
	 	
	
	
	
	
 

A ESCRITA EM DESABRIGO EM UMA HISTÓRIA DE FAMÍLIA,  

DE SILVIANO SANTIAGO, OU AS ENCENAÇÕES DO TE(X)TO FAMILIAR 

André Masseno (UZH)1 

 

Resumo: A partir da escrita do eu-narrador de Uma história de família, pretendo argumentar 
que a novela de Silviano Santiago é a encenação de uma escrita em desabrigo, na qual a 
“remontagem” da história familiar apresenta-se incompleta, pois estaria interditado o acesso à 
genealogia familiar, por sua vez apresentada como falta. A recuperação da história é um gesto 
incansável que aciona uma escrita memorialística sui generis, por sua vez e no entanto sempre 
frustrada em seu intento de delimitar o “verdadeiro cerne” do te(x)to familiar. 
Palavras-chave: Silviano Santiago; história; arquivo; literatura brasileira. 
 
A memória e o resgate do te(x)to familiar 

Walter Benjamin, em “Sobre o conceito de história” (1985), interroga-se sobre 

como a construção de um recorte histórico se efetua, quais são as implicações político-

éticas do investigador historicista ao eleger determinados eventos e discursos para a 

elaboração e inscrição de uma narrativa histórica que, geralmente, corre o risco de 

estabelecer uma relação de empatia com o vencedor, ou seja, com os dominadores, os 

herdeiros dos que sempre venceram – empatia que resulta em um ponto de vista 

unilateral da história em que não se admite o discurso dos vencidos. Citemos o autor: 

 

Ora, os que num momento dado dominam são os herdeiros de todos os 
que venceram antes. A empatia [do investigador historicista] com o 
vencedor beneficia sempre, portanto, esses dominadores [...]. Todos os 
que até hoje venceram participam do cortejo triunfal, em que os 
dominadores de hoje espezinham os corpos dos que estão prostrados 
no chão (BENJAMIN, 1985, p. 225). 

 
Podemos pensar a imagem deste cortejo triunfal/fúnebre dos vencedores sobre os 

corpos dos vencidos como metáfora crítica para as frases iniciais da novela Uma 

história de família, de Silviano Santiago (1992), que enunciam a morte desejada de um 

parente por uma família que intenta avançar com a sua “história”: 

 

Todos querem a sua morte, tio Mário. 
Os mais próximos e os que mais te amam. 
Ninguém tem a paciência da espera.  

																																																													
1 Doutorando em Letras no Seminário de Românicas pela Universidade de Zurique (UZH). Mestre em 
Literatura Brasileira pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Contato: 
planob_masseno@yahoo.com.br 
2 A expressão te(x)to familiar fora cunhada por Silviano Santiago na coleção Poetas modernos do Brasil 
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[...] Decidiram aqui na terra, decidido está lá em cima. A vontade 
nossa dos homens impera, chegou a hora. [...] Não é você quem 
decide, tio Mário. [...] Você sempre não passou de um cadáver adiado 
(SANTIAGO, 1992, p. 07). 

 
Para que a história familiar mantenha uma marcha incólume em sua 

transformação como legado, é preciso aniquilar aquilo que lhe envergonha e macula a 

sua autorrepresentação. É preciso enterrar o “cadáver adiado”, isto é, o tio Mário e a sua 

loucura, de uma vez por todas. Mas os corpos daqueles que foram deliberadamente 

esquecidos para a construção do te(x)to familiar2, em algum momento, podem vir a ser 

exumados. Pode existir alguém que desafie o seu próprio clã ao remexer esta outra 

história que, embora apagada, se mantém latente. Para que uma história interdita 

retorne, alguém precisa conversar com os mortos, refazer o percurso daqueles que não 

sobraram como lembrança.3 

 

Eu menino revejo a sua mãe que te observa homem feito. 
Você, tio Mário, à frente dela e de costas para mim [...]. 
À frente da minha memória de agora revejo um corpo de homem, alto, 
esguio e bambo, boquiaberto, que sorri. Você (SANTIAGO, 1992, p. 
11).  

 
Em Uma história de família, encontramos a escrita em primeira pessoa de um 

narrador que busca desfazer a distância da imagem do falecido tio louco, de “corpo 

sorridente e boquiaberto” (SANTIAGO, 1992, p. 25), ao tentar (re)virá-lo para si com o 

olhar da memória. Já nos primeiros capítulos da novela são apontados dados primordiais 

para a visualização deste eu-narrador, que busca a interlocução com o seu passado 

familiar através do diálogo afetivo com a imagem do tio Mário, que só fora visto por 

aquele na infância durante seus dois dias de férias escolares. Esta retomada do olhar de 

menino é empreendida por um eu idoso e moribundo, restrito a um quarto e a uma 

cama, com dificuldades respiratórias e de locomoção. Isolado do espaço público, o 

narrador é um personagem solitário e citadino e que passara a infância no interior de 

Minas Gerais. A instituição familiar está dissolvida e tampouco entrevemos no discurso 

																																																													
2 A expressão te(x)to familiar fora cunhada por Silviano Santiago na coleção Poetas modernos do Brasil 
(1976, vol. 4) ao analisar de modo poético-crítico a obra de Carlos Drummond de Andrade. Ela nos é útil, 
aqui, pela ideia de uma escritura inserida e preservada no locus familiar; escritura do alicerce familiar, de 
sua ontologia.  
3 “A vergonha passa a ser lembrança pura e incorpórea, quase inumana, pois nem um retrato de você, tio 
Mário, chegaram a tirar, nem um só retrato seu ficou como lembrança para que eu pudesse contemplá-lo 
agora enquanto converso com você” (SANTIAGO, 1992, p. 09 – grifos meus).	
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do narrador a existência de herdeiros e/ou filhos. Se há alguma ideia de continuidade da 

instituição familiar por parte do eu-narrador, esta se configura como experiência 

literária ao encenar uma escrita memorialística, situada entre uma releitura das “tábuas 

da lei” de sua família – porém de modo transverso, através da figura excluída do tio 

louco – e um reinserção crítica do parente banido dentro da lei familiar. A escrita deste 

eu-moribundo – conflitada entre o confessional, a criação artística e o documental – é, 

sobretudo, um projeto literário para a posteridade, que se revela a partir da metade da 

novela, quando o eu-narrador se apresenta como um autor literário ávido por publicar a 

sua história familiar (SANTIAGO, 1992, p. 75).  

 Enfatizemos aqui a figura do idoso evocada pelo eu-narrador, e que comumente 

pode ser referida como portadora da voz do passado, como um acervo vivo da história 

e/ou de uma experiência. Contudo, ele não aparenta possuir um acervo prévio sobre o 

qual ele poderia debruçar-se a fim de confrontar com a história de seu clã. O que o 

narrador busca é construir um arquivo pessoal, acumular informações para dar início ao 

seu acerto de contas. 

 

Saí em campo, fiz perguntas a familiares, a vizinhos e amigos da 
família, não satisfeito viajei pelo interior de Minas, foi assim que fui 
dando sentido a ações e acontecimentos que gangorreavam pela minha 
memória, tudo com a intenção de acumular material para que a nossa 
conversa [isto é, com tio Mário] fosse de igual pra igual (SANTIAGO, 
1992, p. 12 – grifos meus). 

 
Ou seja, o narrador atribui sentido às suas memórias a partir das lembranças do 

outro; a criação de seu próprio arquivo é uma negociação com as informações de 

terceiros, pois somente através delas que a relevância de sua memória vem a ser 

atestada e verificada. Neste ato de escuta e coleta de informações, o narrador da novela 

de Silviano Santiago é ao mesmo tempo autor e ouvinte atento de histórias alheias sobre 

o clã familiar durante o período de sua infância. Contudo, a sua escrita não se trata de 

um relato literário sobre os seus “verdes anos” de menino e que constituiu o traço de 

alguns escritores modernistas interessados pelo discurso memorialista. Em Uma história 

de família, o narrador está mais interessado por um resgate da história familiar 

dissociado da discussão sobre o esquecimento cultural e que, segundo o próprio 

Silviano Santiago em seu livro Vale quanto pesa, fez com que uma leva de escritores 

modernistas brasileiros contraísse uma dívida com a Antropologia, ao buscar que “as 
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manifestações não-privilegiadas se [fizessem] ouvir longe do local de [sua] enunciação” 

(SANTIAGO, 1982, p. 37) e que a levaria, deste modo, à recuperação literária de uma 

cultura popular e/ou mítica. Não é propriamente a infância que interessa ao eu-narrador, 

porém precisamente o que se encontra antes e depois, ou dito de outro modo, a sua 

atenção recai sobre as referências familiares anteriores ao seu nascimento e posteriores 

à sua meninice: “tolo quem acredita que a infância é uma fase paradisíaca da vida. 

Aparentemente, apenas. Somos forçados a pensar assim pela voz persuasiva dos pais” 

(SANTIAGO, 1992, p. 67). O  narrador está em busca das relações entre (1) a morte de 

sua mãe e a figura do tio – o antes –, assim como (2) entre a morte do tio e o desejo 

obsessivo da avó materna pelo extermínio do filho – o depois, e será justamente sobre a 

análise desta segunda relação, isto é, entre a morte do tio e o desejo da avó materna, que 

iremos nos debruçar. Contudo, é necessário oferecer mais detalhes sobre o “histórico 

familiar” do narrador-personagem, mas com a ressalva de que tal procedimento é uma 

versão parcial da história, construída a partir da escrita de um eu-narrador que 

embaralha versões diversas de um mesmo acontecimento. 

O eixo familiar da novela se localiza entre as cidades mineiras de Formiga e Pains 

– onde moravam, respectivamente, o narrador durante a infância e seus avós maternos. 

Estes últimos, de origem italiana, chegaram em Pains no início do século passado, 

vivendo nesta cidade de maneira silenciosa, sempre buscando uma certa invisibilidade 

diante da comunidade local. Qualquer desvio deste jogo de desaparecimento por parte 

dos tios era severamente repreendido pelo avô. Porém, por causa de sua loucura, Mário 

era o que sempre colocava por terra o projeto familiar de silenciamento dentro do 

âmbito social de Pains. Como o próprio narrador adverte: “Você [tio Mário] era como 

um brilhante que faiscava na bateia. O brilho cegava. Ele [o avô materno] fazia de conta 

que você não existia. Todos faziam de conta” (SANTIAGO, 1992, p. 31). O avô veio a 

falecer, mas o projeto de invisibilidade continuou a ser perpetrado pela viúva, católica 

fervorosa, que passou a tomar a frente da pensão, um dos empreendimentos da família. 

A filha mais velha, irmã de Mário e mãe do narrador, veio subitamente a falecer devido 

a complicações no parto deste último. A avó, inconformada, desejava que o filho louco 

tivesse sido levado ao invés da filha. Apesar de morarem em cidades vizinhas, eram 

raras as visitas feitas pelo menino órfão a avó, que, sempre vestida de luto, seria 

relembrada pelo narrador pelos seus impropérios contra o tio insano. Ao longo de sua 
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vida, tio Mário sofreria algumas tentativas de assassinato, que seriam constantemente 

desmentidas pelas versões espalhadas pela avó. 

 

Como da outra vez em que quiseram te matar, sobraram versões 
fantasiosas esparramadas pela sua mãe e pelos familiares para que 
vocês não servissem de prato-feito para a língua maldosa do povo, 
mas não sobrou ninguém para deslindar o mistério, contando a 
verdadeira história (SANTIAGO, 1992, p. 49). 

 
Embora um tanto extenso, este recuo é importante para situar a configuração do 

clã familiar na obra de Silviano Santiago, apresentado como uma instituição de 

memórias de si a partir de práticas, imagens e textos que o autorrepresente do modo 

coeso perante seus integrantes e a sociedade. Em seu processo de identificação, união e 

classificação de sinais memoriais para, por fim, circunscrevê-los a um único arquivo 

familiar, o clã busca avançar com o projeto de uma “imagem de invisibilidade” para os 

moradores da cidade de Pains. Portanto, qualquer arquivo heterogêneo ao arquivo 

familiar torna-se uma ameaça, pois impede que o projeto de uma família sem imagem 

seja perpetrado por seus integrantes.4 Aí entra o desejo familiar de aniquilação do tio 

Mário, de destruição de um parente louco que, através de sua presença perambulante 

não só pela cidade, mas também pelos cômodos da casa, promove instabilidade no 

projeto de irrepresentação do clã.  

 

Queriam que a sua figura concreta, de olhos vidrados e às vezes de 
baba visguenta, de cabelos louros que nem espiga de milho e 
suspensórios que sustentavam calças curtas de marmanjo, de pés 
descalços e mãos sempre encardidas, nojentas, ficasse longe da 
convivência diária (SANTIAGO, 1992, p. 37). 

 
 Tio Mário era o arquivo desviante e execrado que desejavam extinguir por causa 

de sua força destruidora. O parente insano ficava banido do espaço domiciliar, da casa-

arquivo onde estavam armazenadas as informações familiares – era visto somente do 

lado de fora, correndo pelo quintal, brincando no mato e com a cara grudada no 

galinheiro. Quando situado dentro da residência, montava-se ao seu redor um cerco às 

avessas, pois era encarado como uma ameaça iminente.  

 

																																																													
4 Para a noção do arquivo heterogêneo como destruidor latente do processo de consignação do arquivo, ou 
seja, de reunião, seleção e armazenagem de signos, cf. DERRIDA, 2001, pp. 12-14. 
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Você era um constante perigo para a tranquilidade da família. Nunca 
era o caso de te cercar de cuidados, de carinho. Pelo contrário. Era 
preciso cercar de cuidados e carinho os lugares e as posses. [...] 
A caixa de fósforos. 
Inventavam mil e uma artimanhas para você não botar a mão nela, 
nem chegar perto. [...] Com uma caixa de fósforos na mão, você seria 
o Nero de Pains. E isso nunca (SANTIAGO, 1992, p. 43 – grifos 
meus). 

 
 A família tinha medo de que tio Mário “ateasse fogo” em suas posses, nos 

espaços onde o arquivo familiar se imprimia e era armazenado. Para evitar tal 

acontecimento, a família desejava a queima do arquivo tio Mário, enquanto o próprio 

parente louco provocava, com a sua existência e de modo não deliberado, a queima do 

arquivo familiar. Por conseguinte, entrevê-se aqui uma dupla queima de arquivo: a 

instituição familiar “queimando” o arquivo desviante (tio Mário) e o parente insano 

“queimando” o arquivo oficial do seu clã.  

Ao dialogar “de igual pra igual” com a imagem do tio morto, ou seja, ao recuperar 

o arquivo renegado ao esquecimento, o eu-narrador rompe com o silêncio familiar em 

torno da figura do tio para encará-lo como um “material a ser traduzido como 

lembrança” (COLOMBO, 1991, p. 89) e, com isso, retirá-lo da condição de extravio ao 

inscrevê-lo como lembrança em um locus físico – neste caso, no da escrita literária.5 

Através de leituras e releituras em escrita, o narrador devolve publicamente, reorganiza 

e restitui afetuosamente o arquivo tio Mário ao arquivo familiar, ligando um ao outro. 

Os arquivos, logo, são encadernados pela escrita de um eu que relê um passado e que os 

devolve ao espaço público em uma nova capa e como um ato de amor.6 Um gesto que 

também remete ao pensamento de Jacques Derrida, para quem a existência do arquivo 

não é propriamente uma questão do passado, mas sim “uma questão do futuro, a questão 

de uma resposta, de uma promessa e de uma possibilidade para amanhã” (DERRIDA, 

																																																													
5 Promovemos aqui uma ligeira torção crítica nas reflexões de Fausto Colombo sobre a construção dos 
arquivos que, segundo o autor, se trata de uma operação contra a possibilidade da perda da lembrança 
que, submetida ao esforço da organização e da racionalização, passa a ser armazenada para não correr o 
risco de extraviar-se e/ou sofrer o processo de esquecimento (COLOMBO, 1991, pp. 87-8). Contudo, o 
argumento de Colombo refere-se a uma precaução a tal processo, quando previamente são selecionados 
os materiais que terão o privilégio de serem armazenados e, por conseguinte, de permanecerem 
supostamente isentos do olvido. Já no contexto do narrador de Uma história de família, trata-se de uma 
recuperação de um material marginal e deliberadamente extraviado pela memória oficial do clã familiar e 
que é resgatado para ser inserido como diferença dentro do arquivo da família. 
6 Podemos pensar, de modo metafórico, a leitura que Jacques Derrida faz do ato de encadernar, de “dar 
uma nova capa de pele”, através do gesto do pai de Freud, que restitui encadernada a Bíblia outrora 
presenteada pelo seu filho: “Encadernar, ligar as folhas novamente é um ato de amor.” (DERRIDA, 2001, 
p. 34).			
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2001, p. 50) – mais precisamente de um “tempo por vir, daqui a pouco ou talvez nunca” 

(DERRIDA, 2001, p. 51) e que talvez poderá dizer o motivo de sua existência. Todavia, 

ao reatar as histórias para a posteridade, outras vêm à tona, assim como o próprio 

narrador vai perdendo a noção de uma voz própria, estritamente sua, por ter se 

apropriado de relatos alheios: “Sou eco que reproduz o eco do eco” (SANTIAGO, 1992, 

p. 97). As memórias e os relatos confundem-se, a dicção do eu-narrador apropria-se de 

outras vozes, desmantelando a ideia de uma identidade unívoca que pudesse apreender a 

história sobre o tio Mário, tornando-se, deste modo, uma construção de várias vozes, 

relatos e versões. É uma história entre outras tantas possíveis.  

O eu-narrador e o te(x)to em fuga: a origem em fratura 

Gaston Bachelard, em A poética do espaço (1988), argumenta que os verdadeiros 

pontos de partida para uma construção imagética estariam relacionados aos valores que 

o sujeito deposita sobre o espaço habitado, isto é, a um “não-eu” – a habitação – que 

protegeria o “eu” – o sujeito (BACHELARD, 1988, p. 24). A casa seria a habitação 

onde cada indivíduo seria colocado antes de ser “jogado no mundo”, pois a vida 

“começa[ria] bem, começa[ria] fechada, protegida, agasalhada no regaço da casa” 

(BACHELARD, 1988, p. 26). Para o filósofo, haveria uma imagem da casa onde as 

lembranças do sujeito estariam salvaguardadas. Logo, esta casa-regaço evocaria uma 

genealogia para os pensamentos e sonhos de um sujeito, e que estariam relacionados 

com um lugar “original” sempre buscado e (re)visitado durante a sua existência; uma 

casa natal perseguida pelos devaneios do sujeito e com a qual balizaria todas as outras 

“moradas”. No caso de Uma história de família, as reflexões literárias sobre espaço, 

origem e memória parecem apontar uma direção diversa a do pensamento de Bachelard: 

afinal, como se pode afirmar que o eu-narrador da obra de Silviano Santiago partilha da 

ideia de um “berço da casa” se esta lhe surge como falta, como uma estrutura ausente? 

Existira de fato o abrigo natal como um espaço de origem para este narrador ou ele não 

estaria justamente atrás de uma história familiar que pudesse lhe abrigar? A nosso ver, a 

origem da morada-arquivo familiar, o teto que abriga e protege o texto do clã, isto é, o 

te(x)to familiar, encontra-se interditada para o narrador desde seu nascimento devido à 

sua condição de órfão de mãe – o que explicitaremos mais adiante – , e também por não 

haver outro modo de recuperar e de se apossar do legado do clã a não ser através de 

relatos de terceiros que, no entanto, compõem um discurso polissêmico repleto de 
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contradições, fraturando a ideia de unidade e origem na recuperação de uma gênese 

familiar. O narrador sente a necessidade de reescrever a história do clã, mas através de 

uma escrita em desabrigo, ou seja, sem o aconchego do te(x)to familiar, optando por 

fim, pela encenação incansável de uma história que sempre lhe escapa tanto quanto o 

aconchego do regaço materno, da “casa da Mãe”.  

A ausência da figura materna é pontuada de modo indireto na escrita 

memorialística do narrador, que a perdera por complicações no parto, vindo a ser criado 

por uma empregada e, mais tarde, pela madrasta. O que lhe restam são as “cópias” 

maternas (empregada e madrasta), que substituem o regaço da mãe “original” que 

jamais o abrigaria após o nascimento. Sob este prisma, a história de família é dada como 

separação, como algo anterior à sua existência e pertencente ao tempo de vida da mãe e 

que se foi com a morte dela. Por não ter um acesso real ao te(x)to familiar, o narrador 

empreende uma escrita sem abrigo e sem maternidade, acabando por remontar uma 

história a partir de relatos sobre a história do irmão materno, e que, contraditórias e 

entrecruzadas, compõem uma dicção ruidosa que impossibilita tanto a escrita de uma 

narrativa de origem quanto a constatação de sua veracidade. A complexidade desta 

polissemia de vozes na remontagem da história e do te(x)to do clã familiar fica mais 

evidente quando o narrador recebe uma correspondência do Dr. Marcelo, um médico da 

cidade que, após muitos anos, atende ao apelo daquele para que lhe contasse o que sabia 

sobre a família. 

 

O Dr. Marcelo ainda não tinha chegado à cidade quando ainda era 
vivo o seu pai, tio Mário e, por isso, só pode repetir as palavras e o 
relato da esposa do farmacêutico para descrever as circunstâncias 
extraordinárias que cercaram a morte súbita do carcamano 
(SANTIAGO, 1992, p. 87). 

 
A carta de Dr. Marcelo, que parece ter chegado às mãos do narrador já ancião, não 

só se trata de um documento de um relato dentro de um relato (as palavras proferidas 

pela mulher do farmacêutico no seu leito de morte relatadas/transcritas pelo doutor), 

mas também de uma morte dentro de uma morte, isto é, antes da morte do tio Mário 

houvera uma outra que ainda carecia de esclarecimento: a do avô materno, pai do 

parente insano, supostamente assassinado a pedido da avó. 
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A diversidade dos relatos alheios e dos acontecimentos impedem o narrador de 

(re)construir uma versão única do te(x)to familiar; as informações confundem-se, os 

dados coletados contradizem-se, além do eu-narrador não conseguir mais distinguir o 

seu discurso dos de outrem. 

 

Sou massa, faço parte do estouro da boiada. 
Sou anônimo, reproduzo a palavra alheia.  
Serei prisioneiro das palavras alheias? pergunto em busca das minhas 
próprias palavras [...] (SANTIAGO, 1992, p. 96). 

 
Tio Mário, que não está excluído desta proliferação de vozes, é enxergado como o 

detentor silencioso de toda a história familiar e das inúmeras tentativas de fim que 

tentaram lhe dar, mas que, interditado pela insanidade mental, permanecera intocável 

com o seu rosto sorridente: “Mário é imaculado como um original” (SANTIAGO, 1992, 

p. 71). O parente louco surge como a fonte original e fidedigna, como o “arquivo” 

perigoso que perturba o arquivo familiar. Contudo, os arquivos resistem a vir à tona 

através dos dados coletados. A onisciência buscada pelo narrador sobre a história do tio 

Mário – e, por conseguinte, sobre a da família – já lhe escapa de antemão justamente 

por querê-lo através do verbo, enquanto as respostas possivelmente se encontram em 

um outro lugar, conforme insinua o Dr. Marcelo:  

 

Você queria era ouvir histórias, uma depois da outra, queria narrar 
coisas para o encanto dos outros que nada sabiam dele. Ser o único 
dono da história do Mário, era o que você queria. Naquela ocasião, 
você teria encontrado mais, muito mais o que você buscava meditando 
sobre o seu túmulo do que conversando comigo. Devia haver um 
motivo maior para você ter adiado para sempre a visita ao túmulo do 
Mário (SANTIAGO, 1992, p. 70). 

 
 Recuperar a história, enquanto um momento anterior, é um gesto incansável que 

aciona a escrita memorialística sui generis de Uma história de família, no entanto 

sempre frustrada em seu intento de delimitar o “verdadeiro cerne” do te(x)to familiar – 

seja no diálogo com o tio, seja na remontagem narrativa dos acontecimentos a partir do 

relato de terceiros. Tal procedimento nos remete ao pensamento sobre a história 

suscitada por Roland Barthes (1984), ao (re)ler as fotos da mãe recém falecida. A 

história configura-se como um tempo antes, vivido por alguém que precede à existência 

do “sujeito leitor” – no caso de Barthes (e, se quisermos também, fazendo eco ao do 
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narrador da obra de Silviano Santiago) seria o tempo vivido/tempo de vida 

experienciado pela sua mãe. Contudo, o eu-narrador de Uma história de família não 

dispõe da superfície fotográfica na qual pudesse captar por um “golpe de vista” 

(FLUSSER, 2002, p. 07) o possível significado da imagem representada, que seria o da 

imagem materna. Sendo assim, como o eu-narrador de Uma história de família pode 

“apanhar” a História se não tem nenhum objeto, nenhuma lembrança para a 

ressurreição, mesmo que fugidia, (do abrigo perdido) de sua mãe?7  
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7 “Para ‘reencontrar’ a minha mãe, fugidiamente, é pena, e sem jamais poder manter por muito tempo 
essa ressurreição, é preciso que, bem mais tarde, eu reencontre em algumas fotos os objetos que ela tinha 
sobre sua cômoda [...]” (BARTHES, 1984, p. 97). 

1228


