ele lembra-se 

primeiramente de si mesmo. Antes de seguir adiante no entendimento desse sujeito, e 

com o intuito não trazer a falsa impressão de que iremos adentrar no “o que?” do 

fenômeno da memória, faremos uma breve distinção: mais adiante, ao tratar 

especificamente do objeto, teremos o foco na dor que esse homem altamente centrado em 

seu próprio corpo revive quando rememora. 

A primeira visão que ele escolheu compartilhar não é a da casa da família em sua 

infância, do pão sobre a mesa e outras imagens do cotidiano. O narrador se entrega a nós 

pelos olhos, em uma linguagem verbal tornada opaca pelo seu conteúdo poético e 

simbólico. Este primeiro episódio nos permite entrever que aquela lembrança não está 

sendo verbalizada em um jogo de dissimular/desvelar como consequência da dificuldade 

de acesso a um período distanciado temporalmente. Este véu que a recobre é resultado da 

“afecção”. Por ser dolorosa, ela sobrevém sem esforço, e, apesar de natural em sua 

potência de ressurgir, ela é renegada por conta do sofrimento que ela carrega como anexo. 

André havia fugido de casa, buscado refúgio em uma “velha pensão interiorana” e lá, 

estirado no chão, ele se masturba. Na narrativa, a distinção entre prazer sexual e uma 

convulsão epilética é tênue e só reforça a concepção de sujeito atormentado pela sua 

própria memória. 

Os olhos no teto, a nudez dentro do quarto; o róseo, azul ou 

violáceo, o quarto é inviolável; o quarto é individual, é um 

mundo, quarto catedral, onde, nos intervalos da angústia, se 

colhe, de um áspero caule, na palma da mão, a rosa branca do 

desespero, pois entre os objetos que o quarto consagra estão 

primeiro os objetos do corpo; eu estava deitado no assoalho do 

meu quarto, numa velha pensão interiorana, quando meu irmão 

chegou para me levar de volta; (NASSAR, 2001, p.p. 9-10). 

 A fuga foi motivada por uma série de fatores que foram se acumulando na 

interioridade de André desde a sua infância. A excessiva carga de carinho recebida pela 

mãe não encontrava respaldo na frieza da palavra antiga do pai. Pode-se considerar que a 

falta de correspondência entre a figura materna e a paterna não era causadora apenas de 
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uma discrepância, ela acabou causando um conflito que pode ser tomado como cerne de 

todos os eventos que se seguiram desde que o narrador se enxergou como o “irmão 

acometido, (...) o irmão exasperado, (...) o irmão de cheiro virulento, (...) que tinha na 

pele a gosma de tantas lesmas, a baba derramada do demo, e ácaros” (NASSAR, 2001, p. 

110). As duas correntes de afetividade dividiam a mesa da família entre os que sentavam 

à direita e os que se acomodavam à esquerda do pai. Ana, Lula, a mãe e André faziam 

parte do “galho da esquerda”, maculado pelo excesso de carinho. Do outro lado, como 

um prolongamento natural do pai, ficavam Pedro, Rosa, Zuleika e Huda.  

 Consumar a paixão que sentia por Ana foi o gatilho que levou André a assumir o 

papel de “filho pródigo”. Mesmo carregando o peso do incesto e completamente incapaz 

de se enquadrar na rotina da família, ele retorna ao lar trazido por Pedro, o irmão mais 

velho. Para Lula o mais novo, o retorno do irmão é uma decepção pois o seu 

comportamento rebelde era o espelho para o seu próprio futuro. A festa promovida para 

receber o que “estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado”2 culmina com o 

sacrifício de Ana.  

 Compreender o tormento mental de André é o primeiro passo para analisar o 

“como?” da sua memória. Ele encerra o seu discurso fazendo uma reverência à palavra 

do pai, outrora subvertida segundo a sua própria conveniência e desprezada em sua 

rebeldia adolescente. O narrador debulha toda a sua história antes de passar para o estágio 

da declaração:  

Em memória do meu pai, transcrevo suas palavras: “e 

circunstancialmente, entre posturas mais urgentes, cada um deve 

sentar-se em um banco, plantar bem um dos pés no chão, curvar 

a espinha, fincar o cotovelo do braço no joelho, e, depois, na 

altura do queijo, apoiar a cabeça no dorso da mão, e com olhos 

amenos assistir ao movimento do sol e das chuvas e dos ventos, e 

com os mesmos olhos amenos assistir à manipulação misteriosa 

de outras ferramentas que o tempo habilmente emprega em suas 

transformações, não questionando jamais sobre seus desígnios 

insondáveis, sinuosos, como não se questionam nos puros planos 

                                                           
2 A história de André intertextualiza a Parábola do Filho Pródigo contada por Jesus e descrita na Bíblia no 
capítulo 15 do Evangelho de Lucas. O trecho corresponde ao versículo 25. 
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das planícies as trilhas tortuosas, debaixo dos cascos, traçadas nos 

pastos pelos rebanhos: que o gado sempre vai ao poço” 

(NASSAR, 2001, p. 196). 

 É possível entender, pela observação deste extrato da narrativa, que o André do 

momento da narração, embora ainda carregando o peso das lembranças da sua 

adolescência, encontrou equilíbrio e aprendeu a respeitar a palavra paterna atestada pelo 

tempo. Este também é um indício de distanciamento cronológico entre o último momento 

que ele escolheu compartilhar e o presente da narração. 

André: um verborrágico astucioso 

 O discurso de André se enquadra, em uma acepção geral do assunto, no que 

Mendilow chama de “o amorfo da ficção psicológica moderna” (1972, p. 13). Já 

mencionamos anteriormente que a narrativa é construída “sob a égide do tempo”, 

conforme analisa Alceu Amoroso de Lima na contracapa da 3a edição do romance, e isso 

implica em um apagamento da objetividade no encadeamento das lembranças que estão 

sendo reportadas. A subjetividade controla o fluxo do texto e a ação física passa a ser 

condicionada pela sua representatividade na consciência do narrador. 

 Para responder ao “como?” da memória em Lavoura Arcaica, primeiro é 

importante recorrer à proposição da recuperação da lembrança como imagem, discutida 

por Ricoeur em sua retomada do discurso de Aristóteles. A aporia da memória-imagem 

como presença do ausente é tratada isomorficamente dada a visualidade das palavras do 

filósofo grego. Para ele, o sujeito da memória apreende o passado quando ele “desabrocha 

em imagens presentes, que emergem das trevas para a claridade” (RICOEUR, 2010, p. 

68). Este entendimento encontra correspondência na prosa lírica de Lavoura Arcaica, 

detentora de um potencial imagético riquíssimo, oriundo da confluência entre fluxo de 

consciência e um narrador ardiloso. 

 As artimanhas de André como narrador também são consequência da distância 

temporal do momento da narração em relação ao último evento descrito por ele: a festa 

de retorno quando o pai mata Ana. Os dois capítulos finais apresentam uma tonalidade 

linguística completamente diferente, apesar do começo aparentemente sereno do capítulo 

29. André inicia o relato da festa e da morte da irmã se apropriando das palavras do pai 
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como se elas já fossem também as suas. Em seguida, ele adquire um tom nostálgico que 

é recorrente quando ele rememora as festas no bosque atrás da casa da família. O narrador 

observa o movimento dos donos da festa e dos convidados de um lugar afastado da 

clareira, metáfora da sua posição presente em relação aos acontecimentos que ele relata. 

O momento que o pai avança sobre a filha é altamente poético e os eventos que se seguem 

se iluminam para a verbalidade entrecortados por soluços. Seguem dois trechos: “o alfanje 

estava ao alcance de sua mão, e, fendendo o grupo com a rajada de sua ira, meu pai atingiu 

com um só golpe a dançarina oriental” (NASSAR, 2001, p. 192). 

Pai! e de outra voz, um uivo cavernoso, cheio de desespero.  

Pai! e de todos os lados, de Rosa, de Zuleika e de Huda, o mesmo 

gemido desamparado.  

Pai! Pai! onde está a nossa segurança? Onde a nossa proteção? 

(NASSAR, 2001, p. 193) 

 Este trecho final aparece no papel como se fosse um poema concreto, 

mimetizando um discurso desordenado e interrompido por segundos de vazio mental. O 

evento aparece no texto como uma “lembrança-acontecimento” o que na terminologia de 

Ricoeur ((RICOEUR, 2010, p.42), nomeia uma afecção que é um equivalente fenomenal 

do acontecimento físico. O capítulo 30, o “em memória do meu pai”, já descrito acima, 

traz em si de forma explícita um passado completamente reconhecido em sua preteridade. 

Por outro lado, as lembranças da tragédia familiar transcorrem sobre André aderindo ao 

presente, novamente se reinscrevendo na percepção. 

 Feita esta distinção entre “afecções” e lembranças cuidadosamente revisitadas, é 

importante considerar que, embora o encadeamento dos eventos de memória trazidos à 

luz seja aparentemente de fluxo puro de consciência, há uma ordem apesar da desordem 

superficial. André começa pelos “olhos no teto”, passa para uma situação recorrente no 

passado e retorna ao encontro com o irmão no quarto da pensão. Definimos uma distinção 

que se espelha no par evocação/busca analisado por Ricoeur. De um lado, uma afecção 

incontrolável, de outro, uma busca laboriosa. O narrador escolheu um ponto de partida 

que não é cronologicamente o primeiro das lembranças que ele escolheu compartilhar 

porque ele é capaz de, em seu percurso de explorador, fazer escolhas. É relevante 

considerar a metáfora da estrada para o fenômeno de exame do passado já que, segundo 

Ricoeur, “diversos caminhos permanecem abertos a partir do mesmo ponto inicial” 

(RICOEUR, 2010, p. 38) para o narrador consciente a respeito de sua jornada. 
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 André demonstra lucidez a respeito do propósito do seu caminho. Quando ele 

atesta “em memória do meu pai”, ele o faz para livrar da “rapacidade do tempo”, “do 

sepultamento no esquecimento” (RICOEUR, 2001, p.  48) a lavoura arcaica palimpséstica 

pronunciada na família há séculos. 

André: um enfermo 

 Dentre todas as muitas alternativas possíveis para responder ao “o que?” da 

memória de André, escolhemos tratar da dor causada pela “afecção” das suas lembranças. 

Como já foi dito anteriormente, André lembra-se, antes de tudo, de si mesmo e do que 

está próximo ao seu próprio corpo. Ele também se reporta de forma significativa aos 

eventos singulares, caso da relação sexual com Ana, e agrupa, chegando a repetir com 

algumas diferenças, situações rotineiras.  

 O corpo do André adolescente era seu objeto de culto e ele deixa isso bem claro 

na imagem de abertura do seu relato. Essa sua devoção seria natural em um homem tão 

jovem, se não fosse a sua incapacidade de lidar com seus desejos à luz da dura disciplina 

a qual ele foi submetido durante a primeira parte da sua vida. A ferida foi aberta pelo 

excesso de carinhos da mãe e a palavra do pai servia com sal em suas chagas. A 

enfermidade dele é tratada de forma dissimulada, dúbia e, muitas vezes, ambígua porque 

apesar de se declarar como “enfermo” e de “cheiro virulento” que remetem ao seu 

sofrimento psicológico, ele também se refere a uma suposta epilepsia cuja veracidade não 

é possível confirmar apenas pelo seu testemunho. Não sabemos se a doença é 

consequência de seu estado mental ou o seu estado mental é causado pelo estigma de 

carregar uma moléstia dessa natureza. Contudo, o sofrimento e a dor do narrador são 

palpáveis em todo o texto. 

 O padecimento do jovem se manifesta fisicamente: febre, fraqueza, incapacidade 

para o trabalho e um isolamento que se assemelha à depressão. Quando ele, como 

narrador, está tomado por um fluxo incontrolável estes sintomas se manifestam de forma 

mais contundente em seu corpo no presente da narração. É o caso do encontro com o 

irmão Pedro quando este vai buscá-lo na pensão para o levar de volta para casa: 

eu berrei transfigurado, essa transfiguração que há muito devia 

ter-se dado em casa “eu sou um epilético” fui explodindo, 
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convulsionado mais do que nunca pelo fluxo violento que me 

corria o sangue (...) volte agora e você verá que as portas e janelas 

lá de casa hão de bater com essa ventania ao se fecharem e que 

vocês, homens da família, carregando a pesada caixa de 

ferramentas do pai, circundarão por fora a casa encapuçados, 

martelando e pregando com violência as tábuas em cruz contra as 

folhas das janelas, e que nossas irmãs de temperamento 

mediterrâneo e vestidas de negro hão de correr esvoaçantes pela 

casa em luto e será um coro de uivos, soluços e suspiros (...) e 

você ouvirá, comprimido assim num canto, o coro sombrio e 

rouco que essa massa amorfa te fará ‘traz o demônio no corpo’ 

(NASSAR, 2001, p. 42). 

 Para Ricoeur, a memória corporal fica em um entre-lugar entre o habitual e o 

eventual, entre o sujeito e o mundo. Quando ela é ressuscitada, ela também é novamente 

agida no corpo e varia conforme os sentimentos de familiaridade ou estranheza 

(RICOEUR, 2010, p. 57). André retorna a este lugar indefinido quando mistura memória 

e imaginação para criar imagens que se aproximam intimamente do seu corpo, mas 

também habitam no seio da coletividade, afinal, a sua dor só existe por causa dos outros 

que o cercam. 

 E que dor seria esta? O que teria um poder tão grande de afligir o seu corpo de 

maneira tão virulenta e violenta? À luz de J. D. Nasio, entendemos que, primeiramente, 

a dor de André é uma “afecção” causada pela travessia de um limiar. (NASIO, 1996, p. 

18). O jovem narrador atravessou vários: rompeu com as tradições da família, ousou 

enfrentar a autoridade do pai, esquematizando uma “seita” sob o seu comando na divisão 

dos “galhos” à mesa da família e, principalmente, cometeu incesto com a irmã. 

 Neste caso, ele não sofre apenas a dor da perda de Ana. A sua dor também é 

consequente da impossibilidade de levar adiante o seu plano de estabelecimento de uma 

ordem paralela e completamente oposta à dominância do pai. Depois do encontro com 

André, Ana se refugia em uma capela e o irmão vai procurá-la com o argumento de que 

se eles ficarem juntos, estarão dentro dos princípios paternos porque a união entre os 

membros da própria casa é a maior forma de amor e paciência. O intento de sedução dos 

que se sentam à esquerda da mesa é tão forte que André deixa implícita a sua tentativa de 
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aliciamento sexual também de Lula, o irmão mais novo. Ele teria dominância sobre a 

mãe, sobre Ana e o irmão menor. 

Os familiares de André são os principais causadores de sua dor porque, apesar de 

sua confusão a respeito da natureza de suas relações, eles são também os objetos nos quais 

ele deposita o seu amor. Mesmo havendo, para o narrador jovem, um conflito e um 

estranhamento tão fortes em sua relação com o pai, o estágio declaratório de sua memória 

nos permite entender que há uma espécie de amor neste redemoinho de emoções. Para 

Nasio, o agente causador dessa dor é necessariamente um “objeto igualmente amado e 

odiado, objeto angustiante” (NASIO, 1996, p. 25). 

Embora a sua enfermidade apresente metástases em cada um dos que 

compartilham com ele a vida diária, era Ana o seu objeto causador da dor mais 

dilacerante: “era Ana a minha enfermidade ela a minha loucura, ela o meu respiro, a 

minha lâmina, meu arrepio, meu sopro, o assédio impertinente dos meus testículos” 

(NASSAR, 2001, p. 109). Para Nasio, ter o outro de tal forma envolvido em seu próprio 

corpo e recobrí-lo de tantos significados é uma fonte de angústia, uma antecipação da dor 

da perda:  

Progressivamente, respondemos e nos apegamos a essa pessoa até 

incorporá-la e fazer dela uma parte de nós mesmos. 

Insensivelmente, nós a recobrimos como a hera recobre a pedra. 

Nós a envolvemos com uma multidão de imagens superpostas, 

cada uma delas carregada de amor, de ódio ou de angústia, e a 

fixamos inconscientemente através de uma multidão de 

representações (NASIO, 1996, p. 39). 

A dor de André, assim como a Lavoura Arcaica do pai, é uma dor antiga. É a dor 

de todos os que já atravessaram o limiar da tradição: “a minha mãe passou a carpir em 

sua própria língua, puxando um lamento milenar que corre ainda hoje a costa pobre do 

Mediterrâneo: tinha cal, tinha sal, tinha naquele verbo áspero a dor arenosa do deserto” 

(NASSAR, 2001, p. 194). 
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