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RESUMO 

 

Este trabalho desenvolve dois prismas de leitura complementares e interdependentes a partir de 

uma leitura crítica de Noite dentro da noite (2017), romance de Joca Reiners Terron: os 

fantasmas e os palimpsestos. Para tanto, investiga as bordas porosas entre texto e imagem, 

história, memória e imaginação presentes no romance, uma obra de narrativa fragmentada em 

que cada capítulo é introduzido por uma fotografia em branco e preto rasurada. Enquanto o 

primeiro prisma, dos fantasmas, possibilita pensar os entrelaçamentos entre fantasia, 

imaginação, trauma e memória, o segundo, dos palimpsestos, circunscreve os procedimentos 

construtivos do romance, pensando a voz narrativa enquanto montagem intertextual de vozes e 

temporalidades. Composto como um percurso metalinguístico, o trabalho inicia-se por uma 

reflexão sobre os lugares da leitura e pela elaboração de um modo de ler crítico a partir do 

contato que propõe o semiótico Robert Scholes, via Roland Barthes, entre as noções dialéticas 

de “texto da obra” e “texto da vida”. Avança em seguida para o desenvolvimento dos dois 

prismas propostos, em um trajeto que passa pelas noções psicanalíticas de trauma e fantasia; 

pelas reflexões que fazem Luiz Costa Lima e Daniel Link sobre a imaginação e a memória; 

pelos sintomas, sobrevivências e anacronismos que propõe Georges Didi-Huberman e Giorgio 

Agamben via Walter Benjamin e Aby Warburg; e pelo conceito linguístico da intertextualidade. 

Ao dialogar com tais referências, acolhendo elementos múltiplos ao longo da leitura da obra de 

Terron, o trabalho propõe uma costura que reflete dialeticamente tanto a obra lida quanto a 

construção desta leitura, apontando, em sua conclusão, no sentido de um lugar inespecífico. 

 

Palavras-chave: Modos de ler. Memória. Imaginação. Literatura brasileira contemporânea. Joca 

Reiners Terron. 

  



 

ABSTRACT 

 

This work aims to develop two complementary and interdependent prisms from a critical 

reading of Noite dentro da noite [Night within the night] (2017), a novel by Joca Reiners Terron: 

phantoms and palimpsests. The study investigates the porous borders between text and image, 

history, memory and imagination present in the novel, a fragmented narrative in which each 

chapter is introduced by a scratched black and white photograph. Whilst the first prism, 

phantoms, allows us to reflect upon the interweavings between fantasy, imagination, trauma 

and memory, the second, palimpsests, circumscribes the constructive strategies within the 

novel, thinking the narrative as an intertextual montage of voices and temporalities. Along a 

metalinguistic path, this study begins with a reflection on the places of reading itself and the 

preparation of a critical way of reading, based on the mutual implications between the 

dialectical notions of “text of the work” and “text of our lives” as they are proposed by Robert 

Scholes via Roland Barthes. The study then proceeds to the development of those two prisms, 

along a path that moves through the psychoanalytic notions of trauma and fantasy; through the 

reflections made by Luiz Costa Lima and Daniel Link on imagination and memory; through the 

symptoms, survivals and anachronisms proposed by Georges Didi-Huberman and Giorgio 

Agamben via Walter Benjamin and Aby Warburg; and, finally, through the linguistic notion of 

intertextuality. By moving along such diverse references and gathering elements throughout the 

reading of Terron’s novel, the study aims to reflecting dialectically both its object and its 

process, pointing, in its conclusion, towards a non-specific place. 

 

Keywords: Ways of reading. Memory. Imagination. Contemporary Brazilian literature. Joca 

Reiners Terron. 
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1 Introdução 

 

el Yo es, de todos los signos del lenguaje, el más difícil de manejar, 

es el último que adquiere el niño y el primero que pierde el afásico. 

A medio camino entre los dos, el escritor ha adquirido la 

costumbre de hablar de sí mismo como si se tratara de otro. 

Ricardo Piglia, Los diarios de Emilio Renzi – Años de formación 

 

 

1.1 Encontro e estranhamento 

 

O meu encontro com Noite dentro da noite, oitava narrativa em prosa de Joca Reiners 

Terron, publicada em 2017, se deu por vias imprevisíveis, poucos meses antes da abertura do 

processo seletivo para o mestrado. Até então, eu conhecia o autor apenas da imprensa e da 

internet. Nos meses anteriores a esse encontro, entretanto, eu vinha esboçando um projeto de 

pesquisa inspirado (ou assombrado) por um histórico de leituras afins, que tinha como campo 

aberto de interesses os possíveis pontos de contato entre literatura e imagem, história e memória 

na literatura. Em meio àqueles passos iniciais, o encontro fortuito e agora frutífero com o 

romance de Terron acabou ocorrendo em uma dessas megastores cuja arquitetura fala mais do 

mercado do que do literário — mas que, por vezes, acaba falando também ao acaso e à sorte. 

Depois daquele encontro e de uma primeira leitura, pareceu-me que Noite dentro da noite não 

apenas se encaixava no campo de interesses de uma pesquisa por vir, mas também o estranhava.  

O historiador italiano Carlo Ginzburg, no capítulo que abre o livro Olhos de madeira. 

Nove reflexões sobre a distância (2001), percorre aquilo que chama de “pré-história de um 

procedimento literário” (o estranhamento) (GINZBURG, 2001, p. 15). O autor parte de um 

celebrado texto do formalista russo Viktor Chklovski1, A arte como procedimento, de 1917, 

para quem o estranhamento (ostranienie, no russo) e a complicação das formas configuram um 

 
 

1 Diz Chklovski (2013, p. 91): “o procedimento da arte é o procedimento de singularização dos objetos, e o 
procedimento que consiste em obscurecer a forma, em aumentar a dificuldade e a duração da percepção”. 
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procedimento da arte que objetiva reavivar em nós percepções tornadas inertes pelo hábito, 

promovendo assim a desfamiliarização do objeto. Contudo, não se trata de utilizar o 

estranhamento como simples técnica literária: ao contrário, prossegue Ginzburg, mesmo Tolstoi 

(um dos autores a partir de quem Chklovski desenvolve tal reflexão) utilizava o estranhamento, 

a desfamiliarização, como um meio para atingir “as coisas mesmas”, libertando-se assim de 

“ideias e representações falsas” (GINZBURG, 2001, p. 34). Depois de fechar esse percurso 

argumentativo, o historiador italiano chega então a Proust, que, apesar de contemporâneo de 

Chklovski, não é mencionado por este no ensaio de 1917. Apoiado em Chklovski, mas partindo 

da obra proustiana, Ginzburg propõe o que chama de uma “noção diferente” para o 

estranhamento. Se, nas tradições anteriores, como defendia o teórico russo, o estranhamento 

era “um meio para superar as aparências e alcançar uma compreensão mais profunda da 

realidade” — atingir “as coisas mesmas” —, o objetivo de Proust, na leitura de Ginzburg, parece 

ser o oposto: em lugar de superar as aparências, protegê-las, defender o seu frescor da “intrusão 

das ideias, apresentando as coisas ‘na ordem da sua percepção’, ainda não contaminadas por 

explicações causais” (GINZBURG, 2001, p. 36). O exemplo utilizado por Carlo Ginzburg para 

ilustrar a sua “noção diferente” é um episódio em que o narrador proustiano analisa o trabalho 

do pintor Elstir, afirmando que ele nos apresenta as coisas “segundo essas ilusões de óptica de 

que nossa primeira visão é feita” (apud GINZBURG, 2001, p. 37). 

O interesse que me foi despertado pela primeira leitura de Noite dentro da noite (2017) 

tem menos a forma de um procedimento estratégico, um meio, como na proposição de 

Chklovski, do que este sentido lato, “na ordem da sua percepção”, de que fala Ginzburg a partir 

de Proust. É a partir do registro de uma sensação de leitura, de uma desarticulação da percepção 

habitual, provocada pelo encontro de um campo vago de interesses (como descrevi há pouco) 

com o romance de Joca Reiners Terron, que proponho a seguir uma enumeração resumida e, 

mais adiante, uma investigação pormenorizada de quatro destes estranhamentos: quatro 

características que, desde aquele primeiro encontro com o romance, vêm difratando (para 

dialogar com o repertório óptico de Proust) e reordenando aquele vasto campo de interesses.  

O primeiro estranhamento, em Noite dentro da noite, mais cristalino e evidente, 

aparece logo no subtítulo do romance, impresso na folha de rosto do livro (portanto, em um dos 

elementos que integram o seu paratexto2). O subtítulo diz apenas “uma autobiografia”. Para 

 
 

2 O subtítulo integra, segundo Genette (2010, p. 15), o paratexto de uma obra, juntamente com o título, os 
intertítulos, epígrafes, ilustrações, entre outros. Em outra obra dedicada a esse tema, Genette definiu o paratexto 
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corroborar a ambiguidade sugerida pela expressão, visto que se trata de uma obra claramente 

ficcional, alguns dos familiares do protagonista compartilham um dos sobrenomes do autor, 

Reiners. Há também dados biográficos deste que coincidem com passagens do romance3. 

Um segundo estranhamento se deve à voz que narra o romance, uma incomum 

segunda pessoa4 que, entretanto, na maior parte do tempo, soa como um narrador onisciente e 

em terceira pessoa, uma voz externa a narrar a história de um personagem mudo chamado Você, 

característica que reforça a sua ambiguidade. Como diz o narrador nos primeiros parágrafos, 

ecoando de forma quase literal a epígrafe de Ricardo Piglia que abre esta introdução, “esta 

história é sobre você, mas vai contá-la como se fosse sobre outro” (TERRON, 2017, p. 12). 

Para Piglia (2015, p. 336), aquele que se coloca a meio caminho entre a criança e o afásico, e 

que fala de si como se falasse de outro não é senão o próprio escritor, o que talvez nos sirva 

como uma primeira evidência.  

O terceiro estranhamento ocorre na abertura de cada um dos treze capítulos de Noite 

dentro da noite, introduzidos sempre por uma fotografia em branco e preto rasurada por um 

pincel, característica que aproxima o romance de Terron daquele campo de interesses que se 

esboçava na pré-história desta pesquisa. O fato de aparecerem apenas nas aberturas de capítulos 

poderia sugerir um caráter secundário, decorativo às imagens; no entanto, logo no início do 

livro as treze fotografias são apresentadas pelo narrador como elementos centrais do enredo. 

Além disso, nas treze imagens, personagens e contextos são pouco discerníveis, o que adiciona 

à narrativa mais um grau de ambiguidade.  

O quarto estranhamento, que também aproxima Noite dentro da noite daquele 

primeiro esboço para uma pesquisa, é o fato de o enredo entrelaçar vozes e tempos; personagens 

e eventos históricos e ficcionais, todos ligados em alguma medida a acontecimentos marcados 

pela violência e pelo trauma, tanto no nível do indivíduo quanto no do coletivo. 

 
 

como “aquilo por meio de que um texto se torna livro e se propõe como tal a seus leitores [...]. Mais do que um 
limite ou uma fronteira estanque, trata-se aqui de um limiar [...] que oferece a cada um a possibilidade de entrar, 
ou de retroceder.” (GENETTE, 2009, p. 9) 
3 Joca Reiners Terron nasceu em Cuiabá – MT, em 1968, mesmo ano em que teria nascido o irmão mais novo do 
protagonista. Como o personagem, chegou a estudar arquitetura na UFRJ, nos anos 1980. Antes disso, viveu com 
a família em diversas cidades do Brasil, entre elas, Medianeira – PR, onde transcorre parte da narrativa. 
4 Há, certamente, outros exemplos, mas lembro-me do conto “Para sempre em cima”, que integra a coletânea 
Breves entrevistas com homens hediondos (1999), de David Foster Wallace; da novela Aura (1962), do mexicano 
Carlos Fuentes; e dos contos de Keith Jarrett no Blue Note (1996), de Silviano Santiago. 
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1.2 Preparação para uma leitura 

 

Meses depois daquele primeiro encontro entre um campo vago de interesses e um 

possível objeto de estudo, na fase de revisão do projeto de pesquisa que vem desaguar nesta 

dissertação, optei por desenvolver, a partir da leitura atenta de Noite dentro da noite e de uma 

bibliografia afim, um conjunto de noções críticas de sentidos propositalmente abertos: uma 

constelação5 de ideias que circunscreveriam dois vértices (esperando que eles saltem, como diz 

Adorno) que, em uma primeira visão, eu percebia latentes nas páginas de Noite dentro da noite, 

e que acredito que podem oferecer recursos e elementos que instiguem outros leitores. Como 

há de ficar mais claro nos próximos segmentos, tais vértices — as imagens do fantasma e do 

palimpsesto —, mais do que conceitos cristalizados, constituem disparadores críticos. Servem-

nos, antes, como lentes caleidoscópicas para o desenvolvimento de uma leitura-escritura6 (este 

trabalho) que se propõe igualmente limítrofe, ensaística; que busca o tempo todo espelhar na 

sua forma as questões depreendidas da leitura (e vice-versa). Releitura-reescritura. 

Entre essas questões, talvez a mais perturbadora — e que se coloca já de partida para 

alguém que não vem de uma formação inicial em Letras, mas que encontra a literatura como 

leitor e também escritor — tenha sido: o que significa estudar, pesquisar a literatura e o 

literário? Como fazer ciência a partir de uma matéria tão fugidia, avessa a classificações?  

Um encontro transformador se deu com o vislumbre luminoso de uma possibilidade: 

compreender o texto acadêmico enquanto forma igualmente aberta à invenção (sem que se abra 

mão do rigor). Compreender o exercício da crítica como construção paulatina; como a 

preparação de um olhar7; como a elaboração de um modo de ler crítico que se volta ao mesmo 

tempo para fora e para dentro: para o texto, para o mundo, mas também para o indivíduo em 

seu gesto de leitura. Texto da obra e texto da vida em reverberação recíproca.  

 
 

5 Para Theodor W. Adorno (2009, p. 140), a constelação “ilumina o que há de específico no objeto e que é 
indiferente ou um peso para o procedimento classificatório. [...] O conhecimento do objeto em sua constelação é 
o conhecimento do processo que ele acumula em si. Enquanto constelação, o pensamento teórico circunscreve o 
conceito que ele gostaria de abrir, esperando que ele salte, mais ou menos como os cadeados de cofres-fortes bem 
guardados: não apenas por meio de uma única chave ou de um único número, mas de uma combinação numérica.” 
6 O substantivo composto leitura-escritura não é utilizado aqui enquanto proposta conceitual, servindo como 
desvio poético a denotar a imbricação dialética entre leitura e escritura que permeia essa dissertação — e, como 
veremos, também o romance.   
7 Lembro-me aqui, particularmente, de A preparação do romance (2005), de Roland Barthes. 
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Dentro desse espelho dialético que vai se configurando, a moldura com a qual se lê 

pode, portanto, assumir relevância equiparável ao texto a ser lido, convertendo-se ela mesma 

em parte integrante da pesquisa. A estrutura escolhida para esse texto reflete tais preocupações. 

O destaque dado a certos vocábulos, nos parágrafos acima, sugere de partida um primeiro 

conjunto de pontos luminosos para uma constelação em recombinação permanente: assumem, 

assim, a forma de um lampejo, para usar a imagem de Walter Benjamin: o prenúncio de um 

trovão. Benjamin, no arquivo N do monumental trabalho sobre as Passagens parisienses, 

sustenta que o conhecimento existe exclusivamente em lampejos; que o texto, por sua vez, não 

é mais do que “o trovão que segue ressoando por muito tempo” (BENJAMIN, 2018, v. 2, p. 

759). À exceção dos títulos das obras referenciadas e das palavras estrangeiras, também 

destacados, cada um daqueles vocábulos marcados em itálico indica um possível lampejo a ser 

desdobrado (em trovões e/ou novos lampejos) nos segmentos a seguir. 

No primeiro capítulo, “Texto da obra, texto da vida”, delineio um percurso não-linear 

de encontros, leituras, escritas e produções artísticas que, como na imagem também 

benjaminiana do torvelinho, a ser explorada mais adiante, configuram uma certa origem para 

este trabalho. Baseado nas noções de “texto da obra” e “texto da vida”, que o semiótico 

estadunidense Robert Scholes depreende de uma crônica jornalística publicada em 1978 por 

Roland Barthes, proponho uma reflexão preparatória sobre o lugar da leitura e do leitor e sobre 

a necessidade de se estabelecer “protocolos de leitura”. Com base nessa reflexão, passo a um 

desdobramento das duas noções, explorando o lugar do meu gesto de leitura em particular e 

também apresentando o livro a ser lido. 

No segundo capítulo, “Pactuar um vocabulário”, busco avançar na leitura do romance 

de Joca Reiners Terron, desenvolvendo para este fim, e pactuando com o leitor desta leitura, 

um vocabulário particular, que orbita em torno de fantasmas e palimpsestos. O percurso tem 

início com a investigação de uma miríade de leituras possíveis para a noção de fantasma, com 

foco em três vertentes que possuem em comum a ligação com a imaginação, e que guardam 

relação mais próxima com a temática de Noite dentro da noite: 1. como fantasia ligada a um 

trauma, no sentido psicanalítico; 2. como fantasia ligada à memória e à mímesis, no sentido 

filosófico e da teoria literária; e 3. como sintoma e sobrevivência, no sentido da história e da 

escrita da história. Passo então à imagem do palimpsesto, propondo também uma aproximação 

com o tema da memória: 1. como metáfora da própria memória; 2. como palimpsesto 

intertextual (e, portanto, memória da literatura); e 3. como a composição pela montagem de 
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vozes e tempos narrativos em camadas. Concluo o capítulo com um exercício de aproximação 

e entrelaçamento entre as duas imagens: fantasmas em palimpsesto.  

Por fim, em “Releitura, reescritura, especulações”, considerações finais deste trabalho, 

proponho um exercício de releitura/reescritura daqueles estranhamentos iniciais, abrindo as 

lentes caleidoscópicas desta leitura para fora do texto; especulando sobre um possível lugar 

para o romance de Terron na literatura contemporânea; aproximando-o de outras produções e 

apontando, como veremos, para um lugar inespecífico. 
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2 Texto da obra, texto da vida 

 

Para poder definir o leitor, diria Macedonio, primeiro é preciso saber 

encontrá-lo. Ou seja, nomeá-lo, individualizá-lo, contar sua história. A 

literatura faz isso: dá ao leitor um nome e uma história, retira-o da 

prática múltipla e anônima, torna-o visível num contexto preciso, faz 

com que passe a ser parte integrante de uma narração específica. 

Ricardo Piglia, O último leitor 

 

A memória é uma ilha de edição. 

Waly Salomão, Carta aberta a John Ashbery 

 

 

2.1 Elaborar um modo de ler 

 

Como um passo na preparação de um terreno comum, busco estabelecer algumas 

balizas que servirão como alicerces para uma leitura em construção. Antes de adentrar com 

mais atenção o romance de Joca Reiners Terron, mas em diálogo frequente com ele, procuro 

elaborar a seguir um modo de ler: um conjunto de ferramentas que pressupõem um 

entendimento da leitura como gesto consciente e ativo, esforço construtivo (SCHOLES, 1991, 

p. 64) empreendido por um leitor que se coloca em interação (ISER, 1999, p. 97) voluntária 

com o texto. Essa preparação supõe pensar também que um determinado modo de ler pode 

mesmo ser elaborado — portanto, emoldurado (a leitura, afinal, circula pelos entornos) — sem 

nunca perder de vista a organicidade e a espontaneidade da leitura: os seus movimentos8. 

Elaborar um modo de ler supõe também entender que não há rigidez possível (nem sequer 

desejável) para aqueles alicerces: “Qualquer que seja o tipo de texto, o leitor, de forma mais ou 

 
 

8 Movimento é também o que sugere a imagem de Sartre (apud COMPAGNON, 1999, p. 148): o objeto literário 
como um estranho pião que só existe enquanto gira. O ato concreto da leitura, diz Sartre, é o que faz aparecer um 
pião imaginário que só existirá, rodopiando, enquanto durar aquele ato. 
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menos nítida, é sempre interpelado.” (JOUVE, 2002, p. 22).  

Este trabalho (este modo de ler) transcorre no sentido de desdobrar uma tal 

interpelação, provocada pelo encontro de um leitor (um campo de interesses), com um texto em 

particular, mas também com um conjunto amplo e diverso de outros textos. Daí a perspectiva 

de uma dimensão intertextual9 da leitura, bem como dos textos que vão compor esse arcabouço. 

Parece-me sintomático o fato de, no romance de Terron, a intertextualidade ser sugerida desde 

o título, Noite dentro da noite, sendo explorada no enredo, como veremos, em camadas por 

vezes mais cristalinas, noutras mais veladas, esfumaçadas.  

Neste lugar de uma interpelação, vale lembrar ainda que, qualquer que seja a moldura 

escolhida, ela será sempre guiada (ISER, 1999, p. 97), mobilizada, embreada pelo texto. 

Embrear: estabelecer uma comunicação entre motor e engrenagens, colocar em movimento. 

Ou, como diz Barthes: 

a leitura não consiste em fazer parar a cadeia dos sistemas, em fundar uma verdade, 
uma legalidade do texto […]; ela consiste em embraiar [embrear] esses sistemas, não 
segundo a sua quantidade finita, mas segundo a sua pluralidade (que é um ser e não 
uma redução): passo, atravesso, articulo, ponho em movimento. (BARTHES, 1980, 
p. 16, grifo meu).  

De modo que, sob essa perspectiva, toda leitura será também uma forma de escritura: 

um colocar em movimento, como a mão que desliza sobre o papel (ou os dedos, sobre o 

teclado). Nesse circuito em movimento cíclico e perene, toda escrita será, por sua vez, também 

uma forma de leitura10. Todo leitor será, também, uma espécie de escritor.  

A leitura como um gesto11.  

 
 

9 O termo intertextualidade é introduzido por Julia Kristeva no final dos anos 1960, como recupera Tiphaine 
Samoyault (2008). Kristeva estabelece uma primeira definição precisa para o termo: o “cruzamento num texto de 
enunciados tomados de outros textos”, ou a “transposição [...] de enunciados anteriores ou sincrônicos” 
(KRISTEVA, 1969 apud SAMOYAULT, 2008, p. 15). Ao longo do tempo, o termo passou a carregar sentidos 
ambíguos e até contraditórios. Para além das distinções particulares, interessa-me aqui pensar a intertextualidade 
como um espaço amplo de relações entre escrituras e leituras, ou como, na leitura de Samoyault (2008, p. 11), 
“descrição dos movimentos e passagens da escritura na sua relação consigo mesma e com o outro”. 
10 Falando sobre Proust, Compagnon comenta que “a leitura será uma escritura, da mesma forma que a escritura 
era uma leitura, já que em O tempo redescoberto, a escritura é descrita como a tradução de um livro interior. E a 
leitura como uma nova tradução num outro livro interior.” (COMPAGNON, 1999, p. 145) 
11 E o gesto, diz Agamben (2008, p. 13), nada mais é do que um movimento em suspensão, que exibe e suporta a 
própria linguagem: “é a exibição de uma medialidade, o tornar visível um meio como tal.” 
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Um segundo alicerce a ser instalado pressupõe o entendimento de que o ato da leitura, 

enquanto tarefa construtiva, ainda que se abra para uma infinidade de sentidos, se dá em um 

ponto do espaço, do tempo e também de uma história e de um repertório particular, como sugere 

o diálogo de Piglia com Macedonio Fernández citado na epígrafe. Mais do que em uma origem 

estática ou unívoca, esse ponto está situado em uma encruzilhada onde se tocam diferentes 

vetores (textos, vozes, leituras): no vórtice de um torvelinho (turbilhão, redemoinho). 

Para Benjamin, mais do que um surgimento ou o início cronológico de uma cadeia de 

causas e efeitos, a origem é como uma força que forma um redemoinho em um curso d'água, 

retirando os fenômenos da corrente usual e atraindo-os para um ponto convergente. “O que é 

próprio da origem nunca se dá a ver no plano do factual, cru e manifesto. O seu ritmo só se 

revela a um ponto de vista duplo, que o reconhece, por um lado como restauração e 

reconstituição, e por outro como algo de incompleto e inacabado.” (BENJAMIN, 2013, p. 34) 

Ao redor do torvelinho em que se dá a leitura, movimenta-se uma cornucópia de textos 

que partem, por fim, de sujeitos que também são, em si, plurais: 

Quando lemos, nossa expectativa é função do que nós já lemos — não somente no 
texto que lemos, mas em outros textos —, e os acontecimentos imprevistos que 
encontramos no decorrer de nossa leitura obrigam-nos a reformular nossas 
expectativas e a reinterpretar o que já lemos, tudo que já lemos até aqui 
(COMPAGNON, 1999, p. 148) 

O pião segue em movimento. Em torno desse vórtice rodopiam, entre outros, dois 

textos fundacionais (e intrinsecamente plurais): o “texto da obra” e o “texto da vida”, expressões 

propostas por Roland Barthes em uma crônica jornalística de 1978 e apropriadas pelo semiótico 

Robert Scholes12 como ponto de partida para uma reflexão sobre a dimensão intertextual da 

leitura. Na crônica, publicada na revista Nouvel Observateur13, Barthes relembra a primeira vez 

que viu em cena o bailarino soviético Rudolf Nureyev: 

Na noite passada, assisti pela primeira vez à atuação de um grande bailarino, 
precedido da fama de genial no círculo dos meus amigos. Dançou o primeiro bailado 
um jovem que considerei bastante vulgar. “Não pode ser ele” — disse comigo mesmo 

 
 

12 Robert Scholes (1929-2016) foi um teórico e crítico literário estadunidense. Fundador do programa de semiótica 
da Brown University, o primeiro dos Estados Unidos, Scholes foi um dos responsáveis pela institucionalização da 
disciplina da semiótica no país. (Disponível em https://www.brown.edu/academics/modern-culture-and-
media/home-page-robert-scholes. Acesso em 26 jul. 2019.) 
13 O texto “Noureev et la Berma” foi publicado originalmente na coluna “La Chronique de Roland Barthes”, na 
edição de 23 de dezembro de 1978 da Nouvel Observateur (LEGUAY, 1982, p. 157). 
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com certa convicção — as estrelas não atuam logo na abertura e, além disso, teria sido 
aplaudido quando entrou no palco. Ao intervalo, um amigo elucidou-me: tratara-se, 
de fato, de Nureyev. Fiquei admirado. Durante o segundo bailado, porém, os meus 
olhos abriram-se para a sua incomparável qualidade de bailarino, percebendo então 
como eram justificados os aplausos da assistência eletrizada. Depois compreendi que 
acabara de reproduzir em 1978 a cena exata na qual o narrador proustiano assiste à 
atuação de Berma. Tudo se repetia literalmente: a ansiedade, os murmúrios, a 
expectativa, o desapontamento, a conversão, os movimentos da audiência. Deixei o 
teatro subjugado pelo gênio… de Proust: a “Procura” não cessa nunca (tal como 
Proust nunca cessou de reformular os seus manuscritos); jamais deixamos de escrevê-
la. Não há dúvida de que é isto mesmo a leitura: reescrever o texto da obra dentro do 
texto de nossas vidas. (BARTHES, 1978 apud SCHOLES, 1991, p. 25, grifos meus). 

Esse seria, para Scholes, o exemplo perfeito da dimensão intertextual da leitura, 

quando o “texto da vida” reverbera o “texto da obra”. Diz Scholes (1991, p. 22): “se quisermos 

ler de fato, temos que ler o nosso próprio livro no texto que temos diante de nós; há que torná-

lo pessoal, trazê-lo à nossa própria vida e pensamento, ao nosso juízo e ação pessoais”. 

Há um fragmento de Noite dentro da noite que, no meu entendimento, dialoga com 

aquela reverberação recíproca entre texto da obra e texto da vida. Quase no final do livro, a rata 

(personagem que corresponde à mãe adotiva do protagonista)14 conta como o filho, acometido 

de um mutismo traumático, se relacionava na infância com os livros: 

os livros eram os únicos que falavam sua língua inventada, e a conversa silenciosa 
que mantinham [...] era permanente, e o alimentava, e o armava com recursos que 
alimentavam a multidão no interior de sua cabeça ruidosa, então uma existência inteira 
surgiu dentro de você, sua imaginação ocupou os espaços deixados pelo esquecimento 
do Ano do Grande Branco [...], como água nos baixios do pântano se misturando à 
terra, transformando-se num único elemento e então, quando a narrativa se deslocava 
das páginas do livro em questão pra sua imaginação, no rápido intervalo entre o 
primeiro instante em que baixava os olhos pra ler e o posterior em que os erguia, o sol 
daquele dia se apagava, ficando pra sempre aprisionado nas linhas do livro. 
(TERRON, 2017, p. 450) 

O menino mudo incorpora “uma existência inteira” para si a partir da leitura. 

A leitura como um lugar. 

Um lugar que não está nunca livre de tensões e disputas, de movimentos e vibrações. 

A procura não cessa, como demonstra a história. Se no final do século XIX o lugar do leitor na 

 
 

14 A explicação para a atribuição da alcunha “rata” à mãe adotiva do protagonista é dada em uma anedota, no final 
do livro, que espelha em uma família de ratos a relação entre a mãe, o filho biológico e o filho bastardo. 
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crítica era relegado a um papel folhetinesco (COMPAGNON, 1999, p. 140), em oposição à 

objetividade positivista dos críticos científicos e históricos, a partir de Proust e da 

fenomenologia, este ser, o leitor, começa a ser reencontrado, realocado em uma posição de 

maior relevância: 

Na realidade, todo leitor é, quando lê, o leitor de si mesmo. A obra não passa de uma 
espécie de instrumento óptico oferecido ao leitor a fim de lhe ser possível discernir o 
que, sem ela, não teria certamente visto em si mesmo. (PROUST, 2004, p. 184)  

O texto, para Proust, não é mais do que um “instrumento óptico” (oferecido pelo autor, 

lembremos) com o qual o leitor lê a si mesmo. Barthes, na crônica sobre Nureyev, encontrava 

a reverberação da Recherche proustiana em si mesmo no momento em que assistia ao 

espetáculo do bailarino soviético. O protagonista mudo de Noite dentro da noite se “inventa” 

na conversa que trava com os livros. O escritor pigliano (também um leitor, evidentemente) 

fala de si como se falasse de outro. 

Na esteira de Proust, outras abordagens teóricas passariam então a revalorizar o papel 

da leitura: a valorizar a “liberdade concedida ao leitor pelo texto” e a “leitura como interação 

dialética entre o texto e o leitor” (COMPAGNON, 1999, p. 146, grifos do autor). O texto 

literário deixa de ser um “monumento verbal” para se tornar um objeto lacunar, potencial, 

inacabado, que deverá, portanto, ser completado, realizado na leitura. Introduzo a seguir, muito 

brevemente, duas daquelas perspectivas teóricas que, especialmente a partir da metade do 

século XX, apontaram a luneta para o leitor (ou para o público em sentido amplo), e que 

fornecerão elementos de referência para os próximos passos. São elas: a “estética da recepção”, 

particularmente a partir do alemão Wolfgang Iser, e o conceito de “obra aberta”, do italiano 

Umberto Eco. Na sequência, retorno a Scholes e à dimensão intertextual da leitura. 

Para Iser, um dos fundadores da “estética da recepção”, a obra literária não se encontra 

nem no texto, nem no autor, nem no leitor, mas na interação entre dois pólos: um artístico, onde 

se coloca o texto do autor, e outro estético, onde se efetua a realização pelo leitor: 

Segue dessa polaridade que a obra literária não se identifica nem com o texto, nem 
com sua concretização. Pois a obra é mais do que o texto, é só na concretização que 
ela se realiza. A concretização por sua vez não é livre das disposições do leitor, mesmo 
se tais disposições só se atualizam com as condições do texto. A obra literária se 
realiza então na convergência do texto com o leitor; a obra tem forçosamente um 
caráter virtual, pois não pode ser reduzida nem à realidade do texto, nem às 
disposições caracterizadas do leitor. (ISER, 1999, p. 50) 



30 
 

O sentido se dá, portanto, em uma lacuna, um interstício. O texto ficcional é 

caracterizado, diz Iser, pela sua incompletude, por lugares de indeterminação que, em diferentes 

graus, estimulam formulações por parte do leitor. As lacunas em que se dão essas 

indeterminações, os “lugares vazios”, como os define Iser (1999, p. 128), “abrem uma 

multiplicidade de possibilidades, de modo que a combinação dos esquemas textuais se torna 

uma decisão seletiva para o leitor”. A obra se dá, portanto, na interação15 entre texto e leitor, 

noção que se assemelha àquela imbricação entre texto da obra e texto da vida de que fala 

Scholes. O sentido passa a ser não mais “um objeto a ser definido, mas um efeito a ser 

experimentado” (ISER, 1972 apud COMPAGNON, 1999, p. 150). O sentido, na crônica de 

Barthes (portanto, o efeito), é a reverberação do texto de Proust na experiência vivida.  

No início dos anos 1960, época em que também despontavam as teorias da Escola de 

Constança, na Alemanha, de onde vem Iser, Umberto Eco publicou a primeira edição de uma 

coletânea de ensaios em que se debruçava sobre produções artísticas que lhe eram 

contemporâneas e que, na sua visão, possuíam como característica comum uma abertura 

intencional à interpretação. Tal abertura, reforça Eco (1991, p. 43), não significa, contudo, que 

haja uma indefinição absoluta ou uma infinidade ilimitada de interpretações: a abertura e a 

inesgotabilidade da obra estarão sempre contingenciadas em uma ambiguidade intencional. A 

“obra aberta” significaria, na imagem que o italiano recupera de Luigi Pareyson, seu professor, 

“um infinito colhido numa definitude; [...] um infinito que se fez inteiro abrigando-se numa 

forma.” (PAREYSON, 1960 apud ECO, 1991, p. 64). No coração dessa finitude, a obra aberta 

estaria sempre à espera de ser completada pelo observador.  

Como na escola alemã, Eco coloca o leitor em um lugar privilegiado, já que a obra 

aberta só se realiza efetivamente na sua recepção. Ao contrário de Iser, no entanto, o leitor da 

obra aberta de Eco não tem o papel apenas de preencher vazios: ele também atualiza o texto. 

Autor e intérprete não têm mais papéis fixos: “a iniciativa do intérprete reordena a obra, na hora 

da fruição, e redefine seus significados” (PINTO, 2004, p. 50). É tarefa desse leitor trazer a 

obra para o tempo presente.   

Nenhuma dessas perspectivas teóricas, contudo, arrisca defender uma liberdade 

irrestrita para o leitor. Para Iser (1999, p. 103), a interação do leitor com o texto fracassa quando 

 
 

15 “Sendo uma atividade guiada pelo texto, a leitura acopla o processamento do texto com o leitor; este, por sua 
vez, é afetado por tal processo. Gostaríamos de chamar tal relação recíproca de interação.” (ISER, 1999, p. 97) 
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“as projeções do leitor se sobrepõem ao texto sem enfrentar resistências por parte deste”, ou 

seja, quando o leitor preenche as lacunas do texto apenas com as próprias projeções. A leitura, 

como já foi dito, será sempre guiada pelo texto. Portanto, ainda que haja uma abertura, ainda 

que o leitor tenha alcançado uma posição privilegiada, o sucesso da leitura é prerrogativa do 

texto. Eco, nos anos que se seguiram à publicação de A obra aberta, dedicou-se a decifrar o 

enigma que ele próprio criara, passando a pensar justamente sobre os “limites da interpretação”: 

a ideia de que as interpretações, para terem êxito, devem respeitar as contingências do texto.  

Mais do que renovar proposições de meio século atrás, o que me interessa depreender 

deste universo conceitual é que tanto Iser quanto Eco, e também outros autores que despontam 

na segunda metade do século XX, como Barthes e Derrida, inauguram uma discussão que busca 

repensar as imbricações profundas entre escritura e leitura, explorando-as em sentido lato, mais 

interpretativo do que explicativo, e reforçando, portanto, uma preponderância do texto sobre a 

autoria (PINTO, 2004, p. 46).  

É a partir das finitudes, das contingências estabelecidas pelo texto16, que Robert 

Scholes se propõe a pensar, na posição de docente preocupado com a transmissibilidade dos 

modos de ler, sobre os “protocolos de leitura”. O autor reitera de formas variadas a convicção 

de que a leitura só se dá (e só pode se dar) de maneira intertextual, como uma permuta — entre 

autor, texto, leitor, história, vida — na qual a textualidade atua como meio (SCHOLES, 1991, 

p. 104). Nesse sentido, toda leitura será sempre subjetiva, mas nunca exclusivamente 

individualizada (PINTO, 2004, p. 55), já que nem a memória (condição essencial para que haja 

uma leitura), nem o repertório são exclusivos do indivíduo. É essa característica, o comum, que 

permite a configuração daqueles protocolos, ainda que permaneçam eternamente variáveis. Ao 

lermos, “inventamos vínculos, fundamos tradições, enxergamos continuidades ou cortes” 

(PINTO, 2004, p. 56)17. O leitor está sempre fora do texto, diz Scholes (1991, p. 21), e o gesto 

da leitura será sempre e incondicionalmente um gesto dialético, equilibrado sobre o ponto de 

encontro entre um vetor centrípeto, que mantém os olhos voltados para o texto, e outro 

 
 

16 Contingências que delimitam um “campo” de possibilidades interpretativas. “Se não ocorresse essa limitação 
do campo, a noção de autor perderia sentido.” (PINTO, 2004, p. 55) 
17 Diz Borges no ensaio “Kafka e seus precursores” (2007, p. 130): “O fato é que cada escritor cria os seus 
precursores. Seu trabalho modifica nossa concepção do passado, assim como há de modificar o futuro.” Penso que 
também o leitor-escritor cria (e alimenta) os seus precursores e sucessores. 
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centrífugo, atento a tudo aquilo que está fora dele. Nesse fora encontra-se, em especial, diz 

Scholes, o texto da nossa própria vida. 

Elaborar um modo de ler implica, portanto, pensar em formas, métodos, protocolos de 

leitura. Como afirma mais uma vez Scholes (1991, p. 66), necessitamos desses protocolos do 

mesmo modo que precisamos também de outros códigos: “para dispormos de uma estrutura 

onde ajustar as nossas diversidades”. Para o autor, “não é possível conseguir-se uma boa leitura 

centrípeta sem certa dose necessária de centrifugalismo” (SCHOLES, 1991, p. 93). Essa parece 

ser a razão de Scholes priorizar a leitura como um ato voltado para fora, para a vida em 

constante expansão. Ler, mais do que atribuir sentidos, mais do que buscar uma origem, a 

Verdade com V maiúsculo, é examinar o plural de que o texto, essa malha em que se entrelaçam 

múltiplas vozes, é feito: 

Interpretar um texto não é dar-lhe um sentido (mais ou menos fundamentado, mais ou 
menos livre), é, pelo contrário, apreciar o plural de que ele é feito. Suponhamos a 
imagem de um plural triunfante, que não empobreceria nenhuma obrigatoriedade de 
representação (de imitação). Neste texto ideal, as redes são múltiplas e jogam entre si 
sem que nenhuma delas possa encobrir as outras; esse texto é uma galáxia de 
significantes e não uma estrutura de significados; não há um começo, ele é reversível 
(BARTHES, 1980, p. 13).  

Como protocolo possível, Scholes apresenta e discute aquilo a que chama de “leitura 

crítica”, uma atividade necessariamente intertextual e dialética que inclui a recuperação, mas 

que também a excede, apontando ao mesmo tempo para a origem (o texto da obra) e para o 

desaguamento (o texto da vida), na imagem benjaminiana do torvelinho. A leitura crítica é, 

portanto, um modo particular de ler que 

deve conduzir algures, em boa verdade, abrir novas perspectivas sobre o texto lido e 
não só duplicá-lo ou repeti-lo respeitosamente. Terá de exorbitar e, para fazê-lo, tem 
de ser desrespeitosa em certo sentido. É aqui, penso eu, que intervém no processo a 
crítica da “leitura crítica”. (SCHOLES, 1991, p. 91, grifo meu) 

A leitura “maltrata obrigatoriamente o livro” (COMPAGNON, 1999, p. 143, grifo 

meu). Ler criticamente (exorbitar, desrespeitar, maltratar, expandir) implica compreender que 

toda leitura será necessariamente provisória18; que a leitura crítica estará sempre comprometida 

mais com uma “dialética histórica” do que com uma “teleologia do absoluto” (SCHOLES, 

 
 

18 Para Júlio Pimentel Pinto (2004, p. 59), “toda leitura é definitiva, toda leitura é provisória”, ou seja, aquilo que 
lemos certamente ficará marcado em definitivo, mas pode ser revisado e reconstruído a cada nova leitura. 
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1991, p. 165). É por essa razão, também, que o meu interesse se volta aqui, prioritariamente, 

para a leitura de Noite dentro da noite em dimensão centrífuga, mais em direção aos seus 

desaguamentos e reverberações do que a uma possível origem ou intenção: leitura como 

reescrita, como tarefa construtiva e amplificadora em diálogo vibrante com o texto da vida.  

A leitura como uma expansão. 

Elaborar um modo de ler implica, por fim, reconhecer e ocupar, tomar posse da 

provisoriedade da leitura de que fala Scholes. “Quando associamos o texto do livro ao texto da 

nossa vida, [...] abre-se perante nós todo um mundo de alternativas e atuações” (SCHOLES, 

1991, p. 163). Reconhecer as reverberações, as aproximações e os afastamentos entre ambos, 

representa o início da ética, uma ética da leitura que requer ao mesmo tempo liberdade e 

julgamento (SCHOLES, 1991, p. 165).  

E o que fazer com a liberdade? Com o julgamento? 

Gesto, lugar, expansão e agora ética: “a escrita como um ato que reverbera na vida, na 

própria e na dos outros”, propõe Diana Klinger (2014, p. 54). “Reverberar na vida significa aqui 

talvez apenas adensá-la de sentido. E a pergunta pelo sentido é um lugar de confluência entre 

ética e estética”. A pergunta pelo sentido é a pergunta que me faço, e que subjaz cada página 

deste trabalho. Sentido, inclusive, na acepção de uma direção. A leitura e a escrita (e a leitura 

enquanto escrita, tal qual a crítica) como movimentos centrífugos, envolvidos sempre por um 

certo grau de risco, e que apontam na direção do encontro, no sentido do outro: 

Caminhando na direção dessa fuga, “nesse sentido” fora da estrutura, a literatura se 
encontra com a vida. Spinozianamente, a obra deixaria de ser pensada enquanto objeto 
para ser percebida enquanto ato: ela só vai ter um sentido (para mim) quando produzir 
reverberações (em mim), e desse encontro entre mim e a obra resultar um aumento de 
(minha) “potência de existir”. (KLINGER, 2014, p. 55) 

Tudo isso é, como falei, uma preparação do terreno. É nesse território limítrofe e 

ambíguo que preambulo (perambulo?) uma leitura possível, em diálogo e incorporação com um 

repertório constituído, como diz o célebre poema de Antonio Machado19, no andar; leitura 

 
 

19 “Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino, y al volver la vista atrás se 
ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino sino estelas en la mar.” (MACHADO, 
A., 1978, p. 200) 
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inevitavelmente fragmentária, incompleta, palimpsestuosa20. É nesse terreno que, mais uma 

vez, encontram-se o texto da vida (de uma vida) e o texto da obra (de uma obra): a voz crítica 

e a voz ficcional; a voz que lê, a minha, e a voz que será lida: a voz do narrador, mais do que a 

do autor. É sob aquela perspectiva dialética, exorbitante, que me coloco sobre esse terreno em 

constante preparo, buscando também remexer com a devida prudência, para seguir com as 

metáforas geológicas, a areia movediça e ubíqua do contemporâneo; entendendo a pesquisa 

acadêmica como uma forma de leitura — crítica, sem dúvida, e plural.  

Nos dois segmentos a seguir, que concluem este capítulo, busco desdobrar aquelas 

duas noções barthesianas apropriadas por Scholes — o “texto da obra” e o “texto da vida”. 

Começo arbitrariamente pela segunda, de maneira breve, a fim de dar a este leitor um nome e 

uma história, como propõe a epígrafe de Piglia que abre o capítulo. A fim de estabelecer um 

lugar particular para o gesto desta leitura, nos sentidos indicados acima, começo por situar a 

mim mesmo (o texto da vida) como leitor singular diante de uma obra, retomando alguns 

encontros que se mostraram reverberantes ao longo de um trajeto cuja origem se desenvolve 

também, arrisco dizer, em torvelinho. Em seguida, passo a explorar mais atentamente a tessitura 

do romance Noite dentro da noite, de Joca Reiners Terron (o texto da obra), recolhendo pelo 

trajeto pontos luminosos para uma constelação possível: tópicos e questões que se relacionam 

aos prismas de leitura propostos — fantasmas e palimpsestos.  

 

2.2 Texto da vida 

 

Para Benjamin, como vimos, a origem tem a forma de um redemoinho cujo ritmo só 

se revela a um ponto de vista duplo. A origem é descontinuidade; é imprevisível e anacrônica, 

surgindo como “uma falha, um acidente, um mal-estar, uma formação de sintoma” (DIDI-

HUBERMAN, 2017a, p. 95, grifo meu). Em imagem próxima àquela que propõe Scholes para 

os vetores dialéticos da leitura, ou para a reverberação recíproca entre “texto da obra” e “texto 

 
 

20 O neologismo de Philippe Lejeune é recuperado por Gérard Genette em Palimpsestos: a literatura de segunda 
mão (2010): “O hipertexto nos convida a uma leitura relacional cujo sabor, tão perverso quanto queiramos, se 
condensa muito bem neste adjetivo inédito que Philippe Lejeune inventou recentemente: leitura palimpsestuosa. 
Ou, para deslizar de uma perversidade a outra: se amamos verdadeiramente os textos, devemos, de vez em quando, 
amar (pelo menos) dois ao mesmo tempo” (GENETTE, 2010, p. 145). A apropriação do termo me parece 
sugestiva, considerando que a imagem do palimpsesto será um dos prismas de leitura desenvolvidos neste trabalho. 
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da vida”, esse torvelinho na correnteza resultaria, diz Benjamin, da ação de duas forças 

contrárias: uma em direção à fonte, outra no sentido do desaguamento (MACHADO, F., 2013, 

p. 137). Por um lado, restauração, por outro, inacabamento.  

Tomando o torvelinho benjaminiano ainda por um prisma subjetivo, no sentido da 

restauração inacabada (e inacabável) de uma certa origem para este percurso, busco examinar, 

a seguir, de forma fragmentada, quatro vórtices de um turbilhão que arrasta para o seu centro o 

texto da obra e o texto da vida.  

 

2010 

 

Deitado no divã da analista, em mais uma tentativa sisífica de preencher lacunas que 

inevitavelmente abririam outras, fui apresentado a Austerlitz (2008), romance de W. G. Sebald. 

“Ninguém pode explicar exatamente o que acontece dentro de nós quando se escancaram as 

portas atrás das quais estão escondidos os nossos temores de infância”, diz o narrador a poucas 

páginas do início (SEBALD, 2008a, p. 29), em construção bastante apropriada para o trabalho 

da análise. As lacunas, os temores específicos daquela época importam menos, aqui, do que os 

seus ecos, as suas reverberações no texto da vida. Enquanto Jacques Austerlitz, o protagonista, 

empreende uma jornada de descoberta (ou reconstrução) da sua história, narrada sempre em 

discurso indireto, a paisagem europeia, e particularmente a do século XX, descortina uma tela 

sobre a qual o narrador desenha uma extensa e intrincada meditação sobre a guerra, a morte, a 

destruição, a decadência; sobre a memória, a continuidade e o sentimento de que nada, nunca, 

desaparece inteiramente. Em Os anéis de Saturno (2010), um peregrino convalescente caminha 

sem rumo pelo litoral inglês; na paisagem decadente da região, interpreta os escombros de uma 

época de florescência econômica, revelando de maneira subterrânea o poderoso aparato bélico 

instalado durante a guerra, hoje também arruinado. Como o “anjo da história” de Benjamin21, 

os narradores sebaldianos têm o olhar dirigido ao passado. 

Sebald nasceu em um vilarejo nos Alpes bávaros, na Alemanha devastada de 1944, 

durante os últimos suspiros da Segunda Guerra Mundial. De uma infância marcada pelo silêncio 

 
 

21 Nas teses Sobre o conceito de história, Benjamin (2016, p. 245) compara o quadro Angelus Novus, de Paul Klee, 
ao “anjo da história”: “Seu semblante está voltado para o passado. Onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos, 
ele vê uma catástrofe única, que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as arremessa a seus pés.”  
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opressivo do pós-guerra, crescendo com a sensação constante de que algo lhe era ocultado, 

construiu uma pungente obra sobre a memória — uma memória indireta e fragmentária cuja 

relação com os eventos do passado se dá mais pelo investimento imaginativo do que pela 

experiência. Uma obra que lida ao mesmo tempo com um “déficit de memória e um déficit de 

linguagem”, afirma o escritor Julián Fuks (2016, p. 129).  

Aos seus narradores, sempre em trânsito (são peregrinos, caminhantes, viajantes) e 

imersos em um universo deficitário, resta a estranheza:  

A comunhão com o passado dá-se parcialmente pela estranheza, que é forçado a 
aceitar, pelo sfumato de qualquer memória. As fantasmagorias dos passados alheios 
que visita e a cujos desfiles assiste o transformam num outro fantasma de aparições 
ocasionais e de identificação imediata, mesmo ao longe. (PINTO, 2019, n. p., grifo do 
autor)  

No trecho acima, Júlio Pimentel Pinto alude ao narrador de uma das histórias de Os 

emigrantes (2009), mas pode-se afirmar sem muito temor que todos os narradores dos romances 

de Sebald padecem dessa ambiguidade, em maior ou menor grau. Tanto narradores quanto 

personagens vivem em estado de suspensão, como se não pertencessem ao mundo que habitam 

— e Sebald inclui a si próprio entre eles, como exemplifica a passagem de uma das narrativas 

curtas do livro Vertigem (2008), em que o passaporte do narrador, em viagem pela Itália, é 

inadvertidamente levado por outro viajante, o que lhe rende um périplo burocrático para obter 

um novo documento. Anexa a esse trecho está a fotografia de um passaporte que mostra o rosto 

e a assinatura do próprio autor (Figura 1).  

Além dos temas da memória e da elaboração do trauma histórico, talvez a característica 

mais evidente, mais explorada pela crítica e ao mesmo tempo mais enigmática das narrativas 

de W. G. Sebald seja a incorporação de imagens ao texto — fotografias, bilhetes de viagem, 

recibos de hotéis, mapas, documentos, como nota Fuks:  

Enquanto passeia aparentemente sem norte, o romancista tira fotos do que vê e as 
insere entre suas palavras, imagens insignificantes em sua maioria, e que, no entanto, 
dão ao romance uma autenticidade quase sem precedentes, um profundo efeito de real 
— questionável, no limite, pois sabemos que o autor amiúde inventa contextos para 
tais imagens, forjando para elas uma gênese. (FUKS, 2016, p. 131) 
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Figura 1 — Vertigem (2008) 

 

Reprodução de página do livro Vertigem (SEBALD, 2008b, p. 91), que mostra o passaporte real de W. G. 

Sebald. Fonte: reprodução do autor. 

 

A particularidade da escrita sebaldiana se dá não pela simples presença destas imagens 

nas narrativas — recurso utilizado, por exemplo, já em Nadja, de André Breton, publicado em 

1928. Ela se dá pela forma como texto e imagem se relacionam entre si e com a trama; pelas 

fricções que ocorrem entre as duas linguagens, que põem em questão tanto o suposto estatuto 

referencial da fotografia quanto a estabilidade do texto literário, como no caso do passaporte. 

Em relação às imagens, a novidade sebaldiana está, para Ana Martins Marques (2013, p. 68), 

“na perturbação representada pela incorporação de imagens fotográficas num texto que não 

define, de partida, seu estatuto [ficção? autobiografia? ensaio historiográfico?].” As fotografias 

em Sebald são, na leitura de Marques, corpos estranhos que “operam uma ligeira perturbação 

na leitura” por estabelecerem uma relação indeterminada com o texto, uma “perturbação da 

referência, não apenas das imagens, mas também do próprio relato.” (MARQUES, 2013, p. 69). 

As imagens, nos livros de Sebald, ajudam a esfumaçar as fronteiras entre ficção e não-ficção 

na medida em que, deslocadas de seus contextos de origem, emprestam a elementos ficcionais 

a relação de referencialidade que resiste ainda na linguagem fotográfica. Não é esse o caso de 

Noite dentro da noite, como veremos.  
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À leitura de Austerlitz, seguiram-se todos os outros livros de Sebald publicados no 

Brasil. À descoberta de Sebald naquele 2010, seguiu-se uma busca diletante por possíveis 

sebaldianos na literatura latino-americana, de descendentes declarados a vizinhos distantes, 

caminho que me levou a trabalhos fronteiriços como Nove noites (2002), de Bernardo Carvalho, 

História natural da ditadura (2006), de Teixeira Coelho, Respiração artificial (1979), de 

Ricardo Piglia, Opisanie Świata (2013), de Veronica Stigger, Papeles falsos (2010), de Valeria 

Luiselli, Shiki Nagaoka: uma nariz de ficción (2001), de Mario Bellatin, entre outros — e, por 

fim, a Noite dentro da noite (2017), de Joca Reiners Terron.  

 

2011 

 

No trabalho profissional, como jornalista, fotógrafo e artista visual, enquanto membro 

do Coletivo Garapa, desenvolvíamos um projeto que partia da recente demolição do Edifício 

São Vito e de dois prédios vizinhos, localizados no centro de São Paulo, para refletir sobre a 

memória e o apagamento. Ausentes da paisagem urbana, os edifícios se tornaram um imenso 

fantasma na lembrança dos seus ex-moradores e também de quem, como nós, conviveu 

intensamente com aquelas estruturas desde que apareceram as primeiras notícias sobre a 

demolição iminente. Dentro da bibliografia crítica que exploramos na época estava o livro A 

natureza do espaço, do geógrafo Milton Santos (2009), e nele o encontro com uma estranha 

palavra: palimpsesto. Santos utiliza o termo para se referir à sobreposição de camadas temporais 

na paisagem e no espaço. O espaço é “presente, porque passado e futuro, [...] memória viva de 

um passado morto” (SANTOS, 2009, p. 104), e a geografia, uma forma de ver o tempo como 

simultaneidade (SANTOS, 2009, p. 159).  

Morar (2011), o trabalho em questão (Figuras 2 e 3), era uma tentativa de dar forma 

àquele fantasma: utilizando-nos de estratégias de montagem, como um quebra-cabeças, 

propúnhamos aproximações entre técnicas e abordagens distintas na forma e no tempo — do 

daguerreótipo, processo fotográfico desenvolvido em meados do século XIX, à apropriação de 

imagens digitais do Google Earth. O tempo como simultaneidade. Como é próprio da memória, 

o trabalho foi construído a partir de fragmentos que ora se encaixavam em harmonia, ora se 

chocavam em estranheza. 
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Figura 2 — Perspectiva A, jornal Morar (2011) 

 
Perspectiva das páginas abertas do jornal Morar. Fonte: Coletivo Garapa. Disponível em 

https://garapa.org/portfolio/morar/. Acesso em 05/05/2019. 

 

Figura 3 — Perspectiva B, jornal Morar (2011) 

 
Perspectiva de montagem das páginas fechadas do jornal Morar. Fonte: Coletivo Garapa. Disponível em 

https://garapa.org/portfolio/morar/. Acesso em 05/05/2019. 

https://garapa.org/portfolio/morar/
https://garapa.org/portfolio/morar/
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O palimpsesto se transformou, nos anos seguintes, em ponto de convergência de 

grande parte das produções do coletivo. Em 2013, realizamos A Margem, resultado de uma 

expedição que percorreu toda a extensão do rio Tietê, da nascente à foz (um percurso 

benjaminiano), em busca das camadas de história sedimentadas, latentes, sobre a paisagem. 

Também recorrendo a estratégias de montagem no espaço, o trabalho (Figura 4) propunha um 

labirinto de experimentos visuais elaborados a partir da leitura atenta de relatos de viagem de 

exploradores que percorreram o rio Tietê nos séculos XVIII e XIX, além de uma pesquisa sobre 

a sua iconografia. O rio como a biblioteca de Babel, de Borges.  

De uma palavra estranha, no início, o palimpsesto se transforma em mais uma 

ferramenta caleidoscópica — de criação e também de leitura. 

 

Figura 4 — A Margem (2013) 

 

Perspectiva artística da instalação A Margem. Fonte: Coletivo Garapa. Disponível em 

https://garapa.org/portfolio/a-margem/. Acesso em 05/05/2019. 

 

2017 

 

O encontro com o romance de Terron, a sua interpelação, ocorre, como falei, em uma 

improvável megastore, e também como o resultado inesperado de uma procura que tem início 

tanto com a leitura de Sebald, sete anos antes, quanto pelas indagações decorrentes do meu 

trabalho artístico. Ao longo dos anos, aquele campo vasto de interesses (e também o cânone 

pessoal que se compunha) foi convergindo para um lugar de difícil classificação — um 

https://garapa.org/portfolio/a-margem/
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umbral22: textos limítrofes que abrem mais do que encerram caminhos; imagens ambíguas que 

embaçam os limites da referencialidade e escapam ao engessamento e à classe. Um “entre-

lugar”23 em que convivem e se relacionam mutuamente “a prisão e a transgressão”. Nesse 

umbral dialético, os limites do texto da vida já se esfumaçam, mesclam-se aos do texto da obra 

sem, no entanto, dissolverem-se um no outro. Adentrando essa zona enevoada, avanço em 

direção ao texto da obra seguindo o conselho de Barthes e trazendo-o à minha própria vida e 

pensamento, procurando abrir novas dobras naqueles quatro estranhamentos (bastante 

particulares) que, em 2017, despertaram o meu interesse por Noite dentro da noite.  

 

Primeiro estranhamento: “uma autobiografia” 

 

Como vimos, o subtítulo “uma autobiografia” aparece discretamente apenas na folha 

de rosto e na ficha catalográfica de Noite dentro da noite. Apesar da discrição, esse paratexto 

acaba por complexificar o estabelecimento de um protocolo inicial para a leitura do romance. 

Afinal, como estabelecer de partida um pacto objetivo entre leitor e obra? Que espécie de livro 

é este que tenho nas mãos? Um romance ou uma autobiografia? Que sentidos se escondem sob 

essa aparente contradição?  

De acordo com o “pacto autobiográfico” definido por Philippe Lejeune (2008, p. 15), 

para que haja uma autobiografia é necessária uma “relação de identidade entre o autor, o 

narrador e o personagem”. Essa relação se apresenta, diz Lejeune, na forma de um pacto, que 

pode ser tanto implícito quanto explícito, e que é estabelecido por meio de indicadores presentes 

na publicação. Por essa perspectiva, o subtítulo de Noite dentro da noite, assim como os dados 

biográficos coincidentes entre personagens e autor (a fronteira entre Brasil e Paraguai, o 

sobrenome Reiners etc.), seriam fortes elementos a reforçar um suposto pacto referencial. 

Contudo, tal impressão é desmontada pela mesma ficha catalográfica e também, obviamente, 

 
 

22 O termo, de nítido contorno benjaminiano, chega até mim via Daniel Link, crítico argentino para quem os 
fantasmas são o que resta da classe (ou seja, dos limites): são “a pura potência do ser (ou do não ser), nunca um 
limite, sempre um umbral” (LINK, 2009, p. 13, tradução minha). A palavra remete também ao limiar de que 
Benjamin trata nas Passagens: essa “soleira da imaginação”, na citação que Benjamin toma de Aragon 
(BENJAMIN, 2018, v. 2, p. 816). 
23 O termo é de Silviano Santiago: “Entre o sacrifício e o jogo, entre a prisão e a transgressão, entre a submissão 
ao código e a agressão, entre a obediência e a rebelião, entre a assimilação e a expressão — ali, nesse lugar 
aparentemente vazio, seu templo e seu lugar de clandestinidade, ali, se realiza o ritual antropófago da literatura 
latino-americana.” (SANTIAGO, 2000, p. 26) 
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pelo enredo, notadamente ficcional, apesar dos liames que o texto propõe com a historiografia 

e com o real. Uma leitura possível, portanto, é a de que o romance de Terron transgrediria 

ambos os pactos, mas suspeito que não é bem esse o caso.  

É possível que aquelas interrogações iniciais residam menos no texto de Terron do que 

na expectativa do leitor de se apoiar em um pacto seguro e estável. Entretanto, se tratamos até 

aqui de um universo de produções caracterizado pela transgressão dos pactos estabelecidos e 

pela “dissolução dos limites precisos entre o ‘real’ e o ficcional” (KLINGER, 2016, p. 14), 

talvez a pergunta do início, ou o estabelecimento de limites rígidos entre gêneros, ou de 

binarismos estanques, como ficção e não-ficção, já não sejam mais tão adequados a este 

propósito. Assim como na obra de W. G. Sebald, que, como vimos, parte de uma ambiguidade 

proposital no pacto que estabelece com o leitor, mesclando elementos factuais a documentos 

ficcionais, entre outras combinações, é possível especular que, em Noite dentro da noite, tanto 

o subtítulo quanto os dados biográficos coincidentes entre personagens e autor, em vez de 

corroborar o “pacto autobiográfico” de Lejeune, estabelecem de partida um protocolo 

propositalmente ambíguo — ou até mesmo irônico, como a provocação de um autor ciente das 

porosidades da literatura contemporânea. Um sinal disso são também as fotografias que abrem 

cada um dos treze capítulos, imagens que sugerem ligações frágeis (e, além do mais, rasuradas) 

com o real, apesar da suposta referencialidade (ainda amplamente aceita) da imagem 

fotográfica. Ainda com relação ao uso das imagens, do qual falarei mais adiante, o romance de 

Terron parece se distanciar da estética sebaldiana na medida em que as fotografias surgem 

adulteradas pelas rasuras, gesto visual consciente que ajuda a reforçar o jogo irônico proposto 

pelo autor. Como afirma Renata de Felippe (2018, p. 51), em Noite dentro da noite “a 

ressonância entre elementos factuais e diegéticos é rompida já no começo do relato, quando o 

leitor é apresentado a um protagonista mudo e não nomeado, estranhamente introduzido na 

família Reiners.” Ainda assim, o paratexto insiste: “uma autobiografia”. 

Passemos, então, do paratexto ao texto. Em 2017, na esteira das transgressões que 

caracterizam a literatura dos anos 2010 (representadas com mais evidência pela explosão da 

chamada autoficção), Terron constrói um romance em que história, memória e imaginação se 

confundem, mas recorre pontualmente a elementos próprios de um pacto referencial, 

autobiográfico. Tal ambiguidade é reforçada pela segunda pessoa que narra o romance, como 

veremos, e também pelo enredo, cuja trama é movida pela tarefa de preencher um longo vazio 

na memória do protagonista — o “Ano do Grande Branco” —, amnésia provocada por um 
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acidente na escola durante uma brincadeira de esconde-esconde, experiência traumática que 

deixa o menino sem voz e sem memória: 

Medianeira, Paraná, princípio do inverno de 1975: seu acidente foi naquela quinta-
feira, disse Curt Meyer-Clason, na manhã do dia dezessete. Com a cara tapada no 
muro, o pegador contava de zero a cinquenta, enquanto outros se dispersavam e você 
corria pela escola na tentativa de se esconder. [...]Acertou a nuca com força no 
concreto ainda fresco, cercado por tapumes. Teve convulsões e mordeu a língua. [...] 
Naquele esconde-esconde, a rata sempre lhe dizia, você foi o único a não ser 
encontrado. Na manhã daquele dia você deixou de ser você, nem sequer tinha 
completado doze anos e passou a ser outra pessoa. Com a dentada, sua língua ficou 
bífida como ferrão de aranha, a língua de uma serpente. Uma voz amputada. Alguém 
contou a você, alguém de quem você não se lembra mais, que depois que se sente, o 
gosto de sangue nunca sai da boca. Quem lhe disse isso sabia como ninguém. Aquele 
foi o começo do Ano do Grande Branco. (TERRON, 2017, p. 11) 

Medianeira, Paraná. Encontro nesse nome uma analogia incidental com o gesto da 

leitura como descrito por Scholes: leitura como ponto de encontro, medianeira entre duas faces, 

uma voltada ao passado e outra ao futuro. Dois vetores, um centrípeto e outro centrífugo, ambos 

carregados de tensão dialética.  

A ocupação do vazio de memória do “Ano do Grande Branco” se dá por meio da 

imaginação do protagonista, pela invenção de uma história pessoal: “uma autobiografia”. Nesse 

sentido, sobre a relação entre a perda da memória e o “pacto autobiográfico”, Diana Klinger 

oferece mais um argumento que, trazido para a leitura que proponho, reforça o caráter ambíguo 

de Noite dentro da noite: “A perda da memória, que é o dispositivo constitutivo da 

autobiografia, produz um distúrbio e desestabiliza os princípios fundadores do discurso 

autobiográfico: a sinceridade e a autenticidade” (KLINGER, 2016, p. 56, grifos da autora).  

Noite dentro da noite é, assim, a história de um desmemoriado cuja autobiografia lhe 

é contada por um outro. 

 

Segundo estranhamento: “esta história é sobre você” 

 

A voz narrativa de Noite dentro da noite dirige-se sempre a um personagem, ao mesmo 

tempo narratário e protagonista, a quem chama apenas de Você. A estratégia tira proveito da 

fusão gramatical característica do português falado no Brasil, onde o pronome você, segunda 

pessoa do discurso, assume a conjugação da terceira pessoa gramatical. Para complicar o lugar 
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desta voz, ao longo de toda a narrativa, não há um eu evidente que se dirige a esse você: o que 

há, no lugar disso, é uma voz múltipla, ou um embaralhamento de vozes alheias que, lidas em 

conjunto, acabam por assumir uma aparente onisciência (“Quem lhe disse isso sabia como 

ninguém”, diz o narrador no trecho exposto acima). Como percebe Renata De Felippe (2018, 

p. 55), “o uso predominante dos verbos na segunda pessoa indica a existência de um narratário, 

de um interlocutor silencioso”: o protagonista mudo e desmemoriado. Uma possibilidade 

adicional, apontada também por De Felippe, é a de que, nesse “jogo de vozes narrativas”, o 

protagonista desempenharia “tanto a função de narrador anômalo quanto de narratário”, leitura 

que carrega o subtítulo para um pacto ficcional: o romance como uma autobiografia anômala 

de um personagem que remonta para si a própria história. 

Mas nem mesmo essas hipóteses se confirmam com segurança ao longo do romance. 

No capítulo final, “História da lembrança”, a voz narrativa encarna subitamente uma primeira 

pessoa do singular. Essa mudança ocorre sem que haja uma virada drástica no registro, pois a 

voz que narra agora, a voz que aparentemente revela ao protagonista a verdade tão perseguida 

por ele, a verdade sobre o “Ano do Grande Branco”, vem emoldurada pela gravação sonora de 

uma fita cassete, que ele reproduz em um walkman. A verdade (uma verdade impossível e 

insuficiente, como veremos) tem a forma de uma fita cassete24 — e tem a voz da rata, a mãe 

adotiva do protagonista. No segundo fragmento citado abaixo, em uma provável pista deixada 

pelo autor, a própria rata alude ao uso que faz da terceira pessoa ao se referir ao filho bastardo. 

A três páginas do fim, a fita acaba e o narrador em segunda pessoa retorna.  

Vou tentar simplificar as coisas, dizia a voz da rata no lado B da fita. Toda história de 
família é uma história de fantasmas. Quem escreve essa história sempre está morto 
nem que por um momento, um tempo de exílio para observar a vida de maneira isenta, 
à distância. Um passo atrás e se ultrapassa a fronteira. No terreno da morte o olhar se 
movimenta sem paixão sobre o que ocorre do lado de cá, um passo adiante, e registra 
as miudezas da vida em sua real insignificância. Desse ponto de vista, 
arrependimentos não parecem apavorantes, memórias já não nos assombram. Somos 
outros, desligados das armadilhas do eu. Que meio fantástico de conversar é esse, fala 
a verdade. Você aí, eu aqui. Tempos se misturam. É como uma janela para outra coisa, 
entende. [...] 

Algo me diz que você não estranha nem um pouco eu me referir a você assim, na 
terceira pessoa, não é. (TERRON, 2017, p. 446, grifos meus) 

 
 

24 Um outro romance brasileiro recente que tem como cerne da narrativa mensagens registradas em um gravador 
é Paisagem com dromedário (2010), de Carola Saavedra.   
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A ambiguidade está longe de se mostrar resolvida. Dar um corpo à voz que narra soa 

como uma resposta frágil, tanto quanto atribuir o status de verdade às revelações gravadas pela 

rata na fita cassete. Para preencher o “grande branco”, o narrador do romance empreende um 

movimento que vejo como análogo ao diagrama dialético que propõe Robert Scholes para a 

leitura, ou mesmo o torvelinho benjaminiano. Ao buscar reconstruir um passado (a origem) e 

com isso tentar restabelecer alguma verdade (o desaguamento), o narrador organiza múltiplas 

perspectivas e relatos, tanto para o protagonista quanto para o leitor.  

“Tempos se misturam”, diz a rata. Ao reelaborar sucessivamente as lacunas da 

memória, em constante diálogo com eventos e personagens históricos, esse narrador aponta 

para fora (do tempo e do livro), em direção ao futuro que se anuncia nas últimas frases do 

romance: “Em dez anos, ao final de dezembro, a década também terminaria e com ela o século 

XX” (TERRON, 2017, p. 463). Entre ambos os gestos, a voz que narra, seja ela quem for, 

equilibra-se sobre o umbral dialético do presente. 

 

Terceiro estranhamento: “treze fotografias rabiscadas”   

 

As imagens que abrem cada capítulo, todas em branco e preto, aparecem sempre 

rasuradas por uma espécie de pincel, em um gesto que parece querer ocultar ou confundir traços 

que indicariam uma possível condição referencial, documental. À primeira vista, tais imagens 

parecem descoladas do texto, como se fossem elementos decorativos na abertura dos capítulos, 

mas o narrador acaba por fazer referência às fotos de tempos em tempos, incluindo-as no centro 

da trama e vinculando-as àquela mesma revelação, àquele segredo originário representado pela 

voz gravada na fita cassete, como sugerem os trechos a seguir: 

Ele [Curt Meyer-Clason] mantinha a pequena caixa com fotografias que lhe 
pertenciam e as exibiria em uma conferência na Casa do Sol. Precisava revelar algo 
importante, um segredo relacionado à sua origem, um vazio em seu passado: O Ano 
do Grande Branco. (TERRON, 2017, p. 12) 

Para ilustrar esta fala, exibirei treze fotografias de uma família que conheci, disse Curt 
Meyer-Clason, fotos de pessoas de quem privei da intimidade e cuja lembrança atual 
se resume a estas imagens recebidas pelo correio em uma caixa de sapatos. Tudo o 
que restou de uma família: uma caixa com treze fotografias rabiscadas, arqueologia 
familiar resumida a poucos passos. (TERRON, 2017, p. 367) 
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Mas o segredo ao qual as fotografias estão associadas, essa “arqueologia familiar” de 

que fala Curt Meyer-Clason, é enviada do “terreno da morte”, como revela a rata: documentos 

que compõem uma verdade instável, fantasmagórica, relatada por um narrador que não assume 

lugar definido, serpenteando entre as vozes de outros. O exemplo de Curt Meyer-Clason, a voz 

que predomina no romance, é, neste caso, bastante representativo. O verdadeiro Meyer-Clason 

foi um tradutor alemão, responsável por verter, entre outras, a obra de Guimarães Rosa para o 

seu idioma nativo. Acusado de participar de uma rede de espionagem no período do Estado 

Novo, passou cinco anos como preso político na Ilha Grande, litoral do Rio de Janeiro. Como 

nota De Felippe (2018, p. 56), trata-se, portanto, de “um sujeito duplamente suspeito, um 

possível espião e um tradutor/traidor”, o que coloca toda a narrativa em estado de dúvida 

permanente. De maneira análoga, as ligações que as fotografias estabelecem com a narrativa 

são, como veremos, obtusas, indeterminadas, um estatuto que é reforçado pelas rasuras 

aplicadas sobre elas. 

 A imagem que abre o primeiro capítulo do romance (Figura 5), História do 

esquecimento, mostra uma pessoa em roupa de inverno escura, contraposta a um desfiladeiro 

de águas congeladas. No texto, a foto tem ligação com o dia em que começa o “Ano do Grande 

Branco”, o dia em que Você, o protagonista, recebe alta do hospital depois de sofrer o acidente 

que o deixou amnésico:  

No carro, girando o dial do rádio, a rata se perguntou se as Cataratas do Iguaçu teriam 
congelado. Ficavam a menos de cinquenta quilômetros dali, as Cataratas do Iguaçu, 
podíamos ir até lá conferir, ela disse, as Cataratas do Iguaçu imobilizadas no espaço, 
as águas interrompidas em plena queda, é como se o rio do tempo congelasse. As 
Cataratas do Iguaçu congeladas. Como se o tempo parasse. Por isso esta história está 
em pane. O tempo congelou, e o início e o final dela se embaralham. (TERRON, 
2017, p. 24, grifos meus) 

Entrarei na discussão particular sobre esse tema no próximo capítulo. Por ora, penso 

ser importante apontar para uma primeira aproximação possível entre texto e imagem, 

percebida no romance. É evidente que a fotografia acima não retrata as Cataratas do Iguaçu 

congeladas: ela alude a uma imagem mental da rata, uma imagem que nos apresenta um motivo 

presente ao longo de toda a narrativa: a fotografia das cataratas congeladas interpela o curso da 

história, congelando e embaralhando o tempo, deixando a história (e a narrativa) “em pane”. 
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Figura 5 — Páginas de Noite dentro da noite (2017) 

 

Dupla de abertura do capítulo 1 de Noite dentro da noite, “História do esquecimento” (TERRON, 2017, p. 10). 

Fonte: reprodução do autor. 

 

Quarto estranhamento: “o tempo congelou” 

 

Uma história em pane, o tempo congelado, início e final embaralhados. No final do 

primeiro capítulo, o narrador faz um breve sumário de algumas das camadas históricas que 

serão enredadas nas páginas seguintes: 

Naquela fuga cujo motivo você desconhecia, através da noite como se falasse em sua 
vigília para que despertasse de um pesadelo ou do terreno dos mortos, a rata contou a 
você a história de Karl Reiners perdido no Pantanal em 1964 e do encontro dele com 
o bioquímico alemão, além das coincidências envolvendo o marinheiro Kurt Meier e 
o espião Curt Meyer-Clason aprisionados na Ilha Grande ao final da Segunda Guerra. 
(TERRON, 2017, p. 32) 
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Nesse sentido, o de uma reescrita em camadas da história, Noite dentro da noite se 

aproxima também daquela palavra estranha trazida pelas correntes espirais do torvelinho alguns 

anos atrás: o palimpsesto, termo que descreve antigos pergaminhos nos quais os escritos 

apagados deixavam rastros sob as novas inscrições. O palimpsesto é, como veremos, metáfora 

recorrente nos estudos que tratam das construções da memória: “O que é o cérebro humano, 

senão um natural e poderoso palimpsesto?”, pergunta-se Thomas de Quincey em 1845 (apud 

DILLON, 2005, p. 249). Em direção convergente, é também sobre a memória que fala Milton 

Santos ao comparar a paisagem urbana a tais pergaminhos. E é a memória o tema que subjaz 

toda a obra de W. G. Sebald, que pode ser chamada, sem muito receio, de palimpséstica. É a 

partir dessa sobreposição de tempos e histórias, remontagem do tempo e da memória a 

contrapelo (e intertextual), que vislumbro uma associação entre a voz que narra o romance 

Noite dentro da noite e a figura do palimpsesto, como veremos no segmento dedicado ao tema. 

 

2018 

 

Concluindo este percurso vacilante pelo texto da vida, o vetor mais fresco do 

torvelinho, já no caminhar da pesquisa, tem a forma de uma coincidência: a descoberta de que 

Sebald serve de inspiração não premeditada tanto para a leitura quanto para o seu objeto25. 

Segundo declaração de Joca Reiners Terron (2018, informação verbal)26, um dos estímulos para 

a elaboração de Noite dentro da noite foi dado pela leitura da obra do autor alemão em um 

momento no qual Terron se dedicava à escrita de um romance anterior. Essa pesquisa, por sua 

vez, nasce de uma inquietação que, como já foi dito, é também motivada pelo encontro com 

Sebald, que instigou uma busca por obras e autores afins, em especial no cenário latino-

americano. Uma procura incessante (lembremo-nos de Barthes, mais uma vez: a procura não 

cessa nunca) dedicada a desentranhar Sebald sob o sol dos trópicos; a olhar para as relações 

porosas entre fato e ficção (MARQUES, 2013, p. 69) que se colocam na obra sebaldiana; a 

percebê-las como uma forma em cujo interior percutem tensões, os “antagonismos não 

 
 

25 Além do mais, a coincidência é um elemento fundamental na escrita sebaldiana, composta por narrativas em 
curto-circuito que emergem da sobreposição e da sincronicidade de datas e locais para colocar em questão as 
complexas relações entre história e memória, verdade e ficção. 
26 Em palestra realizada no Instituto Vera Cruz, em São Paulo, em 26 de junho de 2018. 
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resolvidos da realidade” de que fala Adorno (2013, p. 18). São tensões que, evidentemente, 

ressoam também por todo o continente.  

Para os objetivos deste trabalho, busco circunscrever tais tensões à complexa 

negociação entre construções e apagamentos na memória e na história, em especial quando 

ligados à violência de estado. Na visão de Julián Fuks (2017, p. 84), Sebald é paradigma de 

uma literatura que “tem se ocupado de combater o déficit de memória e a sordidez da linguagem 

institucional, enfrentando [...] a máquina coletiva de recalque”. Se Sebald tinha o regime nazista 

e a Segunda Guerra Mundial, com seus desdobramentos atrozes, além do silêncio opressor no 

pós-guerra, como imenso pano de fundo sobre os quais se inscreviam tais negociações, nós, 

brasileiros e latino-americanos, carregamos um histórico profícuo em eventos traumáticos cujos 

silêncios repercutem na atualidade.  

 

2.3 Texto da obra 

 

Figura 6 — Capa de Noite dentro da noite (2017) 

 
A capa de Noite dentro da noite é ilustrada por um desenho a nanquim do artista estadunidense Brendan Monroe 

(TERRON, 2017). Fonte: reprodução do autor. 
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2.3.1 Noite em abismo 

 

Noite dentro da noite. No título, uma imagem recursiva, o embrenhamento em abismo 

de uma noite dentro de outra, uma escuridão no interior de outra escuridão. Na capa, uma 

reprodução de Hole, desenho a nanquim do artista plástico Brendan Monroe, reforça a imagem 

do abismo ao mostrar, como o nome em inglês sugere, um buraco, uma fissura circular que 

interrompe a superfície rugosa de linhas diagonais em branco e preto. A forma lembra também 

um sumidouro por onde as águas antes superficiais, horizontais, de um rio mergulham para 

longe da vista, em direção a alguma insondada profundeza. Sumidouro é também o nome de 

uma fazenda no Mato Grosso onde tem origem a linhagem da família do protagonista. E é 

também o nome da rua da cidade de Medianeira, no Paraná, onde a história começa, em 1975.   

Noite dentro da noite é o oitavo livro de prosa de Joca Reiners Terron, escritor e 

designer gráfico nascido em 1968 em Cuiabá, estado do Mato Grosso, radicado em São Paulo 

desde 1995. Terron, que estreou em 1998 com o livro de poemas Eletroencefalodrama, e na 

prosa, em 2001, com a novela Não há nada lá, é também autor de quatro volumes de poesia e 

de dois textos para teatro27. Esse trânsito despreocupado por sobre as fronteiras entre as 

linguagens da prosa, da poesia e da dramaturgia, além da formação em desenho industrial, 

demonstram um caráter fronteiriço que será incorporado à linguagem, à geografia e às 

personagens que compõem as narrativas do autor. Em Do fundo do poço se vê a Lua (2010), 

Terron explora a figura do Doppelgänger em uma história que se alterna entre São Paulo e o 

Cairo, entre passado e presente, e que é narrada por Cleo, uma mulher transgênero que conta, 

depois de morta, um périplo do irmão gêmeo ao Egito em busca do irmão/irmã. O livro Curva 

de rio sujo (2003) é apresentado inicialmente como uma coletânea de contos, mas que depois 

revelam “uma dialética peculiar” do conjunto com as partes (HOSSNE, 2010, p. 169)28. Em 

Sonho interrompido por guilhotina (2006), são as leituras dos autores Valêncio Xavier, José 

Agrippino de Paula, Glauco Mattoso e Raduan Nassar que se entranham no texto. Mais adiante, 

no segmento “Ecos”, exploro algumas relações intertextuais que se evidenciam entre Noite 

dentro da noite e outras obras da carreira do autor.  

 
 

27 Em 2019, Terron publicou também o romance A morte e o meteoro.  
28 Em 2017, Curva de Rio Sujo foi adaptado para o cinema, com direção de Felipe Bragança, com o título Não 
devore meu coração. 
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2.3.2 “A memória é uma curva de rio sujo” 

 

A frase acima está no primeiro fragmento, que faz as vezes de prefácio, de Curva de 

rio sujo (TERRON, 2003, p. 9), coletânea de contos interrelacionados e quinto livro publicado 

por Terron. Curva de Rio Sujo é também o nome de uma das cidades fictícias onde transcorrem 

os eventos de Noite dentro da noite. E é precisamente a memória (e o seu apagamento) o grande 

tema deste livro, um romance de estrutura fragmentada que parece seguir à risca a provocação 

feita por Waly Salomão e transcrita na epígrafe deste capítulo. Como diz o narrador do romance:  

Sua memória era uma ilha de edição quebrada, uma ilha que percorria a pé à procura 
de lembranças, de pistas apagadas pelo tempo. Sua voz, quando saía, murmurada entre 
os dentes, era cuspida através das brechas de uma máscara. (TERRON, 2017, p. 298) 

Como em uma ilha de edição não-linear (além do mais, quebrada), o romance é 

constituído por uma tênue linha temporal, entrecortada por digressões e flashbacks, em um 

enredo que entrelaça eventos e personagens reais e fictícios, em sua maioria ligados pela 

violência (principalmente de estado): o golpe militar de 1964 e as suas consequências; a 

implantação de uma colônia alemã antissemita no Paraguai, no século XIX, pelo cunhado e pela 

irmã de Friedrich Nietzsche; o programa de eutanásia em Bernburg, Alemanha, durante a II 

Guerra Mundial; o tradutor alemão de Guimarães Rosa, Curt Meyer-Clason, preso no Brasil 

durante o governo de Getúlio Vargas; o genocídio e a miséria dos índios na fronteira do Mato 

Grosso do Sul com o Paraguai; o general Filinto Müller, chefe da polícia política de Vargas e 

responsável pela prisão e deportação de Olga Benário; entre outros.  

O romance, como já foi dito, é narrado em uma incomum segunda pessoa, uma voz 

que encarna outras vozes ao longo do texto e que se dirige a um protagonista, a quem chama 

apenas de Você. O acidente que deixa o protagonista amnésico e afônico ocorre em 1975, 

quando Você tem onze anos de idade29. No mesmo dia, a cidade paranaense de Medianeira, 

onde o protagonista mora com os pais (na rua Sumidouro, lembremos), vive uma inédita 

nevasca. O menino corre pela escola na tentativa de se esconder e choca-se com uma coluna de 

concreto, batendo a nuca ao cair no chão, convulsionando e mordendo a língua. Segundo a rata, 

“na manhã daquele dia você deixou de ser você e passou a ser outra pessoa” (TERRON, 2017, 

p. 12). O narrador conta ainda que a história (o tempo da enunciação) começa em 1989, “ao 

 
 

29 Ano em que também se completavam onze anos do golpe militar de 1964. 
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mesmo tempo que se encerrava”, informação que me faz pensar tanto na “história escovada a 

contrapelo” das teses Sobre o conceito de história, de Benjamin (2016, p. 245), quanto na 

interpretação que faz Carlo Ginzburg de outro trecho de Proust: “Mesmo supondo-se que a 

história seja científica, ainda assim seria preciso pintá-la como Elstir pintava o mar, ao revés” 

(GINZBURG, 2001, p. 41). Quando o tempo da enunciação de Noite dentro da noite começa, 

portanto, em 1989, Você, procurado pela polícia, foge para a Casa do Sol, a casa de Hilda Hilst 

em Campinas, onde o aguarda Curt Meyer-Clason, que lhe enviara um telegrama mencionando 

uma caixa com fotografias e uma fita cassete gravada pela rata. Ambos continham “um segredo 

relacionado à sua origem, um vazio em seu passado” (TERRON, 2017, p. 12).  

Tanto Curva de rio sujo, publicado em 2003, quanto Noite dentro da noite podem ser 

situados dentro de uma gama de produções literárias recentes que têm o período da ditadura 

brasileira como tema. Curva de rio sujo é incluído por Andrea Saad Hossne (2015) em um 

conjunto de produções contemporâneas nos quais, diz a autora, os efeitos da ditadura brasileira 

se revelam, ainda hoje, na vida cotidiana e familiar. Já Noite dentro da noite é situado por 

Fernando Perlatto (2017) em um conjunto mais restrito: o das obras publicadas no contexto do 

cinquentenário do golpe de 1964. Para Perlatto, as obras desse conjunto trazem como elemento 

comum, a despeito das suas significativas diferenças, a tentativa de lançar novos olhares e 

leituras sobre o passado — configuram “discursos de memória”, expressão que o autor resgata 

de Andreas Huyssen (2000 apud PERLATTO, 2017, p. 729). 

Apresentados tanto o texto da vida quanto o texto da obra, dedico-me, agora, a 

organizar e desdobrar aqueles pequenos lampejos recolhidos pelo caminho: “adensar de 

sentidos” aquelas noções críticas e assim pactuar com o possível leitor deste trabalho um 

vocabulário comum; estabelecer um protocolo de leitura que dê conta desse diálogo, ou dessa 

triangulação que se estabelece entre a obra, o leitor desta obra e um suposto leitor desta leitura. 
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3 Pactuar um vocabulário 

 

O que se passa entre dois, e entre todos os “dois” que se queiram,  
como entre vida e morte, só se há de valer de algum fantasma. 

Jacques Derrida, Espectros de Marx 

 

Longas durações e “fissuras de tempo”, latências e sintomas, memórias 

fugidias e memórias ressurgentes, anacronismos e limiares críticos. 

Georges Didi-Huberman, Diante do tempo   

 

 

3.1 Fantasmas e palimpsestos 

 

Roland Barthes, na pseudo-autobiografia cujo título promete Roland Barthes por 

Roland Barthes, descreve o fantasma como um “romancinho de bolso” que habita esse espaço 

duplo, “desencaixado”, onde “algo se trança, e é, sem caneta nem papel, um começo de 

escritura” (BARTHES, 1977, p. 94). De maneira análoga, para o protagonista de Noite dentro 

da noite, a imaginação é o lugar de onde brota uma escritura: “Quando nasce um escritor é a 

extinção da família, disse Curt Meyer-Clason, sua linhagem se interrompe. A amnésia lhe deu 

carta branca para inventar o próprio passado” (TERRON, 2017, p. 309) — mais um possível 

eco da epígrafe já citada de Ricardo Piglia. 

Inicio este capítulo explorando alguns sentidos para o termo fantasma, um tema que 

se apresenta desde a epígrafe do romance, tratando em especial da aproximação entre este e 

outro vocábulo de etimologia comum: fantasia, tanto no sentido psicanalítico, quanto pela 

óptica aristotélica da imaginação e da sua proximidade com a memória e com a ficção, a partir 

do pensamento de Luiz Costa Lima. Em seguida, busco pensar o fantasma em seu caráter de 

imagem que se relaciona com a história, a partir das noções de sintoma e sobrevivência 

desenvolvidas principalmente por Georges Didi-Huberman, mas também por Giorgio 

Agamben, ambos a partir de Walter Benjamin e Aby Warburg — e sempre em diálogo com o 

texto da obra. Depois, estabeleço uma ponte entre essas noções e a imagem do fantasma como 
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um umbral, ou possibilidade, figura proposta pelo crítico argentino Daniel Link, que pensa o 

fantasma em chave negativa, como algo que escapa à classificação, o que abre também caminho 

para a conclusão especulativa deste trabalho.  

Para dar continuidade à pactuação de um vocabulário comum, passo, no item seguinte, 

à segunda noção —o palimpsesto —, que também se coloca em lugar de vibração dialética: 

como composição intertextual de vozes e de tempos narrativos. A exploração se inicia por uma 

bibliografia crítica que busca traçar uma espécie de genealogia do uso metafórico do termo na 

literatura, em especial como metáfora da memória. O tema da intertextualidade é retomado 

tanto a partir dos ecos de duas outras obras de Terron, que ressoam em Noite dentro da noite, 

quanto da composição (ou montagem) interna das vozes que narram o romance. Na sequência, 

examino com mais atenção a voz do narrador de Noite dentro da noite, em aproximação com o 

sentido de uma montagem a contrapelo, como proposta por Didi-Huberman, e de uma 

composição de tempos em camadas, ou palimpséstica.  

Por fim, concluo buscando aproximar fantasmas e palimpsestos em uma leitura crítica 

do romance de Terron, enredando as linhas recolhidas pelo caminho e propondo, ou melhor, 

especulando sobre um possível lugar para o romance no contexto da literatura produzida hoje 

no Brasil e no continente latino-americano.  

 

3.2 Fantasmas 

 

Noite dentro da noite é um romance dedicado aos fantasmas desde a epígrafe, um 

micropoema do poeta estadunidense Graham Foust que sustenta de maneira brevíssima que os 

fantasmas “são donos de tudo” (TERRON, 2017, p. 7). Há 37 menções ao vocábulo fantasma 

em todo o romance, e eles assumem formas variadas. A seguir, enumero algumas dessas formas 

de modo arbitrário, sem pretender esgotá-las: 1. como espectro, aparição do inaparente — por 

exemplo, na figura do “irmão secreto” do protagonista, que o assombra na infância e cujo 

destino trágico só conhecemos no final da narrativa, com a fita cassete gravada pela rata; 2. 

como o espelho que aterroriza o menino na água do rio Apa, pela inevitável identificação que 

provoca consigo mesmo; 3. como o desconhecido: seres inomináveis, atemporais, que habitam 

“as partes mais frias dos lençóis de nossas camas” (TERRON, 2017, p. 108) — “feitos de tempo 

e espaço, não há outra matéria em sua composição, estão à nossa espera no final pois já estavam 
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conosco no início” (TERRON, 2017, p. 158); 4. por fim, como sobrevivência, como as partes 

amputadas de um corpo: “assim são os fantasmas, continuamos a senti-los como a um antebraço 

ou a uma perna cortada, acariciamos seus cabelos na lembrança e, ao narrar suas vidas 

interrompidas, lhes damos continuidade” (TERRON, 2017, p. 289).  

Não pretendo explorar cada uma destas menções em particular. Mais do que esmiuçar 

as escolhas de vocabulário feitas pelo autor, meu interesse aqui está em apontar e desdobrar 

possíveis aproximações entre o texto do romance, as imagens presentes na narrativa e uma certa 

noção a ser desenvolvida sobre o fantasma, noção que, em sua formulação propositalmente 

aberta e constelativa, tangencia conceitos de disciplinas tão diversas como a psicanálise, a teoria 

literária, a filosofia e a escrita da história.  

Volto, portanto, a eles, os fantasmas. É possível apontar uma característica comum 

àquelas quatro “modalidades” enumeradas acima: além de serem, todas elas, imagens, no 

sentido de uma aparição, ou seja, de pertencerem ao universo do escópico, ainda que invisíveis, 

o que as aproxima, a meu ver, é também um certo estado de latência, o estranhamento 

deslocado, descompassado de uma presença ausente, ou um passado presente, como se todos 

os fantasmas de que fala o livro de Terron fossem mortos-vivos mais ou menos reconhecíveis, 

estranhamente familiares, como na Unheimlich (o inquietante, na tradução para o português) 

de Freud (2010, p. 329), que designa (aqui de forma bastante resumida) uma coisa assustadora 

que, ao mesmo tempo, remonta a algo extremamente familiar. O inquietante é algo que deveria 

permanecer oculto, mas apareceu30, como o menino amnésico que caminha no escuro, 

assustado, estranhando uma casa que devia ser-lhe familiar. O tempo do fantasma é um tempo 

ambíguo, anacrônico, desencaixado, para recordar o “romancinho” de Barthes. 

O que também fica nítido nessas aparições fantasmagóricas que despontam ao longo 

do romance é a relação do fantasma com a memória e com a imaginação (por consequência, 

mais uma vez, com a imagem). Como propõe Derrida na epígrafe deste capítulo, há sempre um 

fantasma “entre quaisquer ‘dois’ que se queiram” (DERRIDA, 1994, p. 10), e é no intervalo 

entre dois vetores — fantasma-memória, voltado à leitura do passado, à reminiscência, à 

evocação, e fantasma-imaginação, voltado ao futuro, à possibilidade — que exploro a seguir 

 
 

30 Freud, na construção do pensamento sobre Unheimlich, busca em um dicionário as definições da palavra 
correspondente Heimlich, que é definida, entre outras possibilidades, como um local “livre de fantasmas” 
(FREUD, 2010, p. 338). 
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as articulações que o romance propõe entre texto e imagem, memória e imaginação. Começo 

por uma exploração dos conceitos psicanalíticos de fantasia e de trauma; depois, sigo para o 

âmbito da filosofia e da teoria literária com uma aproximação, vinda de Aristóteles, entre 

phantasía, memória e mímesis; e, por fim, agrego a dimensão histórica a partir da relação com 

os sintomas e as sobrevivências. 

 

3.2.1 Fantasia, imaginação, trauma 

 

Em suas acepções mais cotidianas, o fantasma se refere a uma “imagem ou visão 

quimérica e assustadora” (HOUAISS; VILLAR, 2009, p. 873), enquanto a fantasia, à 

“faculdade de imaginar, de criar pela imaginação” (HOUAISS; VILLAR, 2009, p. 872). Em 

sentido psicanalítico, Laplanche e Pontalis (2001, p. 169), no Vocabulário de psicanálise, 

designam a fantasia como um “roteiro imaginário em que o sujeito está presente e que 

representa, de modo mais ou menos deformado pelos processos defensivos, a realização de um 

desejo”. Freud, por sua vez, dizem os mesmos autores, utiliza o termo correspondente alemão 

Phantasien para tratar dos “sonhos diurnos, cenas, episódios, romances, ficções, que o sujeito 

forja e conta a si mesmo no estado de vigília” (LAPLANCHE; PONTALIS, 2001, p. 170)31.  

O protagonista sem voz e sem lembranças de Noite dentro da noite sonha pouco, mas 

imagina muito. E é esse roteiro imaginário, são esses sonhos diurnos forjados na vigília 

silenciosa que lhe permitem inventar uma narrativa para si32, representando (também para si, 

ainda que, involuntariamente, também para nós) a realização de um desejo inconsciente, como 

sugere o fragmento abaixo, uma descrição que faz no final do livro a personagem da rata, na 

 
 

31 Em alemão, prosseguem, Phantasien designa a imaginação, mas não tanto no sentido da faculdade de imaginar, 
e sim “como o mundo imaginário, os seus conteúdos, a atividade criadora que o anima” (LAPLANCHE; 
PONTALIS, 2001, p. 169). Em francês, o termo mais comumente utilizado pela psicanálise, especialmente a partir 
de Lacan, é fantasme, significando também fantasia — à diferença de fantôme, que se refere ao fantasma como 
existência extracorporal, visão quimérica — mas em sentido mais restrito, designando “determinada formação 
imaginária e não o mundo das fantasias” (LAPLANCHE; PONTALIS, 2001, p. 169). No português do Brasil, a 
tradução mais comumente aceita do fantasme lacaniano, em vez de fantasia, tornou-se fantasma. Para Maria 
Cristina Poli (2008, p. 43), tal tradução é “um neologismo da psicanálise brasileira”. A autora reconhece, no 
entanto, que o erro de tradução vingou ao permitir uma distinção fundamental entre a fantasia freudiana, de sentido 
mais amplo, e a fantasme de Lacan, derivada a partir de um dos ramos da construção de Freud. Para os objetivos 
a que me proponho neste trabalho, restrinjo-me às proposições de Freud relacionadas à fantasia e ao devaneio. 
32 Neste segmento, atenho-me ao olhar e às ações do protagonista, deixando em segundo plano a organização e as 
mediações empreendidas pelo narrador.  
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fita cassete, quando o fim trágico do irmão bastardo lhe é revelado. O desejo pertence ao 

inconsciente, por isso quem narra, aqui, é a mãe, como leitora externa dos sintomas, que 

emergem deformados pela força do recalque:  

Agora vou lembrar de como você era depois do acidente. Sua imaginação já parecia 
descontrolada, e preenchia as lacunas da mudez com histórias, com suas brincadeiras 
de esconde-esconde. Você era inconsequente em suas histórias, e se divertia com elas. 
Fazia um movimento com a cabeça ao pensar, sentado sozinho no chão da sala com 
seus soldadinhos de chumbo e seus índios de plástico, porque uns são sempre mais 
resistentes que os outros, não é. Aquele movimento me permitia saber o que ia por 
dentro de sua cabeça. (TERRON, 2017, p. 460) 

No exemplo a seguir, um trecho em que é narrada uma extensa cena de tortura física, 

a imaginação também atua no sentido de uma deformação defensiva. A cena integra o fragmento 

10 do segundo capítulo — O Ano do Grande Branco: 

Hassan Sader Gamarra e número 2, número 15 e número 31 o aguardavam na saída 
da escola, semiocultos pela sombra que o muro projetava ao dobrar a esquina. Fazia 
tanto sol que a sombra do muro no chão era dura, sólida, permitindo que o bando se 
ocultasse nela em pleno meio-dia sem ser visto por quem vinha pela claridade. 
Emergindo da sombra do muro como se o atravessasse ou saísse de debaixo do chão, 
Hassan Sader Gamarra falou: bamos ver se esse aí é mesmo mudo, e agarrou-o pelo 
pescoço. Foi a primeira frase reconhecível que você ouviu de um Botina Negra em 
todos aqueles meses, porém naquela situação você preferia ter continuado como antes, 
sem entender nada, quase surdo. (TERRON, 2017, p. 58-59, grifos meus) 

Hassan Sader Gamarra é um jovem estudante, filho de um militar brasileiro lotado na 

cidade fronteiriça de Curva de Rio Sujo. É uma figura mestiça, que fala um dialeto que mistura 

palavras em português, espanhol e guarani. Você tem ainda onze anos e acaba de ingressar na 

escola, onde sofre com o bullying dos colegas por conta da sua mudez. O trecho inicial desta 

cena carrega uma característica que pode ser encontrada ao longo de todo o romance, descrito 

pelo autor como um “gótico pantaneiro”33: a constante oposição entre luz e sombra, claro e 

escuro. Ainda que expressões afins predominem no seu sentido hegemônico, isto é, a escuridão 

representando o mal e a claridade, o bem, em muitos casos elas trazem um notável componente 

de ambiguidade: neste, por exemplo, é o sol que produz a sombra que dá guarida aos algozes. 

Ou, como em um trecho que cito adiante, é do escuro da borracha utilizada para provocar asfixia 

que vêm à luz algumas lembranças do menino desmemoriado. Tal ambiguidade aparece ainda 

 
 

33 Entrevista concedida ao jornal Folha de S. Paulo em abril de 2017. Disponível em 
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2017/04/1872693-autor-compoe-gotico-pantaneiro-a-partir-de-episodio-
de-infancia.shtml. Acesso em 26 de julho de 2019. 

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2017/04/1872693-autor-compoe-gotico-pantaneiro-a-partir-de-episodio-de-infancia.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2017/04/1872693-autor-compoe-gotico-pantaneiro-a-partir-de-episodio-de-infancia.shtml
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na relação de admiração passiva dedicada pelo protagonista a Hassan e seus amigos, os Botinas 

Negras: apesar do bullying e da tortura, Você os considera “seres superiores” que “nasceram 

para herdar o comando que pertencia a seus pais e antes disso a seus avós” (TERRON, 2017, 

p. 59). Tem início em seguida a tortura propriamente dita, o terror que se escondia sob a sombra: 

O impacto da mão enorme com dedos sólidos como a garra de um guindaste em sua 
nuca, seus pés sendo arrastados na lama do pântano. Os uivos de satisfação ferindo 
seus tímpanos. [...] então você ouviu: mirá, encontrei esse trozo de borracha de câmara 
de pneu boiando no rio. Hassan Sader Gamarra respondeu: vai servir. Então fez-se 
noite fora de hora, gosto de borracha e água podre, restos de folhas e fedor de peixe 
morto. Com a mordaça, você não podia respirar. Hassan Sader Gamarra dizia: bamos 
ber se o mudinho habla, bamos ber que novidade ele nos traz de seu mundo 
desconocido. [...] Este pez no tiene nada a decirnos, disse Hassan Sader Gamarra 
dando risada, bamos enfiar ele de novo no aquário. E novamente o amordaçou com o 
pedaço de borracha, atando-o por trás com toda força. É assim que mí papá hace con 
los comunas, disse Hassan Sader Gamarra, y ellos siempre hablan todo. (TERRON, 
2017, p. 59-61, grifos meus) 

Os trechos grifados fazem referência explícita à violência de estado do regime militar. 

Mais do que isso: buscam ilustrar como reverbera na superfície cotidiana a violência instituída 

e aplicada pelo estado nas catacumbas da repressão. Os métodos de tortura aplicados pelos 

militares são aqui encenados por adolescentes em um jogo de extrema crueldade. E é para que 

um menino mudo fale que a tortura é aplicada, assim como fazia o estado ditatorial, torturando 

prisioneiros para que falassem, para que delatassem os seus companheiros.  

A cena prossegue no mesmo tom por mais uma página. Entretanto, para o argumento 

que procuro desenvolver, é preciso recuar um pouco no mesmo capítulo. No fragmento 9, o 

leitor é apresentado a El Diablo, personagem fictício do livro Memórias ou reminiscências 

históricas sobre a Guerra do Paraguai, de Juan Crisóstomo Centurión, que o protagonista 

encontrara dias antes na escola34. O livro conta a história de um coronel paraguaio que 

sobrevive à derrota de seu país na Guerra do Paraguai, um relato que se contrapõe à história 

oficial como era ensinada nas escolas (informações do próprio romance). Nesse enredo, El 

Diablo é um outsider que luta contra brasileiros e paraguaios com a mesma valentia. Antes da 

cena de tortura citada acima, Você já passara por outros episódios de bullying, encontrando no 

livro de Centurión um meio de escapar à violência da sua realidade. No trecho a seguir, ao 

cabular aula para não encontrar os Botinas Negras, Você se depara com um grupo de escorpiões 

 
 

34  O livro de Centurión tem existência real, mas uma possível semelhança com a história narrada por Terron não 
pôde ser verificada. 
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que, na sua imaginação, transformam-se nos soldados brasileiros e paraguaios do livro. Em 

determinado momento, surge um outro escorpião, que desafia sozinho os dois “exércitos”: 

Ao vê-lo ignorar inclusive as varetadas que lhe dava, o que na desproporção das 
circunstâncias equivalia a desprezar a manifestação da fúria divina, batizou-o El 
Diablo, e agora não se contentaria apenas em ter à sua dianteira um monstro como 
aquele para protegê-lo, não: você entreviu a chance de um aprendizado com aquele 
monstro, desejou com toda a intensidade se tornar aquele monstro. Decidiu ser aquele 
monstro. (TERRON, 2017, p. 56, grifos meus) 

Tornar-se El Diablo é a saída. Logo após a tortura sofrida no fragmento 10, Você se 

recupera dos ferimentos enquanto prossegue com a leitura de Centurión. Dessa vez, El Diablo, 

“sozinho, à espera de sanguinários lanceiros paraguaios” que o perseguiam, esconde-se no 

interior do cadáver de um estranho animal, escapando com astúcia da perseguição, a mesma 

astúcia heroica secretamente desejada pelo protagonista para escapar à tortura de Hassan Sader 

Gamarra e dos Botinas Negras, apesar da admiração passiva dedicada a eles.  

Não faz parte do escopo deste trabalho realizar uma leitura psicanalítica aprofundada 

do romance, mas parece-me impossível discutir a fantasia, aqui, sem passar pela questão do 

trauma, considerando que todos os elementos do enredo estão relacionados a um evento 

traumático na vida do protagonista, e considerando também as dimensões e implicações 

históricas que ainda serão exploradas.  

O conceito de trauma tem diversas nuances, e mesmo Freud foi reformulando as suas 

proposições ao longo dos anos. Na impossibilidade de um sentido consensual, tomo por 

referência a síntese apresentada por Laplanche e Pontalis (2001, p. 522) a partir dos 

desenvolvimentos da teoria freudiana. Os autores descrevem o trauma como um acontecimento 

que se define pela intensidade e pela “incapacidade em que se encontra o sujeito de reagir a ele 

de forma adequada” (LAPLANCHE; PONTALIS, 2001, p. 522). O trauma está ligado, 

portanto, a um acontecimento marcado por um excesso, por um transbordamento da nossa 

capacidade de simbolização. O trauma é “uma ferida na memória”, como propõe Márcio 

Seligmann-Silva (2000, p. 84, grifos do autor).  

O acontecimento extremo pontual, entretanto, não basta para que se configure uma 

experiência traumática. Um outro elemento apresentado por Freud é a existência de uma relação 

dialética: uma cena primeira que é inscrita, simbolizada em um segundo tempo, a posteriori. 

Com isso, Freud coloca em pauta o chamado après-coup (Nachträglichkeit, no alemão), mais 



60 
 

uma noção que se transmuta ao longo dos anos, mas que permanece central no pensamento 

freudiano. Em termos gerais, o après-coup denomina essa inscrição a posteriori de uma cena 

primeira não simbolizada35: uma reorganização que pode levar a uma transformação do 

passado. O passado, sob essa perspectiva, não é estanque: ele se reinscreve, se rearticula, se 

movimenta nesse a posteriori. Assim como o fantasma, o trauma se estrutura, portanto, entre 

duas temporalidades, rompendo a linearidade do tempo cronológico e das relações de causa e 

efeito. O tempo do trauma é, como o do fantasma, desencaixado — Freud, em outro texto, 

também situa a fantasia como algo que flutua entre não apenas dois, mas três tempos: uma 

ocasião no presente motiva um retorno pela memória a uma experiência anterior, resultando em 

uma fantasia (ou devaneio) que remete à realização de um desejo, à correção de uma “realidade 

insatisfatória”. Passado, presente e futuro entrelaçados “pelo fio do desejo que os une” 

(FREUD, 1996, p. 138) 

Todo o trabalho imaginativo do protagonista de Noite dentro da noite ocorre através 

desse prisma, como a inscrição a posteriori de um acontecimento que extrapola a simbolização 

— e também como estratégia defensiva, como sugere mais uma vez a rata: “Você começou a 

narrar em silêncio, para si mesmo, dentro de sua cabeça, na primeira vez que na escola alguém, 

um colega ameaçador ou talvez um professor autoritário, acusou-o de algo e não teve resposta” 

(TERRON, 2017, p. 449). Fantasia, memória, verdade. Enquanto a fantasia preenche as lacunas 

da memória, a verdade permanece escondida no bolso minúsculo de um paletó de brinquedo. 

No lugar de uma biografia verdadeira, assume o seu posto a fantasia, habitada (nas partes mais 

frias dos lençóis de nossas camas) pelos fantasmas. 

Em 1975, aos 11 anos de idade, ao brincar de esconde-esconde na escola, o menino 

cai, bate a cabeça no chão e convulsiona. Perde a voz e a memória. Ao longo do romance, vai 

se construindo a suspeita, tanto para o protagonista quanto para o leitor, de que o menino não é 

o filho biológico da rata e do “homem que se diz seu pai”. O casal (e também o tio Karl Reiners) 

fazia parte de uma célula do MR-8, movimento que participou da luta armada contra a ditadura, 

e o menino que vivia com eles, Você, é o efeito colateral do sequestro malsucedido de um 

embaixador alemão. Apesar de não ter lembranças da própria infância, durante toda a narrativa 

o menino suspeita da sua condição de filho bastardo da família Reiners.  

 
 

35 Seligmann-Silva (2005, p. 106) lembra que também o trabalho da leitura, ao reinscrever em si outras leituras, 
como faço aqui, se dá sempre après-coup.  
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Figura 7 — Fotografia em Noite dentro da noite (2017) 

 
Fotografia que abre o capítulo 5 de Noite dentro da noite, “O rosto sob a máscara” (TERRON, 2017, p. 150). 

Fonte: reprodução do autor. 

 

Apesar de abrir o capítulo 5, a primeira menção à fotografia acima (Figura 7) aparece 

dois capítulos antes, em um envelope entregue ao pai pelo tio Karl. Desde que é encontrada, a 

fotografia do menino com a máscara de espuma se transforma, para Você, em prova de acusação 

contra os pais, ainda que ele não saiba dizer de qual crime os acusa: 

1. era realmente adotado; 2. quando recém-nascido, fora roubado da casa de alguém 
ou do berçário do hospital [...]; 3. não era adotado, na verdade nem mesmo existia, 
não passando de um fantasma que habitava aquela casa fantasma em uma cidade 
fantasma; 4. pode ser que fosse o fantasma que assombrava o banco traseiro da 
Variant; 5. em hipótese mais otimista, não havia sido substituído no berço nem era 
adotado, apenas não se lembrava de seu passado devido ao ocorrido no Ano do Grande 
Branco e ao uso constante de fenobarbital desde o acidente; 6. nesse caso, quem era o 
garoto da foto, já que você não se lembrava dele, hein; [...] talvez o garoto da foto 
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fosse você, já que não havia outras fotos suas em casa com as quais pudesse verificar 
sua própria aparência de anos atrás [...]; o garoto da foto era o seu irmão secreto, o 
verdadeiro filho da rata e do homem que se dizia seu pai. (TERRON, 2017, p. 153) 

A fotografia do menino com a cara coberta de espuma serve, assim, tanto como 

“prova” documental da condição bastarda do protagonista quanto como ponto de partida para a 

elaboração de versões fantasiosas dessa mesma condição. Diante de uma imagem, diz Didi-

Huberman (2017a, p. 16), tanto o presente quanto o passado nunca cessam de se reconfigurar, 

“visto que essa imagem só se torna pensável numa construção da memória”.  

Para que se inscreva o trauma, contudo, não basta o acidente na escola, não basta a 

fotografia do menino com a cara coberta por espuma: tem de haver um outro acontecimento, 

uma cena primeira que extrapola a simbolização. Nas últimas páginas do romance, descobrimos 

(assim como o protagonista) que o menino é, também, um assassino, ainda que por acidente: 

logo depois de ter alta do hospital e voltar para casa, em Medianeira, ao brincar de caubói com 

o irmão mais novo (este, sim, filho biológico do casal), o menino dispara uma arma que pensava 

ser de brinquedo. Atinge o irmão, que morre na hora. Para não despertar suspeitas na 

vizinhança, a família abandona Medianeira e embarca com o filho bastardo em uma viagem 

com destino a Curva de Rio Sujo. Grande parte do histórico da família Reiners é revelada ao 

menino pela rata no decorrer dessa viagem. A todo momento, o fantasma do irmão perdido o 

assombra — fantasma como presença espectral de um ausente — e faz com que o evento 

traumático permaneça recalcado. Mais uma vez ecoando Freud, a fantasia se coloca aqui como 

um obstáculo defensivo, um anteparo ficcional que impede o acesso à verdade. 

Explorarei a seguir em mais detalhes a parcela que cabe à imagem nessa triangulação 

entre fantasmas, imaginação e memória, passando a incorporar, de maneira progressiva, as 

questões referentes à voz ambígua do narrador (e, com ela, a dimensão histórica da narrativa). 

 

3.2.2 Fantasia, imaginação, memória 

 

A alma, diz Aristóteles em De anima, “jamais pensa sem imagem” (apud LIMA, L., 

2009, p. 122). E a phantasía36 se situa em um lugar intermediário entre a percepção (os 

 
 

36 Luiz Costa Lima (2009, p. 123) ressalta que a phantasía não se confundia com a imaginação no sentido de uma 
habilidade de fazer imagens, apesar de serem comumente utilizadas como sinônimos. A imaginação “traduz” em 
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sentidos) e a cognição (o pensamento). Frances Yates, em A arte da memória (2007), resume 

assim o mecanismo descrito por Aristóteles:  

As percepções trazidas pelos cinco sentidos são, primeiro, tratadas ou trabalhadas pela 
faculdade da imaginação, e são as imagens assim formadas que se tornam o material 
da faculdade intelectual. A imaginação é a intermediária entre percepção e 
pensamento. [...] É a parte da alma que produz as imagens que torna possível o 
trabalho dos processos mais elevados do pensamento. (YATES, 2007, p. 52) 

Para permanecer dentro da nossa constelação, penso que a imaginação pode ser lida 

também como um umbral: entre a percepção (impressões sensoriais) e o conhecimento (o 

pensamento). O pensamento deriva da percepção, mas não a partir de impressões em estado 

bruto, e sim depois que elas são trabalhadas pela imaginação. Há que se criar imagens mentais 

(phantasmata) para pensar. A questão é que, para Aristóteles, a phantasía, ao contrário da 

percepção e do pensamento, não seria confiável: “Enquanto as operações fundamentais [do 

conhecimento] se articulam ao que existe pela conexão causal, a phantasía introduz o desvio 

— o que não significa que seja sempre falsa” (LIMA, L., 2009, p. 122). A imagem como uma 

interpelação, mais uma vez. Luiz Costa Lima, contudo, reconhece uma limitação fundamental 

no pensamento aristotélico: a subordinação das nossas operações cognitivas àquilo que elas 

podem oferecer ao intelecto, ao domínio da verdade. Para Aristóteles, ele resume, enquanto a 

percepção sensível e o pensamento estão associados à verdade, à confiabilidade, a phantasía, 

por sua vez, está situada do lado do erro, do engano (LIMA, L., 2009, p. 125). Na tentativa de 

atualizar Aristóteles, Lima promove, como veremos, uma “torsão temporal” a fim de transpor 

tais limitações.   

Aristóteles também aproxima a phantasía da memória (para ele, um reservatório de 

imagens), situando-a no mesmo lugar da alma, como um conjunto de imagens mentais, 

igualmente provindas da percepção, mas adicionadas de um componente temporal, já que a 

memória, ao contrário da phantasía, tem o seu objeto no passado. E faz ainda uma distinção 

clara entre memória e reminiscência (evocação), a primeira sendo a formação de uma imagem 

mental, como a impressão de uma imagem sobre a cera que sela uma carta, e a segunda 

designando a recuperação intencional de um conhecimento ou sensação (SELIGMANN-

 
 

imagens aquilo que trazem os sentidos, mas também produz imagens independentes, como nos sonhos. 
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SILVA, 2006, p. 33). O que Luiz Costa Lima propõe, e que me interessa aqui em particular, 

nasce da associação entre phantasía e memória proposta por Aristóteles: 

[Do mesmo modo que uma pintura], havemos de conceber a imagem dentro de nós 
[phantasma] em si mesma ou como relativa a algo mais. Enquanto encarada em si 
mesma, é apenas uma figura ou uma imagem; mas, quando considerada como relativa 
a algo mais, isto é, como sua semelhança, é também uma lembrança. (ARISTÓTELES 
apud LIMA, L., 2009, p. 131)  

A questão reside, portanto, nessa dupla possibilidade da imagem interna (phantasma): 

ser algo em si mesma (pura imagem, contemplação) ou se relacionar a algo mais (semelhança, 

lembrança). A memória estaria associada à segunda possibilidade, de se relacionar com algo 

externo à imagem (porque voltada ao passado, a impressões recolhidas pela memória), o que a 

aproximaria, por consequência, segundo Costa Lima, à mímesis37 (e às artes verbais e visuais). 

A memória como uma construção ficcional: 

vemos a mímesis relacionada, através das imagens (phantasmata), ao campo da 
memória, preenchendo o que ficara solto para que a memória se ativasse. Ora, a 
memória se ativa através de uma operação semelhante à que caracteriza a mímesis: o 
relacionamento com algo externo à imagem. (LIMA, L., 2009, p. 137, grifos do autor)  

Esse preenchimento operado pela memória pode se dar tanto no sentido da escrita da 

história quanto no da mímesis38. Para chegar a essa proposta, Lima propõe o que chama de uma 

“torsão temporal”, transpondo as limitações da phantasía aristotélica e desvinculando aqueles 

preenchimentos promovidos pela imaginação da sua ligação íntima com a verdade: 

se em vez de a evocação [reminiscentia] trabalhar para trás, isto é, orientar-se pelo 
passado que procura reconstituir, desviar-se e passar a tematizar o que, lançando mão 
de elementos provenientes do tempo adiante, parecesse plausível? A evocação 
aproveitar-se-ia agora do resto que guardou e/ou reconstitui hipoteticamente um 
passado de que seu agente não pode estar absolutamente seguro [...] ou se dá a 
liberdade de conceber uma cena alternativa à apresentada pela memória. (LIMA, L., 
2009, p. 139) 

 
 

37 O que não quer dizer, lembra o autor, que Aristóteles propusesse uma imaginação produtiva, algo não permitido 
pela cosmogonia grega: “A mímesis aristotélica retrabalha o que o cosmo já contém.” (LIMA, L., 2009, p. 138) 
 
38 O autor reforça que, apesar de possuírem uma raiz comum, a atividade historiográfica e as obras da mímesis 
seguem por caminhos divergentes. O tema é discutido a fundo na obra História. Ficção. Literatura. (2006), em 
que Lima defende “a distinção e a mútua necessidade das escritas da história e dos gêneros literários: a seu modo, 
cada uma delas contém um dispositivo que as capacita a lidar com a realidade.” (LIMA, L., 2006, p. 40) 
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Daí que a evocação, esta segunda “forma” da memória, tem dois caminhos possíveis: 

o da reconstituição (a escrita da história) e o da concepção (a mímesis), esta ligada à poética. 

No segundo caminho, da mímesis, a verdade, portanto, “passa a ter uma incidência 

extremamente oblíqua.” (LIMA, L., 2009, p. 141), o que me remete a todas aquelas 

possibilidades aventadas e enumeradas pelo protagonista desmemoriado ao olhar para o retrato 

do menino sob a máscara de espuma. Dentro daquela miríade de possibilidades, até mesmo a 

verdade revelada pela rata no final do livro fica em suspensão — torna-se oblíqua. 

Noite dentro da noite pode, assim, ser situado no centro da encruzilhada proposta por 

Luiz Costa Lima: por um lado, o que a voz do narrador propõe é uma reconstituição da 

autobiografia de Você; por outro, toda a lida do protagonista (que narra e é narrado) com a 

própria história se dá por meio da phantasía, de uma concepção imaginativa (da mímesis) que 

busca ocupar os vazios da memória (e assim simbolizar o trauma). E é a partir daquela “torsão 

temporal” proposta pelo teórico que pretendo prosseguir com o desenvolvimento desta leitura: 

pelo fato de o enredo de Noite dentro da noite girar em torno das construções do imaginário e 

da memória, de operar “em zonas instáveis da memória” (TERRON, 2017, p. 118) e de propor 

um sutil paralelo dessas operações imaginativas com o trabalho da escrita de ficção (a mímesis), 

em diálogo constante com a história (com os fatos históricos). Todo o romance de Terron é 

construído como uma tentativa de preencher, pela via do imaginário (tanto no sentido particular 

da fantasia psicanalítica quanto no sentido coletivo da phantasía aristotélica), uma lacuna da 

memória do protagonista, o Ano do Grande Branco: “a sua memória foi deformada pela 

imaginação, que preencheu lacunas deixadas pelo esquecimento com uma dança da mente que 

ocupou, de modo bastante natural, sua esburacada consciência dos fatos com a fantasia da 

invenção” (TERRON, 2017, p. 37).  

A verdade, supostamente representada por uma caixa de sapatos que contém treze 

fotografias rasuradas e uma fita cassete gravada, como descobrimos depois, por uma mulher já 

morta, é também extremamente oblíqua — e fugidia: 

Não há resposta, ambas as possibilidades são exemplares das imperfeições humanas 
que terminam por permitir à história e às fábulas que se perpetuem, assim como provas 
de que o motor das narrativas é sempre uma intenção alheia à verdade e mais próxima 
ao crime. (TERRON, 2017, p. 432, grifos meus) 

Um pouco antes da metade do romance, Curt Meyer-Clason lembra o protagonista que 

a memória está mais próxima dos sonhos e dos pesadelos (portanto, da phantasía), e que a 
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verdade permanece escondida, sem nunca ser encontrada, até que seja revelada a um teatro — 

sem plateia: 

Nem sempre é fácil reconhecer-se naquilo que contam a nosso respeito. Os 
mecanismos da memória são tortuosos, parecidos com os dos sonhos, ou dos 
pesadelos. Ao lhe dizer isso, Curt Meyer-Clason lembrava um ventríloquo que 
contava a história de seu próprio boneco. E você era o boneco que falava através dele, 
e o manipulava para que contasse a história que ele ouvira na gravação feita pela rata, 
enquanto outra história permanecia escondida nos bolsos minúsculos de seu paletó 
de brinquedo, nas dobras de sua ínfima roupa de boneco feita de tecido falso e nas 
pregas do jogo de esconde-esconde em que alguém nunca foi pego, onde sua história 
real era omitida e protelada até o instante em que a plateia do teatro já tivesse quase 
debandado, e a verdade enfim fosse revelada às poltronas e camarotes de um teatro 
vazio. (TERRON, 2017, p. 151, grifos meus)  

Relegada às páginas finais e proferida para um teatro vazio (ou repleto de fantasmas), 

a revelação da suposta verdade é uma resposta tão objetiva quanto insuficiente à investigação 

empreendida pelo protagonista em torno da sua origem, do seu crime. Alheia a essa verdade, a 

vida do menino passa a ser contada pelo “motor das narrativas”, como diz a rata: por uma 

miríade de vozes que são incorporadas à e organizadas pela voz central de um narrador ambíguo 

(cuja identidade nos é apenas sugerida, junto com a verdade, somente no final). Uma evocação 

“torcida”, se seguirmos a proposta de Costa Lima, cujo sentido é desviado de seu curso original, 

voltando-se não mais à reconstituição de um passado, mas à construção de um plausível. 

 

3.2.3 Sintoma, sobrevivência, possibilidade 

 

Nos dois segmentos anteriores, procurei abordar as relações entre fantasma, fantasia, 

memória e imaginação a partir de duas perspectivas principais: a psicanalítica, por meio da 

temática do trauma, e a da teoria literária, por meio da relação com a mímesis. As duas 

perspectivas ajudam a evidenciar o caráter ambíguo da reconstrução imaginativa empreendida 

pelo protagonista de Noite dentro da noite, uma “testemunha amnésica dos fatos” (TERRON, 

2017, p. 432). Mas falta ainda um eixo nessa constelação exorbitante. Para desenvolvê-lo, será 

preciso adicionar uma terceira face ao caleidoscópio, e entrelaçar às leituras psicanalítica e 

literária a perspectiva da história.  

A ambiguidade do romance de Terron se dá, também, em um tênue limiar que se 

coloca entre a fantasia privada do menino, como simbolização de uma experiência traumática 
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particular, e uma dimensão histórica coletiva na qual se encadeiam, em uma trama fantasiosa 

de contornos pop, fatos e personagens históricos, eventos traumáticos em sentido coletivo, cujos 

fantasmas seguem assombrando o nosso cotidiano e para os quais a nossa memória coletiva 

vive construindo “plausíveis”. Sigo a partir daqui o conselho de Agamben:  

A história da humanidade é sempre história de fantasmas e imagens, porque é na 
imaginação que tem lugar a fratura entre o individual e o impessoal, o múltiplo e o 
único, o sensível e o inteligível, e, ao mesmo tempo a tarefa de sua recomposição 
dialética. As imagens são o resto, os vestígios do que os homens que nos precederam 
esperaram e desejaram, temeram e removeram. E como é na imaginação que algo 
como uma história se tornou possível, é por meio da imaginação que ela deve, cada 
vez, de novo se decidir. (AGAMBEN, 2012, p. 63) 

É a partir do interior dessa fratura, dessa “ferida na memória” (SELIGMANN-SILVA, 

2000, p. 84), que passo agora a interrogar os sintomas e as sobrevivências em suas relações 

com a imagem, com a história e com esta noção porosa de fantasma que vai se constituindo. 

Ao examinar as teses de Walter Benjamin sobre o conceito de história, Didi-Huberman 

propõe que o historiador benjaminiano se coloque no lugar de um psicanalista atento, tarefa que 

exigirá a audácia daquilo que ele chama de uma arqueologia psíquica39: “é com o ritmo dos 

sonhos, dos sintomas ou dos fantasmas, é com o ritmo dos recalcamentos e dos retornos do 

recalcado, das latências e das crises, que o trabalho da memória se afina, antes de tudo” (DIDI-

HUBERMAN, 2017a, p. 117, grifo do autor). Memória e fantasma estão, portanto, relacionados 

diretamente à questão do sintoma: “só há história de sintomas” (DIDI-HUBERMAN, 2017a, p. 

43). É no sentido de uma escuta desses sintomas da história, que sobrevivem no romance de 

Terron, como no trecho retomado abaixo, que os fantasmas entram aqui:  

Assim são os fantasmas, continuamos a senti-los como a um antebraço ou a uma perna 
cortada, acariciamos seus cabelos na lembrança e, ao narrar suas vidas interrompidas, 
lhes damos continuidade. Ninguém teme a morte, disse Curt Meyer-Clason, mas que 
sua vida fique incompleta. Sonhamos com fantasmas porque assim a história continua, 
ou chega a uma conclusão. (TERRON, 2017, p. 289) 

O sintoma, para Didi-Huberman, envolve dois paradoxos, um visual e outro temporal. 

O paradoxo visual é o da aparição: um sintoma sobrevém, interrompendo o curso normal das 

coisas. A imagem-sintoma interrompe o curso da representação e deve ser pensada, portanto, 

 
 

39 E a ciência da arqueologia é, para Didi-Huberman (2017c, p. 67), em proposição também derivada de Benjamin, 
“uma anamnese para compreender o presente”. 
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sob o ângulo de um “inconsciente da representação”. Já o paradoxo temporal é o do 

anacronismo, pois os sintomas surgem sempre a contratempo, como uma antiga doença que 

volta a importunar. O que o sintoma-tempo interrompe, diz Didi-Huberman, é o curso da 

história cronológica40. Ele deve ser pensado, por sua vez, sob o ângulo de um “inconsciente da 

história” (DIDI-HUBERMAN, 2017a, p. 44).  

Volto ao exemplo da fotografia que abre o primeiro capítulo de Noite dentro da noite. 

A imagem das cataratas congeladas (Figura 8) é retomada em diversos momentos ao longo do 

romance, tal qual um sintoma que ressurge de tempos em tempos (ou a contratempo). A 

primeira aparição no texto é aquela de que falei anteriormente, como uma imagem mental das 

Cataratas do Iguaçu no dia em que tem início o Ano do Grande Branco: “Desde então as 

cataratas congelaram na cabeça da rata, disse Curt Meyer-Clason” (TERRON, 2017, p. 24). 

Algum tempo depois, logo após o episódio da tortura sofrida pelo menino, a rata lhe revela o 

seu plano secreto: 

pretendia congelar as cataratas e por isso estudava química com tanto afinco e aquele 
era um projeto tão ambicioso quanto congelar o tempo, congelar o tempo não, a rata 
emendou, não congelar o tempo, mas fazer o tempo voltar, fazer o tempo voltar e 
trazer o passado de volta ao presente, fazer com que tudo volte a ser como era e assim 
permaneça para sempre. (TERRON, 2017, p. 62) 

O estudo de química se refere a uma técnica de produção de “gelo instantâneo” a partir 

de uma solução supersaturada de acetato de sódio. O plano absurdo tem como objetivo, 

portanto, congelar o tempo, “trazer o passado de volta ao presente”, interromper (um sintoma-

tempo) o curso natural da história. Poucas páginas depois, no mesmo capítulo, encontramos a 

primeira menção à existência de uma versão material dessa imagem: 

[A rata] fitava uma foto de página dupla em uma revista Manchete jogada no chão. 
Você conhecia a imagem, já tinha folheado aquele exemplar. Mostrava as cataratas do 
Niágara congeladas, uma imensa escultura de gelo desafiando a gravidade, um 
gigantesco iceberg que levitava em pleno ar. (TERRON, 2017, p. 67) 

A fotografia impressa das Cataratas do Niágara congeladas se transforma, na 

imaginação da rata, na visão redentora do retorno a um passado no qual nenhum daqueles 

eventos traumáticos teria ocorrido. Assim, mesmo ganhando materialidade na narrativa, as 

cataratas congeladas não deixam de ser uma imagem (phantasmata) na mente da rata, um 

 
 

40 Como o fantasma de Derrida ou o “romancinho” de Barthes. 
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fantasma que aponta para a história narrada como uma interpelação, um sintoma que pode ser 

lido em contato com ambos os paradoxos do sintoma hubermaniano. Pelo viés do paradoxo 

visual, como aparição que interrompe o curso da representação, ao fazer com que coexistam 

tanto a referência objetiva (as cataratas do Niágara) quanto a imagem mental (e todos os 

sentidos expressados por ela) do imenso volume d’água congelado no rio Iguaçu; pelo viés do 

paradoxo temporal, como fantasma anacrônico, desencaixado, que aparece nos momentos mais 

inoportunos, como uma antiga doença. 

 

Figura 8 — Fotografia em Noite dentro da noite (2017) 

 
Detalhe da fotografia rasurada que abre o capítulo 1 de Noite dentro da noite, “História do esquecimento” 

(TERRON, 2017, p. 10). Fonte: reprodução do autor. 
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O sintoma é também, diz Didi-Huberman, uma imagem que interpela uma atualidade: 

é uma imagem no tempo, um fantasma na história: “A imagem é o que sobrevive de uma 

população de fantasmas” (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 35). O autor ainda associa o binômio 

imagem-história à ideia do anacronismo, que: 

parece emergir na dobra exata da relação entre imagem e história: as imagens, 
certamente, têm uma história; mas o que elas são, o movimento que lhes é próprio, 
seu poder específico, tudo isso aparece somente como um sintoma — um mal-estar, 
um desmentido mais ou menos violento, uma suspensão — na história. (DIDI-
HUBERMAN, 2017a, p. 30) 

É também uma suspensão o que propõe a imagem do congelamento das cataratas do 

Niágara, deslocadas alegoricamente para o Iguaçu. Uma suspensão do tempo, da história, como 

diz a rata. Uma “pausa carregada de tensão” (AGAMBEN, 2012, p. 40). 

Como vimos, Didi-Huberman propõe que se faça uma leitura psicanalítica dos 

sintomas históricos. É nesse sentido que ele associa o fantasma não apenas ao anacronismo, 

como sugerem também outros autores pelos quais este texto tem transitado, mas principalmente 

à ideia da sobrevivência, dos retornos do recalcado. O crítico francês desenvolve um 

pensamento sobre o fantasma tanto a partir de Benjamin quanto, e principalmente, de Aby 

Warburg, responsável, diz Didi-Huberman (2013, p. 25), por substituir um modelo genealógico 

da história da arte por outro, chamado de fantasmal ou sintomal, calcado não mais na 

transmissão progressiva, no binarismo causa-efeito, mas nas sobrevivências e reaparições 

obsessivas das formas. Lendo Warburg, o autor propõe que  

“As próprias imagens, nessa óptica de retorno de fantasmas, viriam a ser consideradas 
como aquilo que sobrevive de uma dinâmica e uma sedimentação antropológica 
tornadas parciais, virtuais, por terem sido, em larga medida, destruídas pelo tempo. A 
imagem [...] deveria ser considerada [...] o que sobrevive de uma população de 
fantasmas.” (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 35) 

Há inúmeras imagens que sobrevivem em Noite dentro da noite. Uma delas é, 

evidentemente, a do gelo — a neve, as cataratas do Niágara/Iguaçu, o gelo instantâneo. Outra 

é a máscara de espuma da foto do menino, que ganha contornos cruéis quando convertida na 

“máscara de couro inteiriça com pregos de aço distribuídos com uniformidade por toda a 

cabeça” (TERRON, 2017, p. 171) do torturador El Cazador Blanco. Ou no rosto deformado do 

marinheiro/bioquímico alemão Kurt Meier (cujo nome remete, evidentemente, a Curt Meyer-

Clason), que salva Karl Reiners no Pantanal mato-grossense. Por fim, todas as fotografias que 
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abrem os capítulos do livro contêm rasuras, e em todas elas os rostos dos personagens estão 

rasurados — portanto, mascarados.  

 

Figura 9 — Páginas de Noite dentro da noite (2017) 

 
Dupla de páginas que abre o capítulo 4 de Noite dentro da noite, “A narrativa de Karl Reiners” (TERRON, 

2017, p. 116). Fonte: reprodução do autor. 

 

Para Walter Benjamin, a imagem produz sempre uma “temporalidade com dupla face” 

(DIDI-HUBERMAN, 2017a, p. 106) — portanto, dialética, como neste célebre fragmento do 

projeto das Passagens:  

Não é que o passado lança sua luz sobre o presente ou que o presente lança sua luz 
sobre o passado; mas a imagem é aquilo em que o ocorrido encontra o agora num 
lampejo, formando uma constelação. Em outras palavras: a imagem é dialética na 
imobilidade. Pois, enquanto a relação do presente com o passado é puramente 
temporal, a do ocorrido com o agora é dialética — não de natureza temporal, mas 
imagética. Somente as imagens dialéticas são autenticamente históricas, isto é, 
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imagens não arcaicas. A imagem lida, quer dizer, a imagem no agora da 
cognoscibilidade, carrega no mais alto grau a marca do momento crítico, perigoso, 
subjacente a toda leitura. (BENJAMIN, 2018, v. 2, p. 768) 

A imagem dialética não é apenas um olhar retrógrado, como bem lembra Benjamin. 

Ela é um encontro entre o ocorrido e o agora, no qual as relações causais entre passado e 

presente não têm vez. A imagem dialética é algo que vibra, “uma oscilação não resolvida entre 

um estranhamento e uma nova ocorrência de sentido” (AGAMBEN, 2012, p. 41). Ela aponta, 

portanto, para um despertar, um limiar entre sonho e vigília em que ambos os mundos se 

interpenetram: como na imagem aristotélica, o despertar é também esse umbral em que um 

conhecimento — plausível, possível — se produz. A imagem, em sua “potência dialética” 

(DIDI-HUBERMAN, 2017a, p. 135), é, também, possibilidade.  

“La imagen es la causa secreta de la historia. El hombre es siempre un prodigio, de 

ahí que la imagen lo penetre y lo impulse. La hipótesis de la imagen es la posibilidad.” (LIMA, 

J., 1981, p. 19). Assim começa Imagen y posibilidad, do escritor cubano José Lezama Lima. 

Errante como um vaga-lume (imagen cara também a Didi-Huberman), a imagem, para Lezama 

Lima, se apoia “en ese campo magnético germinativo, para engendrar esa imagen que lo 

temporal necesita para formar esas inmensas masas corales, donde una poesía sin poeta 

penetra en el misterio de lo unánime.” (LIMA, J., 1981, p. 20). E é também no sentido de uma 

interpelação, mas também de uma potência, ou possibilidade, que o crítico argentino Daniel 

Link propõe uma leitura do fantasma associado à imaginação, mas em chave negativa, como 

algo que escapa à classe: “figura difícil de agarrar” (LINK, 2009, p. 11), o fantasma é, como a 

imaginação, um umbral.  

“Los fantasmas tienen su potencia y esa potencia es una fuerza de desintegración. Si 
hay una potencia de de-ser en los fantasmas es porque estos se mueven en el desierto 
(o páramo) como a través de un espacio agujereado: son la pura potencia del ser (o 
del no ser), nunca un límite, siempre un umbral” (LINK, 2009, p. 13, grifos meus).  

Em diálogo com a sobrevivências de que fala Didi-Huberman, as fantasmagorias, para 

Link, atravessam estados temporais “segundo a lógica do intempestivo ou do inatual” (LINK, 

2009, p. 51). “A veces, cuando alguno de los pasadizos de lo imaginario conecta con otros 

laberintos […], los fantasmas nos interpelan.” (LINK, 2009, p. 40). Como o sintoma, o 

fantasma é uma imagem que interpela uma atualidade: uma imagem no tempo, um fantasma na 

história, como aqueles que irrompem desde a epígrafe de Noite dentro da noite. Como a imagem 

das cataratas congeladas que abre o primeiro capítulo — História do esquecimento (Figura 8).  
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Os fantasmas são monstros desclassificados que habitam um entrelugar — não a 

cicatriz de um trauma, mas a ferida aberta, diz Link (2009, p. 26). O imaginário, esse 

monstruoso canto das sereias, passa a ser, então, pura chamada: um umbral de sedução, nunca 

um limite de compreensão. A novidade da leitura de Link sobre o fantasma é, portanto, e em 

diálogo com a imaginação de Lezama Lima, a proposição de um vetor apontado para o futuro, 

como possibilidade. As unidades do imaginário41 (e da fantasmagoria) deixam assim de ser 

ícones para tornarem-se índices — ou gestos. Na compreensão “puramente negativa” de Link, 

eles são o traço de uma ausência — portanto, uma potência, o que me faz pensar mais uma vez 

na torsão temporal proposta por Luiz Costa Lima: a memória como uma evocação “torcida” 

que, ainda que intimamente ligada aos “restos” de algo externo à imagem, volta-se para um 

desejo — para o futuro, como possibilidade. Nesse sentido, acredito ser possível propor uma 

outra espécie de torsão para uma leitura das imagens que integram Noite dentro da noite.  

Em um trabalho que investiga as contaminações entre fotografia e literatura, em 

especial no contexto latino-americano, a crítica argentina Natalia Brizuela interroga a 

referencialidade da fotografia, o seu “realismo supostamente inegável” (que, apesar de todas as 

manipulações e fake news que definem o nosso tempo, segue dominante). Em Depois da 

fotografia: uma literatura fora de si (2014), Brizuela se apoia em produções literárias de autores 

como Mario Bellatin e Bernardo Carvalho e propõe também uma forma de torsão para que 

repensemos a relação da fotografia com o real. Para ela, tal realismo supostamente inegável 

entra em crise 

se entendemos a fotografia não com relação a seu passado, mas antes com relação a 
seu presente. Se entendemos que a fotografia muda, que é outra em cada instância em 
que é olhada, então não há uma realidade a que esta remeta. Cada fotografia se torna 
uma evidência material de algo inegável e passa a ser o lugar de uma relação dialética 
entre passado e presente. (BRIZUELA, 2014, p. 42) 

A fotografia é sempre, por natureza, indeterminada, conclui Brizuela (2014, p. 42): “o 

dispositivo fotográfico permite algo contraditório ou em tensão: aproximar-se e afastar-se da 

realidade. É um espelho que reflete algo que não existe fora do espelho”. E lembremos que o 

espelho é mais uma entre aquelas “formas” de fantasmas enumeradas algumas páginas atrás. 

 
 

41 Seguindo também Aristóteles, Link ressalta que o que chama de imaginação não se refere ao sentido corrente 
da palavra, como capacidade criadora, mas como força que define a consciência (LINK, 2009, p. 54). 
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Figura 10 — Páginas de Noite dentro da noite (2017) 

 
Dupla de páginas que abre o capítulo 3 de Noite dentro da noite, “Fotografia de um fantasma” (TERRON, 

2017, p. 70). Fonte: reprodução do autor. 

 

Apesar de guardarem, ontologicamente, alguma relação com o real; apesar de o 

romance tratar de inúmeros eventos e personagens da história documentada, nenhuma das treze 

fotografias inseridas em Noite dentro da noite supõe um vínculo direto com a realidade ou com 

eventos externos ao enredo, característica que, apesar da inspiração declarada por Terron, 

distancia o romance da obra de W. G. Sebald, na qual as fotografias desestabilizam 

precisamente pelo vínculo que sugerem com o real (com os eventos da história), pela 

ambiguidade da sua suposta veracidade. Ou seja, o lugar das fotografias, em Noite dentro da 

noite, está mais próximo da possibilidade de que fala Daniel Link, ou do espelho que reflete 

algo que só existe dentro do espelho, como propõe Natalia Brizuela, do que de qualquer suposta 

referencialidade ou ligação com o real ou a história. É claro que poderemos sempre especular 

ou investigar a origem de tais imagens, e eu mesmo o fiz por meio de uma busca reversa no 
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Google que não revelou nada de significativo a não ser a própria ausência de revelações —a 

potência, diria talvez Link.  

A partir de uma expressão que é sugerida pelo próprio romance, no título do terceiro 

capítulo (Figura 10), concluo este segmento com uma indução possivelmente arriscada e 

propositalmente ambígua, indeterminada. Dentro do espelho fantasma que só reflete aquilo que 

contém (e que, por isso, assombra), as treze fotografias rasuradas que introduzem cada capítulo 

de Noite dentro da noite encontram-se também em um umbral — que não é meramente físico, 

como limiares entre capítulos. Como imagens da possibilidade, causas secretas a impulsionar 

a história, como poderia dizer Lezama Lima, as treze fotografias talvez busquem, de forma 

tautológica, representar os fantasmas que ocupam o imaginário do menino desmemoriado (e 

também da rata). Buscam, assim, representar algo que inevitavelmente escapa à representação. 

São lampejos impossíveis: fotografias de um fantasma.  

 

3.3 Palimpsestos 

 

Noite dentro da noite é uma obra literária que lida com os “acontecimentos da 

memória” e com as relações entre “memória pública e amnésia individual” (TERRON, 2018, 

informação verbal)42. Além disso, o romance é pontuado por imagens, sejam elas metafóricas, 

como as fantasias do protagonista, ou literais, como as fotografias rasuradas que abrem cada 

um dos treze capítulos (e também as suas correspondências imaginárias — os seus fantasmas). 

É também um romance em que diversas vozes se acumulam e se encadeiam em camadas, e cujo 

protagonista (sem voz e sem memória) inventa para si uma autobiografia, por intermédio do 

imaginário. Todas essas características levam, como vimos, à sensação constante de que a 

verdade (a origem) que o menino busca reconstituir é uma verdade instável, ambígua, sempre 

de-formada pela imaginação — ainda que, de partida, exista mesmo um evento traumático (o 

acidente, o assassinato do irmão); mesmo que existam referências cronológicas e uma 

progressão dos fatos aparentemente precisa (o Ano do Grande Branco, 1975, 1989...). Apesar 

de todas essas demarcações temporais, mais do que uma verdade (uma origem), a busca 

empreendida pelo menino remete a um desejo inconsciente cuja realização nunca acontece de 

 
 

42 Declaração do autor em palestra realizada no dia 26 de junho de 2018, no Instituto Vera Cruz, em São Paulo. 
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maneira plena. Verdade e origem têm, para o protagonista, a forma de um “grande branco”: 

simultaneamente, um apagamento e uma possibilidade, passado e futuro.  

A busca do menino, contudo, é narrada em retrospecto (a contrapelo, poderia dizer 

Benjamin; ao revés, talvez dissesse Proust), e de maneira não-linear, em uma ilha de edição 

defeituosa. O tempo presente, sugerido algumas vezes ao longo do romance, começa, como diz 

também o narrador sobre a história, no umbral da sua conclusão: nos últimos dias de 1989, 

depois que Você vai ao encontro do tradutor/traidor Curt Meyer-Clason na Casa do Sol, em 

Campinas; depois que Meyer-Clason é assassinado por um antigo algoz durante a apresentação 

pública das treze fotografias; depois que Você retorna à fazenda Sumidouro para reencontrar o 

tio Hugo Reiners e receber dele a fita cassete gravada pela rata; depois que o tio abandona o 

sobrinho e a fazenda (vendida para traficantes); no instante em que um homem com cara de 

cavalo conduz o protagonista em uma caminhonete até “a cidade onde nasceu pela segunda 

vez” (TERRON, 2017, p. 463). No final, ficamos sem entender com clareza se esse tempo 

pretérito, “nasceu”, é verdadeiramente pretérito ou se será futuro, como um renascimento 

mantido em suspensão (ou mesmo a morte, convocada pela rata). Pela janela do veículo, em 

mais uma viagem ao desconhecido, o protagonista sugere uma resposta ao desenrolar a fita 

cassete e fazer com que tanto a sua verdade quanto a sua origem, até ali tão perseguidas, se 

desnovelem “no rastro de poeira”, na direção de Sumidouro.  

Se o protagonista, agora “rememoriado” na última página, ainda está por renascer; se 

todas as vozes que narram são também narradas; se todos os outros personagens relevantes se 

encontram mortos no ponto exato em que a história começa, então quem narra o romance? E 

será que é essa a pergunta a ser feita? Assim como a verdade ou a origem, parece-me que a 

revelação da identidade do narrador de Noite dentro da noite nos serviria apenas como um 

mordomo para a resolução fácil de um crime. Na impossibilidade, ou na inatingibilidade de 

uma verdade, de uma origem, o “grande branco” é preenchido pelo “motor das narrativas”, 

como sugere o próprio texto (TERRON, 2017, p. 432). Na falta de um narrador declarado e/ou 

evidente, a autobiografia do menino sem voz e sem memória se constrói por meio de um coral 

de vozes em diferentes tempos, sobrepondo-se como as camadas de um palimpsesto cuja 

existência mesma está baseada em um paradoxo: para ter existência concreta, o pergaminho 

palimpsesto (como a memória) implica o próprio gesto da sua destruição (o apagamento), ainda 

que necessariamente inacabado. Para existir como tal, a história (uma autobiografia) de Noite 

dentro da noite exige que os seus narradores estejam mortos, ainda que insepultos, como El 
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Cazador Blanco, ou habitando um outro plano, como a rata; que a sua presença se dê, portanto, 

de maneira fantasmagórica.  

É a esses aspectos (e a esse paradoxo) que me dedico a seguir, começando por auscultar 

os ecos intertextuais de outras obras do autor, presentes em Noite dentro da noite. Depois, 

procuro olhar de maneira mais atenta para o texto da obra, partindo do uso histórico do 

palimpsesto como metáfora da memória para investigar as estratégias intertextuais e de 

montagem empreendidas por esse coral de fantasmas que narram e, ao mesmo tempo, são 

narrados; que, para existirem e serem, portanto, narrados, demandam o próprio apagamento, 

uma presença ausente, em latência.  

 

3.3.1 Memória, metáfora, palimpsesto 

 

Retrocedo algumas casas. De acordo com o Dicionário Houaiss da língua portuguesa 

(HOUAISS; VILLAR, 2009, p. 1417), o termo palimpsesto designa um “papiro ou pergaminho 

cujo texto primitivo foi raspado, para dar lugar a outro”. Mas acredito que vale aqui ampliar 

essa definição demasiadamente concisa com uma contextualização histórica.  

Tais pergaminhos foram utilizados majoritariamente entre os séculos VII e XV, e a 

sua reciclagem, ou seja, a raspagem da superfície escrita para posterior reutilização, justificava-

se, entre outras razões, tanto pelo alto custo do material quanto pela obsolescência dos textos 

neles inscritos. O detalhe paradoxal que vem a ser, ao mesmo tempo, a característica que funda 

o palimpsesto — e que, por isso, justifica todo o interesse extemporâneo por esses pergaminhos 

—, é o fato de que, em muitos deles, os textos primitivos se mantiveram latentes sob a velatura 

das novas inscrições, podendo ser recuperados séculos depois, com o avanço das tecnologias 

de restauro, como no exemplo do palimpsesto de Arquimedes (Figura 11). Como manuscrito 

em que se decifram os vestígios, os restos de uma escritura anterior, o palimpsesto assume uma 

forma dialética, encerrando em si mesmo e ao mesmo tempo, como disse, tanto os traços da 

destruição (a raspagem, o apagamento) quanto as possibilidades mesmas de recuperação 

daquela memória apagada a partir dos seus vestígios.  
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Figura 11 — Palimpsesto de Arquimedes 

 
Página do Palimpsesto de Arquimedes que mostra, no sentido vertical, um texto litúrgico, e, no horizontal, mais 

apagada, a obra do matemático grego Arquimedes. Fonte: The Walters Art Museum. Disponível em 
http://www.archimedespalimpsest.net/. Acesso em 20/01/2020. 

 

Para que haja um palimpsesto, é imprescindível que haja um apagamento, ainda que 

parcial, além de uma posterior reinscrição. A imagem é análoga àquela do “bloco mágico” 

proposta por Freud como alegoria para a relação entre o aparelho psíquico e a memória. No 

famoso texto, Freud descreve um brinquedo (Wunderblock, em alemão) composto por uma 

superfície feita de cera, sobre a qual há uma folha fina e translúcida, que permite escrever e 

apagar com facilidade. Entretanto, algo do que foi apagado permanece inscrito na superfície 

encerada, podendo ser decifrado sob uma iluminação adequada. Dessa forma, o bloco, para 

Freud, permitiria “o cintilar e esvanecer da consciência na percepção” (FREUD, 2011, p. 273). 

Cintilar e esvanecer; apagamento e reinscrição; esquecimento e lembrança. 

http://www.archimedespalimpsest.net/
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Inscritas no palimpsesto, convivem, portanto, múltiplas vozes e camadas temporais. E 

é no sentido de uma recuperação do passado em camadas que esse pergaminho se tornou uma 

imagem recorrente para a memória, como no fragmento abaixo, de Thomas De Quincey: 

What else than a natural and mighty palimpsest is the human brain? Such a palimpsest 
is my brain; such a palimpsest, O reader! is yours. Everlasting layers of ideas, images, 
feelings, have fallen upon your brain softly as light. Each succession has seemed to 
bury all that went before. And yet, in reality, not one has been extinguished. (DE 
QUINCEY, 1845 apud DILLON, 2005, p. 243, grifos meus) 

“O que mais, além de um natural e poderoso palimpsesto, é o cérebro humano?”, 

pergunta-se De Quincey. O ensaio The Palimpsest, que compõe a coletânea Suspiria de 

profundis, publicada pelo autor britânico em 1845, é reconhecido pela crítica britânica Sarah 

Dillon (2005, p. 243) como o gesto que inaugura uma nova e estranha entidade figurativa, 

segundo a autora: o palimpsesto não mais como apenas um objeto material ligado à paleografia 

ou à arqueologia, mas em sentido metafórico, como uma “figuração substantiva”, afirma Dillon. 

Ainda que não tenha sido o primeiro autor a usar o termo em sentido figurado43, De Quincey 

marca, segundo Dillon, o início de um processo consistente e progressivo de metaforização do 

palimpsesto. Tal processo, que dura até hoje, começa, não à toa, no século XIX, período em 

que mais se descobriram palimpsestos autênticos. Ainda que críticos como Robert Maniquis 

(2011) e Brecht de Groote (2014) questionem a precisão da genealogia proposta por Dillon, 

ambos convergem no reconhecimento da notoriedade do uso metafórico do palimpsesto, que se 

dá em um espectro de disciplinas cada vez mais abrangente, seja na geografia (vide a referência 

a Milton Santos citada no segmento “Texto da vida”), seja na linguística (por Gérard Genette e 

Tiphaine Samoyault, como veremos), e também na história e na literatura, entre outros. De 

Quincey, ao comparar o cérebro humano a um poderoso palimpsesto, sugere que as impressões 

gravadas na mente humana nunca morrem definitivamente, ficando apenas dormentes. Desta 

forma, não haveria, portanto, esquecimento44. 

Ao reler Noite dentro da noite, percebo ao menos dois estratos possíveis para 

aproximar o romance desse palimpsesto figurativo — estratos que coexistem, mesclados, como 

 
 

43 De Groote (2014, p. 110) lembra que o termo já fora utilizado por Thomas Carlyle, em 1830, e por Samuel 
Taylor Coleridge, em 1828, entre outros.  
44 O que me remete à epígrafe de Francis Bacon no conto El inmortal, de Borges: “Solomon saith: There is no new 
thing upon the earth. So that as Plato had an imagination, that all knowledge was but remembrance; so Solomon 
giveth his sentence, that all novelty is but oblivion (BACON apud BORGES, 2005, p. 7, grifos do autor).  
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na superfície do pergaminho. O primeiro deles é o da intertextualidade, como uma composição 

de vozes em camadas, entendendo o palimpsesto como uma superfície na qual um texto se 

inscreve sobre outro, dentro de outro: uma noite dentro de outra noite. Já o segundo se reflete 

nos anacronismos e nas estratégias de montagem depreendidas das vozes que narram o 

romance: uma composição de tempos em camadas.  

O palimpsesto como uma composição intertextual de temporalidades.  

 

3.3.2 Ecos 

  

Sendo o primeiro caminho proposto aquele que chamei de intertextual, ou de uma 

composição de vozes em camadas, busco inicialmente ampliar o escopo e auscultar alguns ecos, 

ou traços de intertextualidade circunscritos à produção de Joca Reiners Terron. Mais 

especificamente, no sentido de uma exploração da intertextualidade como uma forma de 

memória própria da literatura, ou como a “descrição dos movimentos e passagens da escritura 

na sua relação consigo mesma e com o outro” (SAMOYAULT, 2008, p. 11)45, busco identificar 

certos pontos de contato que percebo entre Noite dentro da noite (2017) e dois outros trabalhos 

de Terron: Curva de rio sujo (2003) e Do fundo do poço se vê a Lua (2010).  

Essa perspectiva me interessa também por ecoar, ainda que de forma passageira46, a 

leitura que propõe Gérard Genette em Palimpsestos (2010). Mais do que uma intertextualidade, 

o palimpsesto de Genette (2010, p. 7) se refere ao que o autor chama de hipertextualidade: uma 

“literatura de segunda mão, que se escreve através da leitura”47 (um eco inadvertido de Proust, 

talvez?). Ou seja, textos que derivam de outros textos (para Genette, os seus hipotextos). Não 

trato aqui de delimitar categorizações como aquelas enumeradas por Genette, mas tomo de 

 
 

45 Em sentido próximo àqueles que proponho aqui, Tiphaine Samoyault (2008, p. 143) descreve a memória da 
literatura como atuante em três níveis: “a memória trazida pelo texto, a memória do autor e a memória do leitor”. 
46 Em Palimpsestos (2010), Genette enumera cinco tipos de transtextualidade, entre os quais se encontram a 
intertextualidade e a hipertextualidade. É a este último tipo que o autor se dedica ao longo do trabalho, voltando-
se, principalmente, para gêneros textuais cujas derivações são mais declaradas, como a paródia e o pastiche, cujos 
hipotextos são mais facilmente identificáveis. 
47 A expressão “A segunda mão” é também o título de uma obra em que Antoine Compagnon discorre sobre o ato 
da citação na leitura e na escrita: “Reescrever, reproduzir um texto a partir de suas iscas, é organizá-las ou associá-
las, fazer as ligações ou as transições que se impõem entre os elementos postos em presença um do outro: toda 
escrita é colagem e glosa, citação e comentário.” (COMPAGNON, 2007, p. 39) 
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empréstimo a aproximação com a imagem do palimpsesto para relacionar Noite dentro da noite 

(2017) à bibliografia pregressa do autor (obras que poderiam, na ótica de Genette, constituir 

hipotextos), a fim de iluminar caminhos possíveis para esta leitura.  

No primeiro caso, o livro Curva de rio sujo (2003), tais referências são mais explícitas: 

episódios e personagens que reaparecem depois em Noite dentro da noite. No segundo, o 

romance Do fundo do poço se vê a Lua (2010), os ecos ressoam de maneiras mais subterrâneas, 

na forma de estratégias narrativas e questões temáticas e estilísticas afins.  

 

Figura 12 — Curva de rio sujo (2003) 

 
Capa de Curva de rio sujo (TERRON, 2003). Fonte: 

reprodução do autor. 

Figura 13 — Do fundo do poço se vê a Lua (2010) 

 
Capa de Do fundo do poço se vê a Lua (TERRON, 

2010). Fonte: reprodução do autor. 
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3.3.2.1 Curva de rio sujo (2003) 

 

“A memória é uma curva de rio sujo”, diz o narrador logo no início do livro (TERRON, 

2003, p. 9). E a impressão que temos ao lê-lo em cotejo com Noite dentro da noite é a de que 

todas as “tranqueiras juntadas” nessa curva de rio da memória permaneceram ali, girando em 

turbilhão, até que fossem remexidas novamente pelo autor no romance de 2017. Curva de Rio 

Sujo, além de uma metáfora para a memória, é também o nome da cidade aonde ruma Você, o 

protagonista desmemoriado de Noite dentro da noite, em uma VW Variant, acompanhado da 

rata, do “homem que se diz seu pai” e, guiando-os em uma caminhonete logo adiante, o tio 

Hugo Reiners. A viagem se dá logo após o incidente na escola em Medianeira, e é nesse trajeto 

que boa parte das camadas da história pregressa dos Reiners é revelada a Você pela rata. O 

trajeto escuro e esburacado, percorrido de carro entre o Paraná e o Mato Grosso do Sul, é 

preenchido ao mesmo tempo pela narrativa da rata e pelo constante questionamento do 

protagonista quanto à existência de um irmão mais novo, quanto à sua condição de bastardo. 

Curva de rio sujo, o livro, pode ser lido como uma coletânea de contos que se inter-relacionam, 

um “juntado de tranqueiras” reconstruídas pela memória. A questão da acumulação em Curva 

de rio sujo, aliás, é precisamente o ponto a que Andrea Saad Hossne chama a atenção para 

pensar o que a autora chama de uma “desestabilização da forma”48 presente no livro, 

característica que acredito também ser aplicável a Noite dentro da noite:  

Se a memória é um rio, tal como reza o topos literário e filosófico, ela aqui é um rio sujo 
— o que pode ter a ver tanto com a mescla entre ficção e biografia, a autoficção, quanto 
com a concepção de que a memória jamais é límpida. Nesse rio sujo, o que ocorre é o 
amontoar, o juntar, o acumular. E o que se amontoa ou acumula são tranqueiras, termo 
bastante coloquial que significa tanto o que não tem importância alguma, quanto o que 
não serve para nada ou é resíduo, lixo, detrito. (HOSSNE, 2010, p. 169) 

Curiosamente, não há menção à cidade de Curva de Rio Sujo no livro homônimo. Há, 

sim, referências à cidade gêmea paraguaia, Bella Vista Norte (o que entrega ao leitor a 

informação de que Curva de Rio Sujo poderia referir-se, na geografia real, à cidade fronteiriça 

 
 

48 Desestabilização que remete também às “perfurações” de que fala Florencia Garramuño (2014, p. 88), que 
“fizeram explodir do interior da literatura a possibilidade de definir tanto a literatura em geral como os gêneros e 
modalidades discursivos em particular a partir de uma especificidade”. 
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de Bela Vista, no Mato Grosso do Sul); ao rio Apa, que divide as duas cidades, e a toda uma 

paisagem situada nessa região de fronteira entre Brasil e Paraguai49.  

Entre os elementos objetivos comuns a Curva de rio sujo e Noite dentro da noite50, 

estão a data de nascimento da rata, que surge como parte do título da primeira parte de Curva: 

“O rugir do passado, seus dias incompletos à tona do presente, urge o tempo, ardem as têmporas, 

8 de maio de 1945”51 (TERRON, 2003, p. 11). Outro elemento comum é o “tio comunista, 

exilado no mato” (TERRON, 2003, p. 15), citado no fragmento de abertura de Curva, que 

aparecerá em Noite na figura do tio Karl Reiners, um dos personagens centrais do romance, que 

se junta à guerrilha do Araguaia.  

A pré-adolescência na região fronteiriça aparece em contos como “Monarks 

atravessam o Apa” (TERRON, 2003, p. 33), que faz uma homenagem ao clássico infanto-

juvenil Os meninos da rua Paulo, do húngaro Ferenc Molnár, e que está impregnado por 

elementos que serão novamente trabalhados em Noite, como a personagem Basano La Tatuada, 

paixão platônica tanto do narrador de Curva quanto do protagonista de Noite; a referência à 

batalha do Ñandipá e o “chão adubado por sangue brasileiro” (TERRON, 2003, p. 33); e a 

presença dos tarrachís, que Terron traduz, em um glossário publicado no final de Curva, como 

“termo guarani para ‘soldado raso’” (TERRON, 2003, p. 134).  

No conto seguinte, “Escafandro hipotecado às traíras”, ambientado às margens do rio 

Apa, “escorpiões se multiplicam na areia quente” (TERRON, 2003, p. 41). Em Noite, os 

escorpiões protagonizam um episódio em que o protagonista cabula aula para não encontrar os 

seus algozes, os Botinas Negras. Caminhando pelas margens do Apa, ele se depara com um 

grupo de escorpiões que, na sua imaginação, transfiguram-se em soldados brasileiros e 

paraguaios. O conto “Escafandro hipotecado às traíras” não se refere à história dos escorpiões, 

mas fala de uma fotografia, a última fotografia de um primo que morrera afogado no Apa. A 

fotografia ganha vida no momento em que o narrador-protagonista enfia o pé na correnteza e 

“um torvelinho se forma” em volta dos seus dedos (TERRON, 2003, p. 41). No último 

 
 

49 Uma especulação possível é a de que Curva de Rio Sujo, a cidade de Noite dentro da noite, poderia ser, talvez, 
o próprio livro de 2003, para onde retorna a família do protagonista. 
50 Passarei a chamá-los, eventualmente, pelas formas resumidas Curva e Noite. 
51 Também o dia em que termina oficialmente a II Guerra Mundial. 
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parágrafo, o personagem deixa “esta fotografia antiga para o vento, que se encarrega de soprar 

na flauta invertebrada do rio sua velha canção” (TERRON, 2003, p. 42).  

Um outro episódio de Curva que é retomado em Noite está no fragmento de abertura 

da segunda parte do livro: “À noite, um gavião de asas abertas sobre o mundo, o Planalto 

Central em chamas, a fórceps, 9 de fevereiro de 1968”52:  

Meu pé dentro do kichute. Os meninos me esperando no campinho pra pelada. Meu 
dedão sente os pêlos da caranguejeira dentro do kichute. A caranguejeira sente meu 
dedão. A ambulância. Um dia inteiro tomando soro. Depois tudo escurece. (TERRON, 
2003, p. 70) 

Em Noite, o episódio ganha um caráter de prenúncio do acidente que deixa Você sem 

memória. A família recém chegara a Medianeira. Na casa, havia um porão; na varanda dos 

fundos, um poço sempre tampado; próximo à casa, um campinho de várzea. As aulas ainda não 

começaram, e vocês (o narrador aqui se refere também ao irmão do protagonista, que se tornará 

um fantasma mais adiante na narrativa) são convidados pelos meninos vizinhos a jogar bola:  

Você correu a tirar seu par de Kichutes de uma caixa de papelão que não tinha sido 
aberta […]. [A aranha-caranguejeira] ficou presa pelo ferrão ao seu dedo do pé, que a 
esmagou no esconderijo dela no interior do tênis. [...] A aranha pegou carona dentro 
da chuteira até o Paraná, pretendia acompanhar a família pelo resto da vida. Ninguém 
jogou bola aquele dia. Conheceram o hospital da cidade […]. A aranha não imaginou 
que seria encontrada. (TERRON, 2017, p. 18, grifo meu) 

Em ambas as narrativas, o episódio da aranha se mistura ao da brincadeira de esconde-

esconde que, também nas duas obras, levará a um acidente. Em Curva de rio sujo:  

Esconde-esconde. Ninguém me pega, sou o mais rápido. Corre-corre. Ninguém me 
alcança, estou voando sobre o campanário da escola. Ninguém aos meus pés. 
Ninguém me pega, sou o mais veloz. A coluna. A cabeça na coluna. A ambulância. 
Três dias em coma. Quatro anos tomando gardenal. Disritmia cerebral, eles dizem. Vi 
a coluna, mas não desviei. (TERRON, 2003, p. 70) 

E em Noite dentro da noite: 

Naquele esconde-esconde, a rata sempre lhe dizia, você foi o único a não ser 
encontrado. Na manhã daquele dia você deixou de ser você, nem sequer tinha 
completado doze anos e passou a ser outra pessoa. Com a dentada, sua língua ficou 

 
 

52 Também é a data de nascimento de Terron. 
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bífida como ferrão de aranha, a língua de uma serpente. Uma voz amputada. [...] 
Aquele foi o começo do Ano do Grande Branco.  (TERRON, 2017, p. 12) 

É interessante notar como se dá a mudança da voz narrativa de um texto para o outro. 

Enquanto, em Curva de rio sujo, o episódio (e o livro como um todo) é narrado em primeira 

pessoa, Noite dentro da noite, como já foi dito, é narrado em uma segunda pessoa que soa como 

terceira. Na passagem de um livro a outro, o protagonista deixa de ser narrador e torna-se um 

narratário que é também narrado: “Você deixou de ser você” (TERRON, 2017, p. 12).  

Outros elementos que aparecem no mesmo fragmento de Curva e que ressurgem em 

Noite: primeiro, o gardenal (ou fenobarbital), que será um elemento central em Noite, 

responsável ao mesmo tempo pela contenção das convulsões e pelo atordoamento da memória 

do protagonista. Segundo, em Curva, “cresce uma cauda em mamãe (TERRON, 2003, p. 71), 

traço que prenuncia a personagem da rata em Noite. Terceiro, os fantasmas: “Não há sentido 

algum na vida, por isso os fantasmas sofrem. Eles anseiam por sentido”, diz o narrador de Curva 

(TERRON, 2003, p. 72) deixando, talvez, uma pergunta no ar, a ser respondida por Noite dentro 

da noite. Mais além, aparecerão ainda Carlos [Karl] Reiners, a quem Terron dedica o conto 

“Interlúdio: na laguna” (TERRON, 2003, p. 105), e que declara a intenção de se juntar à Coluna 

Prestes (TERRON, 2003, p. 109), e, por fim, a neve, elemento desestabilizador do enredo de 

Noite dentro da noite (o “Ano do Grande Branco” se refere tanto ao apagamento da memória 

quanto à neve que caiu em Medianeira em 1975 e que será retomada em outros episódios):  

a paisagem aos poucos se apaga como se uma camada fina de neve caísse […], 
interrompendo a visão da paisagem e a nevasca a despencar e há, afinal, duas crianças 
soterradas pela avalanche, uma linda imagem, tão bela quanto uma gota de sangue a 
diluir-se no gelo branco (TERRON, 2003, p. 129) 

Há, certamente, outros pontos de contato entre as duas obras. O que me interessa aqui, 

entretanto, é menos fazer um cotejo detalhado do que apontar para os sonoros ecos de obras 

anteriores de Terron em Noite dentro da noite, em especial os ecos de Curva de rio sujo, tão 

demarcados em Noite. Tais ecos ilustram um movimento intertextual característico da obra de 

Terron, e que, a meu ver, se cristaliza em Noite, marcando de maneira evidente uma 

característica da intertextualidade que é destacada por Samoyault (2008, p. 139): a capacidade 

de mostrar “em profundidade, em espessura e em tempo”, como se constitui um estilo e uma 

linguagem, e que permite medir o que a autora chama de “efeito palimpsesto”: “o efeito de 

difração, na obra, de um brilho particular emanando do intertexto e que prolonga um no outro”.  
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Reverbera aqui, mais uma vez, o título da primeira parte do livro de 2003: “O rugir do 

passado, seus dias incompletos à tona do presente, urge o tempo, ardem as têmporas.” 

(TERRON, 2003, p. 11). 

 

3.3.2.2 Do fundo do poço se vê a Lua (2010) 

 

Enquanto os ecos de Curva de rio sujo repercutem em Noite dentro da noite na forma 

de personagens e episódios inteiros, no caso de outras obras de Terron, as reverberações são 

mais sutis, mas ainda assim presentes53. Em Do fundo do poço se vê a Lua, publicado em 2010, 

os protagonistas são William e Wilson, irmãos gêmeos nascidos em São Paulo nos anos finais 

da ditadura militar (período que se apresenta, aqui, de forma mais espectral do que nos outros 

dois trabalhos). Os nomes fazem referência evidente ao conto William Wilson, de Edgar Allan 

Poe; assim como este, o romance de Terron tem no seu cerne a questão do duplo, do 

Doppelgänger. Do fundo do poço é narrado em primeira pessoa por Wilson, que observa de 

longe os passos do irmão William pela cidade do Cairo, no Egito. Wilson fugira para lá vinte 

anos antes, depois de sofrer um acidente e perder a memória no seu aniversário de 18 anos. 

Assim como Você, o protagonista de Noite dentro da noite, Wilson parte da amnésia para 

reconstruir a própria narrativa: abandona todo o seu passado e foge para o Egito como Cleo, 

uma mulher trans — o nome, é claro, vem de Cleópatra. Mas o passado (os fantasmas) não o 

abandona, e é por isso que Wilson, agora Cleo, envia um postal pedindo que William a encontre 

no Egito. “Acho que afinal me lembrei de tudo” (TERRON, 2010, p. 13).  

“Eu poderia chamar isto de uma espécie de autobiografia na terceira pessoa” 

(TERRON, 2010, p. 29) diz Wilson/Cleo logo no primeiro capítulo. A estratégia se assemelha 

(ou prenuncia) à do narrador de Noite dentro da noite, que tem como subtítulo “uma 

autobiografia” e é narrado em uma segunda pessoa com características de terceira. A principal 

diferença entre ambos é a de que, em Do fundo do poço, o narrador é declaradamente 

Wilson/Cleo, ainda que a voz narrativa contenha traços esporádicos de onisciência. 

 
 

53 Ainda assim, não deixam de existir remissões diretas, como essa, no capítulo 10 de Noite dentro da noite, em 
que o narrador faz uma referência pontual e passageira a William e Wilson: “Você pensava que na verdade a rata 
levava uma vida cinzenta em São Paulo com outro nome, casada com algum medíocre diretor de teatro gorducho, 
e era mãe de gêmeos univitelinos.” (TERRON, 2017, p. 308) 
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Wilson/Cleo é uma espécie de defunto-autor, como o Brás Cubas de Machado de Assis, mas 

que, em movimento contrário ao do narrador machadiano, só se assume como tal nas últimas 

páginas do livro. Da mesma forma, como descobrimos também no final de Noite, todas as vozes 

narrativas que se encadeiam no romance parecem vir do mundo dos mortos. 

É precisamente essa articulação entre a voz, a memória e a imaginação que torna ainda 

mais próximas as duas obras. Como o protagonista sem voz e sem memória de Noite, a voz de 

Wilson/Cleo também não é sua, ecoando de um passado construído pelo imaginário: 

Apesar de ser muito parecida, ela é replicada pelo eco vindo das profundezas de um 
abismo sem fundo e tão antigo quanto o mercúrio gasto daquele velho espelho em cujo 
reflexo não me reconheço mais [...]. Essa voz surge do meu passado, um lugar que agora 
só existe em minha cabeça. Um lugar extinto, portanto. um lugar que foi destruído pelo 
tempo. Um lugar esquecido há muito e cujas paredes arruinadas se reerguem agora por 
meio da imaginação e não mais da memória. (TERRON, 2010, p. 31) 

Em Do fundo do poço, a imaginação surge como estratégia para reerguer as paredes 

arruinadas do passado. A mesma oposição entre imaginação e memória pode ser encontrada 

também em Noite dentro da noite:  

Então, disse Curt Meyer-Clason, com a amnésia retrógrada que o impediu de reter 
novas lembranças a partir do acidente em que bateu a cabeça, […] sua memória foi 
deformada pela imaginação, que preencheu lacunas deixadas pelo esquecimento com 
uma dança da mente que ocupou, de modo bastante natural, sua esburacada 
consciência dos fatos com a fantasia da invenção. (TERRON, 2017, p. 37, grifo meu) 

A imaginação deforma a memória, mas o verbo deformar não precisa ter, 

forçosamente, sentido negativo — pode ser pensado de maneira mais literal, como de-formação, 

alteração de uma forma inicial. É nessa encruzilhada de-formativa, portanto, entre a memória 

(o passado) e o futuro, nesse esforço de leitura do passado e de remontagem da memória (e da 

história), que se situa a imaginação. Não seria este também um lugar apropriado para a escrita, 

como no “romancinho” fantasma de Barthes? Ou para a mímesis, como na torsão temporal de 

Luiz Costa Lima? Ou para falar de si como se falasse de outro, como sugere Piglia? 

 

3.3.3 Vozes em camadas 

 

São inúmeras as vozes que se encadeiam ao longo das 463 páginas de Noite dentro da 

noite, mas são três as que despontam com maior recorrência e relevância, colocando-se, ainda 
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que em diferentes níveis, como “portadoras” da verdade (de alguma verdade): a rata, o tradutor 

Curt Meyer-Clason e o tio, Hugo Reiners.  

A voz mais presente é a de Curt Meyer-Clason, tradutor/espião alemão, portador da 

caixa que contém as treze fotografias rasuradas e primeiro destinatário da fita cassete gravada 

pela rata e depois enviada pelo próprio Meyer-Clason à fazenda Sumidouro, aos cuidados do 

tio Hugo Reiners. No momento em que tem início a história, “em 1989, ao mesmo tempo em 

que se encerrava”, Curt Meyer-Clason falava “nada além de palavras que não lhe pertenciam” 

(TERRON, 2017, p. 12): 

Ouvi a gravação da rata na fita cassete, disse Curt Meyer-Clason na Casa do Sol, e 
quando ele disse isso a poeta deixou de alimentar os cães e olhou para vocês, ou talvez 
apenas para Curt Meyer-Clason, talvez visse nele quem realmente falava naquele 
instante. (TERRON, 2017, p. 15) 

A verdade é gravada pela rata em uma fita cassete, depois ouvida e recontada a Você 

por Meyer-Clason, em uma cena que é narrada por uma instância desconhecida (e 

aparentemente onisciente). Curt Meyer-Clason, como os demais, é uma voz que narra e que é 

narrada — é ele quem fala, na maior parte do tempo, mas a autoria desse “quem fala” surge 

sempre emoldurada por uma outra voz, que de tempos em tempos reforça: “disse Curt Meyer-

Clason”, ou “disse a rata”. Há momentos em que até cinco instâncias narrativas são encadeadas, 

como quando é contada a história de Karl Reiners (capítulo 4): 

Nunca lhe contei a história de quando seu tio Karl Reiners ficou sumido no pântano 
durante um mês, disse a rata, e o que ele nos contou quando regressou a Cuiabá. [...] 
Toda vez que aqueles dentes de roedora surgiam à sua frente, tinha certeza de que o 
improvável aconteceria outra vez, de que o acaso se repetiria e o caos seria ordenado. 
O sorriso da rata era um sinal de alarme prestes a disparar. E era o seu coração que 
disparava, disse Curt Meyer-Clason. (TERRON, 2017, p. 118, grifos meus) 

No fragmento acima, anunciam-se pelo menos três vozes: a rata, Curt Meyer-Clason 

e Karl Reiners, que contará à rata a história de seu encontro com um homem desfigurado no 

Pantanal mato-grossense, quando tentava se juntar à guerrilha. Mais adiante, outros dois relatos 

ainda serão incorporados ao relato como em uma boneca russa: o do próprio homem 

desfigurado (um marinheiro cujo nome falso é, não gratuitamente, Kurt Meier) e o do tenente 

Zander, algoz de Meyer-Clason que, no final do romance, será responsável pela morte deste. 

Essa espiral de relatos encadeados faz com que uma possível voz original se perca na 

desmemória do protagonista, em uma estratégia remissiva que lembra o romance Austerlitz, de 
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W. G. Sebald. Como o protagonista sem nome de Noite dentro da noite, Jacques Austerlitz é 

também um personagem sem memória que busca uma verdade sobre a própria biografia. 

Entretanto, enquanto o narrador sebaldiano promove, como na leitura que faz Kelvin Falcão 

Klein (2016, p. 109), uma “justaposição criativa de recortes que são, simultaneamente, hetero 

e homodiegéticos”, em Noite dentro da noite, ao contrário, o narrador parece, por meio dessas 

remissões, reforçar constantemente a sua posição externa à narrativa, ainda que se mantenha 

ancorado nos pontos de vista de determinados personagens, em especial os três já enumerados, 

e ainda que utilize predominantemente a segunda pessoa ao se referir ao protagonista. Como 

no caso da presença das fotografias, comentado anteriormente, creio que a posição do narrador 

em Noite dentro da noite também remete a Sebald por aproximação e diferenciação. Ao 

contrário de Austerlitz, em que a “justaposição criativa”, somada a outros elementos 

referenciais, cria uma confusão proposital entre a figura do narrador e a biografia do autor — 

entre outros elementos, o narrador que organiza as vozes alheias é sempre identificável, sempre 

a primeira pessoa de um acadêmico cuja biografia, como a do autor, gira em torno da Alemanha 

e do leste da Inglaterra —, em Noite dentro da noite, o narrador se coloca em um local de difícil 

determinação — na aparente onisciência dos fatos e da consciência dos personagens, em 

especial do menino desmemoriado, onisciência que é transferida, em diversos graus, para as 

vozes que narram, é como se o narrador fosse, portanto, uma entidade onívora que se apropria 

das vozes alheias sem que a sua perspectiva seja identificável (o “motor das narrativas”, quiçá). 

A ambiguidade se torna ainda mais evidente quando focamos as características 

particulares de cada um dos emissores daqueles relatos. O marinheiro Kurt Meier é, para além 

da clara ressonância com o nome de Curt Meyer-Clason, alguém “cuja identidade permanece 

em segredo” (TERRON, 2017, p. 245), sendo descrito em outras passagens como “o homem 

desfigurado” e “o bioquímico alemão”. Meyer-Clason é um tradutor e espião cuja verdadeira 

identidade também é posta em dúvida pelos colegas de prisão na Ilha Grande, durante o Estado 

Novo: “Dizia-se que Curt Meyer-Clason recebera treinamento em criptografia e era exímio 

operador da máquina Enigma. [...] Que era heterossexual, homossexual e bissexual, conforme 

quem contava o episódio.” (TERRON, 2017, p. 330). O torturador El Cazador Blanco pode até 

mesmo ser o patriarca Georg Reiners, insepulto. A rata, por sua vez, fala por meio de uma fita 

cassete, gravada e reproduzida em um tempo fora do tempo, como veremos.  

Na leitura que propõe para o texto de Thomas De Quincey, Sarah Dillon ressalta que 

a figura daquele “palimpsesto da mente” serve, para o autor britânico do século XIX, como uma 
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reafirmação da crença na impossibilidade do esquecimento total — as impressões sobre o 

pergaminho nunca estão mortas, apenas dormentes. Para Dillon (2005, p. 56), tal construção 

seria uma espécie de “fantasia de ressurreição” por meio da qual De Quincey buscaria manter 

viva (ainda que adormecida) sua falecida irmã, Elizabeth. O palimpsesto como antídoto contra 

o esquecimento e a morte. Em Noite dentro da noite, esse palimpsesto intertextual, como uma 

composição de vozes, também coloca em contato a memória, o esquecimento e a morte. Como 

notamos ao final da leitura, todas as vozes narrativas encadeadas pelo “motor das narrativas” 

parecem vir do mundo dos mortos. A suposta explicação técnica para isso, na realidade interna 

ao romance (e também para o fato de a verdade da rata estar gravada em uma fita cassete, ou 

seja, na voz de uma personagem ausente), é dada pelas pesquisas realizadas por Curt Meyer-

Clason sobre técnicas e aparatos pseudocientíficos e paranormais que seriam capazes de 

estabelecer uma espécie de ponte entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Uma dessas técnicas 

é chamada de “Fenômeno da Voz Eletrônica”, e consiste em um gravador capaz de registrar 

“vozes descarnadas” — as vozes dos mortos. Especialista em tal fenômeno, Meyer-Clason 

passa a dedicar-se também, nos últimos anos da sua vida, ao que o romance chama de “tradução 

metapsíquica”, uma forma de tradução da fala dos mortos: 

Curt Meyer-Clason percebeu que carregamos nossos mortos nos ombros, no espírito, 
também somos feitos de outros que já se foram e que mesmo assim permanecem 
colados à nossa experiência. Não precisa ser de noite, não é necessária uma casa no 
breu, podemos estar numa resplandecente tarde de sol, em um dia alegre e insuspeito, 
e ali estarão conosco nossos fantasmas, nos chamando pelo nome para que não os 
esqueçamos, lembrando-nos de que se foram antes da hora e por isso continuam aqui. 
O som é uma cortina que os separa de nós, e muito raramente podemos entrevê-los 
através da morte, mas não os reconheceríamos, disse Curt Meyer-Clason enquanto se 
erguia e esticava as pernas para melhorar a circulação após tantas horas sentado, não 
os reconheceríamos se os víssemos pois já são outra matéria, algo escuro e informe 
exceto pela voz. (TERRON, 2017, p. 362, grifos meus) 

Como sugere o narrador já no capítulo 4, ao narrar a morte de Karl Reiners, irmão de 

Hugo e da rata, “outros sim sobreviveriam, e inclusive se desdobrariam em dois e em três e até 

mesmo em nada, em vazio, escuridão e melancolia” (TERRON, 2017, p. 149). Por meio do 

“Fenômeno da Voz Eletrônica” e da “tradução metapsíquica”, Meyer-Clason, tradutor/traidor e 

agora também ouvinte paranormal, é capaz de escutar, registrar e recontar a história narrada 

pela rata e por todos os outros personagens, também mortos. Depois de exibir as treze 

fotografias na Casa do Sol e revelar a Você quase todos os detalhes da sua história pregressa, 

da sua autobiografia, Meyer-Clason morre (afinal, é preciso que ele morra, para que seja então 

narrado) assassinado pelas mãos do tenente Zander, um antigo companheiro de prisão. 
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Seguindo o último conselho do tradutor, o protagonista viaja então à fazenda Sumidouro, a fim 

de encontrar o tio Hugo Reiners e ouvir, enfim, a fita cassete gravada pela rata. Depois de relatar 

ao protagonista outras camadas da história da família Reiners, preenchendo mais algumas 

lacunas, Hugo revela que vendeu a Sumidouro e que está de partida. Antes de também 

desaparecer (afinal, é preciso que desapareça), pede ao sobrinho que vá ao encontro de Curt 

Meyer-Clason (que, como sabemos, já está morto) na Casa do Sol, pois 

ele contará a você e aos poucos de nós que restam e que lá estarão, em outra forma, 
personificados em éter, e até mesmo a rata falou que também vai comparecer de alguma 
forma, embora não sei bem por que eu não acredite que vá ver de novo sua mãe, sim, 
sua mãe, que agora pra mim parece existir apenas em forma de fita cassete, por meio de 
uma voz eletromagnética que vem do passado e que fala nessa gravação que ela enviou 
ao Curt, depois pra mim mas que se destina a você e a mais ninguém, pois esta história 
é sobre você e não sobre outro. (TERRON, 2017, p. 437, grifos meus) 

Como na imagem das cataratas congeladas, “O tempo congelou, e o início e o final 

dela se embaralham” (TERRON, 2017, p. 24). Ao pressionar a tecla Ligar do walkman, a voz 

da rata reaparece, agora em primeira pessoa: 

Vou tentar simplificar as coisas, dizia a voz da rata no lado B da fita. Toda história de 
família é uma história de fantasmas. Quem escreve essa história sempre está morto nem 
que por um momento, um tempo de exílio para observar a vida de maneira isenta, à 
distância. Um passo atrás e se ultrapassa a fronteira. [...] Que meio fantástico de 
conversar é esse, fala a verdade. Você aí, eu aqui. Tempos se misturam. (TERRON, 
2017, p. 446, grifos meus) 

A fita é reproduzida em um tempo fora do tempo, como se o discurso fosse enunciado 

(ou como se a fita fosse gravada) no mesmo instante da sua reprodução: “Não o vejo há 3358 

dias”, ela diz antes de revelar ao filho a história do irmão mais novo assassinado por ele. “Não 

vamos chegar a 3359 dias sem nos ver, vamos” (TERRON, 2017, p. 461), a rata conclui antes 

de terminar a fita. Depois disso, os únicos personagens que restam são o protagonista, agora 

“rememoriado”, e o motorista “com cara de cavalo” que o conduz para a cidade onde o menino 

nasceu “pela segunda vez”.  

Além da rata, portadora ausente da primeira verdade, as duas outras vozes principais 

do romance — Curt Meyer-Clason e Hugo Reiners — têm em comum o fato de terem ouvido 

a fita e de terem incorporado as suas próprias verdades e perspectivas aos relatos que fizeram 

ao protagonista. São, portanto, também leitores que, ao relatarem, subvertem a mesma verdade 

que a narrativa parece querer decifrar — e desaparecem ou morrem no momento em que a sua 

história acaba (e outra começa). Da mesma forma, durante toda a vida, segundo nos diz a rata 
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também no capítulo final, o menino narrava em silêncio, dentro da sua cabeça, lendo livros e 

inventando histórias sempre que se sentia ameaçado por algo ou alguém. A sua munição contra 

os abusos que sofria eram a leitura e a imaginação (TERRON, 2017, p. 450). É neste sentido 

que acredito que essa composição de vozes em camadas, como chamei, pode ser entendida 

como um exercício intertextual, visto que a intertextualidade tem como característica uma forte 

dependência da memória do leitor (SAMOYAULT, 2008, p. 89), que acrescenta aos textos 

novas alusões e referências. O intertexto não deixa de ser, também, uma sobrevivência que 

atravessa as camadas temporais de que tratarei a partir de agora. 

 

3.3.4 Tempos em camadas 

 

Cada uma daquelas leituras que se sobrepõem coexistindo em Noite dentro da noite, 

inclusive os livros lidos e incorporados pelo protagonista às suas fantasias, como vimos, nega 

a possibilidade de uma verdade unívoca, colocando-a em estado de dúvida permanente. 

Consequentemente, o palimpsesto intertextual que compõe o romance reafirma o caráter 

essencialmente fragmentário e descontínuo do passado e da memória, aqui lido em sua 

dimensão histórica, um quebra-cabeças que é constantemente montado e remontado e que, ao 

fazê-lo, expõe as suas fraturas, no sentido da pergunta que coloca Georges Didi-Huberman: 

“Remontar o curso do contínuo não seria, justamente, ir ao encontro de seus acidentes, de suas 

bifurcações, de suas descontinuidades? De seus turbilhões, onde o próprio curso — o devir 

histórico — se desmonta em intermitências, em quedas d’água?” (DIDI-HUBERMAN, 2017a, 

p. 132, grifo do autor). Dos seus acidentes, bifurcações e descontinuidades — dos seus 

intervalos —, é que brotam os fantasmas: 

O intervalo é o que torna o tempo impuro, esburacado, múltiplo, residual. É a interface 
de distintos estratos de uma espessura arqueológica. É o meio de movimentos 
fantasmas. [...] É o contratempo, o grão da diferença na engrenagem das repetições. É 
o hiato dos anacronismos, é a malha de buracos da memória. É o que intrinca e separa 
alternativamente os fios – ou as serpentes – da meada dos tempos. (DIDI-
HUBERMAN, 2002 apud JORGE, 2017, p. 123). 

A presença das fotografias rasuradas no romance reforça a indagação de Didi-

Huberman sobre a remontagem do “curso do contínuo” e adiciona mais um nível de 

intertextualidade à trama, já que o sentido das imagens, ainda que incorporado vez ou outra 

pelo texto, ocorre sempre de maneira descontínua. A operação estrutural da fotografia é a 
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descontinuidade: “a imagem está, sempre, fora de lugar, extraída do continuum de onde foi 

tirada” (BRIZUELA, 2014, p. 22). E a sobrevivência das imagens, diz Agamben (2012, p. 36), 

“requer uma operação, cuja realização é tarefa do sujeito histórico”. É por meio dessa operação, 

prossegue Agamben, que o passado, “que parecia concluído em si e inacessível, se recoloca, 

para nós, em movimento, torna-se de novo possível”. A operação, mais uma vez, é a de uma 

“arqueologia psíquica” que põe o passado em movimento. O entrelaçamento de vozes e linhas 

narrativas presente em Noite dentro da noite, ou seja, a operação colocada em prática pelo 

narrador, pelo “motor das narrativas”, mobiliza o passado tanto no nível do indivíduo quanto 

no do coletivo, promovendo uma condensação do tempo histórico no turbilhão das suas 

intermitências, ideia que é reforçada quando, no episódio já apresentado das cataratas, a rata 

diz que o início e o final da história se embaralham.  

No final do romance, na última viagem que empreende o protagonista, na caminhonete 

que o leva para o lugar onde nasceu “pela segunda vez”, ele imagina a rata na sala do “Museu 

de Tecnologia Jurássica”, na Califórnia. A sala está iluminada por milhares de globos de vidro 

que contêm miniaturas das maiores cataratas do mundo — entre elas, as Cataratas do Iguaçu 

congeladas no inverno de 1975. Mais uma vez, o tempo se condensa nessa imagem. É como se 

operassem aqui as anacronias que Didi-Huberman resgata em Rancière:  

acontecimentos, noções, significações que tomam o tempo às avessas, que fazem 
circular o sentido de uma maneira que escapa a toda contemporaneidade, a toda 
identidade do tempo com ‘ele mesmo’” (RANCIÈRE apud DIDI-HUBERMAN, 
2017a, p. 37) 

O tempo, em Noite dentro da noite, é anacrônico, posto que a memória é, por si só, 

um agenciamento impuro de tempos passados: é a memória que, para Didi-Huberman (2017a, 

p. 41), “decanta o passado de sua exatidão. É ela que humaniza e configura o tempo, entrelaça 

suas fibras, assegura suas transmissões, devotando-o a uma impureza essencial”. Se a memória 

é psíquica em seu processo, prossegue Didi-Huberman, ela é anacrônica em seu efeito de 

montagem e reconstrução do tempo. A memória opera em uma “contradança” das cronologias. 

Entre o início e o final da trama, fui capaz de identificar pelo menos treze tempos 

narrativos que se embaralham na contradança do enredo de Noite dentro da noite — treze 

momentos ou épocas que, para uma melhor compreensão do exercício de leitura que realizo, 

proponho agora desenovelar e enumerar de forma cronológica. São eles: 
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1. A Colônia de Nueva Germania, comunidade ariana fundada no chaco paraguaio 

em 1887, onde teria crescido Georg Reiners, pai de Karl, Hugo e da rata, e onde é 

fundada, portanto, a genealogia dos Reiners;  

2. O Centro de Eutanásia de Bernburg, na Alemanha, em 1936, onde o bioquímico 

Kurt Meier trabalha ministrando fenobarbital para experimentos em crianças; 

3. O presídio da Ilha Grande, no Rio de Janeiro, em 1946, para onde é levado o espião 

Curt Meyer-Clason e onde este conhece o bioquímico Kurt Meier; 

4. A fuga de Karl Reiners para o Pantanal mato-grossense, em 1964, logo após o 

golpe militar, onde se dá o encontro entre Karl e o bioquímico; 

5. O sequestro malsucedido do embaixador alemão pelo MR-8, em 1968, que resulta 

na incorporação do menino, filho do embaixador, à genealogia dos Reiners; 

6. A cidade de Medianeira, no Paraná, em 1975, onde tem início o Ano do Grande 

Branco e onde o filho biológico do casal é morto acidentalmente pelo protagonista; 

7. A viagem, na VW Variant, entre Medianeira e Curva de Rio Sujo, onde a rata conta 

ao protagonista a maior parte da saga familiar dos Reiners; 

8. Os anos em Curva de Rio Sujo, entre 1975 e 1976, onde o protagonista vive o 

bullying e a tortura dos Botinas Negras, e onde brotam relíquias enferrujadas da 

Guerra do Paraguai, que alimentam a imaginação do menino; 

9. A guerrilha do Araguaia, em 1976, onde morre assassinado Karl Reiners; 

10. A UFRJ, em meados dos anos 1980, onde o protagonista cursa arquitetura e vive 

o início instável da abertura política, sendo obrigado pelo antigo algoz, Hassan 

Sader Gamarra, a participar de um atentado que, em 1989, mataria o metalúrgico 

candidato à presidência (referência evidente a Luiz Inácio Lula da Silva); 

11. A Casa do Sol, em Campinas, no final de 1989, onde Curt Meyer-Clason apresenta 

as treze fotografias e também onde relata ao protagonista grande parte da sua 

história; 
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12. A fazenda Sumidouro em que o protagonista ouve a história de Hugo Reiners e a 

fita cassete gravada pela rata; 

13. O futuro que se anuncia para além de 1989. 

Além destes, há outros tempos derivados, que abrem flancos momentâneos na 

narrativa e nos apresentam a personagens secundários, como a viagem de Hugo Reiners à 

Argentina, em 1976, em busca de vestígios do passado do pai, Georg. E também os personagens 

sobrevivem (apesar de, ou precisamente pelo fato de estarem mortos) — atravessam as camadas 

temporais do palimpsesto. O bioquímico/marinheiro Kurt Meier, por exemplo, aparece 

primeiro no Centro de Eutanásia de Bernburg, em 1936, depois no presídio da Ilha Grande, 

onde conhece o tradutor Curt Meyer-Clason, e por fim no Pantanal, onde encontra Karl Reiners. 

Hassan Sader Gamarra, o bully da infância do protagonista, ressurge na UFRJ, no final dos anos 

1980, com sede de vingança. Por fim, há também personagens (ou entidades) mais claramente 

transtemporais, como o carrasco El Cazador Blanco, presença fantasmagórica cuja sombra 

maligna se projeta desde a colônia de Nueva Germania, no século XIX, até o atentado contra o 

metalúrgico presidenciável, em 1989; ou El Diablo, que também surge em Nueva Germania 

para depois se transfigurar em um personagem da literatura e, por fim, na fantasia do menino 

sem memória; ou, mais fantasmagórico ainda, o musgo ou líquen chamado de 

pyhareryepypepyhare, a própria representação da noite dentro da noite54, que atravessa (e 

ocupa, como uma erva daninha) todas as páginas do pergaminho. 

Mais do que se entrelaçarem, todos esses tempos parecem coexistir, influenciando-se 

uns aos outros. Como fantasmas não redimidos (DIDI-HUBERMAN, 2017a, p. 121), que 

ressurgem de tempos em tempos, os eventos históricos se reconfiguram a cada nova leitura-

escritura. Habitam, assim, o mesmo presente-palimpsesto, “repetição de totalidades que 

coexistem”, ou repetição com diferença, como propõe Gilles Deleuze (1988, p. 450): “a cada 

instante tem-se todo o passado, mas em graus e níveis diversos, sendo o presente apenas o mais 

contraído.” Ainda que o narrador (ou as vozes que compõem o “motor das narrativas”) se 

proponha a contar ao protagonista a história do Ano do Grande Branco, ou seja, ainda que tenha 

como base uma cronologia diacrônica, o que ele faz no decorrer do texto é desmontar a 

linearidade dessa cronologia e remontá-la na forma de camadas que se sobrepõem — e, em suas 

 
 

54 “É o último instante de escuridão antes da claridade da manhã, Hugo disse, a profundeza mais escura da noite, 
pyhareryepypepyhare, a noite dentro da noite.” (TERRON, 2017, p. 380) 
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velaturas, se mesclam. A remontagem “dis-põe e recompõe, interpretando por fragmentos, em 

vez de propor explicar a totalidade. Ela mostra as fendas profundas, em vez das coerências da 

superfície” (DIDI-HUBERMAN, 2017b, p. 101).  

Ao pensar a escrita da história, Didi-Huberman (2017a, p. 43) sustenta que só há 

história de anacronismos, e que o saber histórico deveria “atravessar a espessura de memórias 

múltiplas, retecer as fibras de tempos heterogêneos, recompor ritmos aos tempi disjuntos”: não 

é possível haver história sem que haja também uma teoria da memória. Mais do que olhar para 

o passado como um fato objetivo, é preciso vê-lo como fato de memória em constante 

movimento, posto que depende muito menos dos próprios fatos passados, objetivos e 

diacrônicos, o que ele chama de uma ilusão teórica, mas “do movimento que os relembra e os 

constrói no saber presente do historiador” (DIDI-HUBERMAN, 2017a, p. 116).  

O palimpsesto, como a memória, é anacrônico. E a estratégia da escrita palimpséstica, 

o lugar onde sobrevivem os fantasmas, é a da montagem. 

 

3.4 Fantasmas em palimpsesto 

 

No início de Remontagens do tempo sofrido (2018), Georges Didi-Huberman coloca 

em debate a relação entre a imagem e a legibilidade da história. O crítico francês conclui, a 

partir de Walter Benjamin, que o passado se torna legível quando “as singularidades aparecem 

e se articulam dinamicamente umas com as outras” (2018, p. 20), como em uma montagem. Ao 

interpretar a noção benjaminiana de imagem dialética, Didi-Huberman entende que 

O conhecimento histórico só acontece a partir do “agora”, isto é, de um estado de nossa 
experiência presente de onde emerge, entre o imenso arquivo de textos, imagens ou 
testemunhos do passado, um momento de memória e de legibilidade que aparece [...] 
como um ponto crítico, um sintoma (DIDI-HUBERMAN, 2018, p. 22, grifos do autor) 

Promovendo aqui, possivelmente, uma torsão conceitual, parece-me plausível pensar 

em uma analogia entre a proposição acima (e também a imagem dialética de Benjamin) e o 

próprio enredo de Noite dentro da noite, no qual um conhecimento histórico (a recuperação da 

memória do protagonista) se dá em um agora presente do qual emerge um arquivo (a fita cassete 

e as treze fotografias), e do qual brota, por fim, um despertar (o renascimento do protagonista, 

o seu segundo nascimento e/ou a sua morte). Esse despertar se dá em uma imagem dialética 
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que, aqui, além de operador crítico é também phantasmata: a imagem das Cataratas do Iguaçu 

congeladas que abre o romance e sobrevive durante toda a sua extensão, até o seu encerramento: 

dialética na imobilidade (em interpretação ao mesmo tempo livre e literal). 

Mas talvez o movimento correto, para que a torsão seja válida, seja inverter o sentido 

da analogia, já que tanto Benjamin quanto Didi-Huberman tratam de uma dimensão coletiva da 

história, e aquilo que nos apresenta a superfície de Noite dentro da noite, resumida acima, reside 

no universo do individual (a remontagem de uma autobiografia pelo imaginário). Nesse sentido, 

considerando 1. a multidão de eventos e personagens históricos que coexistem no romance; 2. 

a intenção manifesta do autor de pôr em contato “memória pública e amnésia individual”; e 3. 

o fato de o romance promover contatos evidentes entre os traumas pessoais do indivíduo e as 

violências sistêmicas da história da Europa e da América Latina (o nazismo, a ditadura, o Estado 

Novo, a guerra do Paraguai), acredito ser possível também ler o romance de Terron como uma 

obra que discute a ficção e a história (ou a ficção na história), esfumaçando a linha que separa 

o privado do público, o pessoal do histórico, vivos e mortos. O trauma individual como 

metonímia dos traumas históricos coletivos, das violências de Estado que ecoam e retornam, 

manifestando-se, também, de volta ao nível do indivíduo, na vida cotidiana, como no caso das 

torturas impostas por Hassan Sader Gamarra ao protagonista sem voz. 

O tempo remontado é, para Didi-Huberman (2018, p. 156), “um tempo recindido, 

despedaçado, tornado visível no intervalo e na contiguidade de seus fragmentos cuja simples 

sucessão [...] nos teria feito esquecer.” Ao remontar e assim colocar em contato os diversos 

tempos da narrativa (e os eventos violentos da história), expondo as suas descontinuidades, as 

suas fraturas, o “motor das narrativas” indeterminado e onívoro do romance aponta para um 

despertar que é do indivíduo e também do coletivo. Não me parece exagero associar os 

mecanismos individuais de apagamento e reinscrição, trauma e recalque, aos seus 

correspondentes na história coletiva. Em uma especulação que siga esse argumento, o narratário 

do romance poderia ser recolocado na posição do próprio leitor — ou, parafraseando o narrador: 

a história é sobre você, leitor (nós, a coletividade), mas vai lê-la como se fosse sobre outro (o 

protagonista desmemoriado). 

Há, sim, uma origem. Contudo, como o romance sugere desde a capa, ela está 

permeada por um sentido de recursividade: um embrenhamento em abismo de uma noite dentro 

de outra, uma história que se inscreve, se apaga e se reinscreve dentro de outra — palimpsesto 

— encerrando em si mesma os gestos da sua destruição e também a possibilidade da sua 
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reinscrição, remontagem. Origem-turbilhão que pode estar, por isso mesmo, em pontos do 

continuum temporal distantes entre si. Origem desmontada pelo curso da história e cujos 

estilhaços são então organizados por um escavador onívoro cuja voz são muitas vozes — 

portanto, coletiva. E há também uma verdade: de consistência frágil, fugidia, ambígua, 

representada pela fita cassete gravada pela rata e desenrolada pelo protagonista, e também pela 

caixa com as treze fotografias rasuradas cujos personagens surgem sempre mascarados, 

inidentificáveis. Enquanto não a alcançamos, a verdade segue sendo substituída pela 

imaginação. De maneira semelhante, como “figuras difíceis de agarrar” (LINK, 2015, p. 11), 

como nas imagens que surgem ao longo do livro, os fantasmas emergem (como restos da classe) 

das fendas do tempo remontado; habitam os intervalos entre as camadas de um palimpsesto.  

Assim, acredito ser possível afirmar, para concluir o capítulo e avançar às 

considerações finais deste trabalho, que, por meio de um narrador onívoro e de um protagonista 

“esvaziado”, ou seja, por meio do preenchimento da narrativa, o romance de Terron remonta55 

ao coletivo, expondo e explorando, desmontando e remontando o histórico de violências do 

século XX na Europa, na América Latina e no Brasil como “história de fantasmas e imagens” 

na qual tem lugar aquela “fratura entre o individual e o impessoal” de que fala Agamben (2012, 

p. 63). Nesse sentido, o narrador de Noite dentro da noite não exerceria mais do que a tarefa da 

sua leitura (ou releitura), da sua “composição dialética”. 

 

 

  

 
 

55 Didi-Huberman (2017a, p. 132) reconhece e afirma a inevitabilidade desse duplo sentido do verbo remontar, 
como anamnese e recomposição estrutural da história. 
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4 Releitura, reescritura, especulações 
  

O sentido da especulação é a procura de algumas palavras e 

formas, modos de significar e regimes de sentido, que nos 

permitam ver como funciona a fábrica de realidade para 

poder encontrar seu avesso. A finalidade secreta, o ganho e o 

benefício perseguidos pela especulação é pensar o mundo! 

Josefina Ludmer, Aqui América Latina 

 

 

Ao longo deste texto, deste percurso de leitura-escritura que agora caminha para as 

suas considerações finais, busquei trabalhar em torno de algumas noções críticas 

suficientemente abertas, a fim de expandir, extrapolar, de forma centrífuga, sentidos para uma 

obra literária de ficção que se coloca de partida (desde o subtítulo, se quisermos demarcar uma 

partida) no umbral de uma ambiguidade. Recapitulo (releio) a seguir alguns dos tópicos 

discutidos, alguns dos lampejos que compõem este vocabulário constelativo, a fim de apontar 

para algumas possibilidades — ou mesmo especulações a respeito de um possível lugar a ser 

ocupado por Noite dentro da noite na literatura produzida hoje no Brasil e na América Latina, 

questão que se coloca como inerente à tarefa da crítica. Note-se que não proponho com isso um 

esforço de enquadramento ou classificação, algo que soaria no mínimo contraditório dentro de 

uma leitura propositalmente aberta. Trata-se, ao contrário, de apontar vetores, ou de especular, 

como venho fazendo, no sentido da procura por palavras e formas que nos permitam “encontrar 

o avesso”, como na epígrafe de Josefina Ludmer (2013, p. 10), ou pintar “ao revés”, como faz 

o personagem Elstir, de Proust. Para empreender essa recapitulação (releitura), será inevitável 

trazer de volta, também, aquelas reverberações entre texto da obra e texto da vida que decorrem 

do processo e que alcançam esse depois, ou esse agora no qual me coloco aqui.  

Iniciei o percurso elegendo quatro estranhamentos provocados pelo meu primeiro 

encontro com o romance, antes mesmo que ele se convertesse em objeto de estudo. Como 

percebo agora aqueles estranhamentos? Como eu os vejo nesse depois de uma segunda, terceira, 

quarta leitura? Volto a confrontá-los e, evidentemente, a expandi-los. 
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Quanto ao primeiro estranhamento, a questão do subtítulo e das referências à ideia 

de “uma autobiografia”, ou seja, da infiltração do real no ficcional, se mostra, ainda, estranha. 

Interpretado em sentido literal, mas entendendo-o como parte integrante da narrativa, o 

subtítulo poderia ser até mesmo atribuído ao protagonista desmemoriado: como escritor recém-

despertado, “renascido”, o menino seria um autor (um defunto-autor?) a narrar a própria história 

por meio das vozes de outros. Esta seria, acredito, uma leitura demasiadamente restritiva, feita 

por um viés exclusivamente ficcional que desconsidera o que se localiza fora do livro. Nesse 

fora há um autor, Joca Reiners Terron; mais do que isso, há, além do subtítulo, referências a 

dados biográficos deste autor. O fora está inserido, infiltrado no dentro, e o romance, em um 

limiar marcado pelo encontro entre dois vetores, um apontado para o interior, outro para o 

exterior da narrativa: um apontado para o protagonista esvaziado, outro (que é reafirmado pelas 

pistas autobiográficas deixadas pelo autor) apontado para a memória e para a história (para o 

real) em seus apagamentos e reinscrições, como em um palimpsesto.  

É evidente que não se trata de uma autobiografia no sentido do gênero de não-ficção 

tradicionalmente estabelecido — parece-me que, ao contrário, essas pistas buscam apontar não 

para o autor em sua vida privada, como uma primeira leitura poderia sugerir, talvez pelo viés 

da chamada autoficção, mas para o privado em geral, o indivíduo inserido no coletivo. Um 

“fora-e-dentro”, como na proposição que faz Ludmer sobre o que chama de “literaturas pós-

autônomas”: 

Esses textos diaspóricos não só atravessam a fronteira da ‘literatura’, mas também da 
‘ficção’, permanecendo fora-e-dentro das duas fronteiras. Isso ocorre porque 
reformulam a categoria da realidade, daí não poderem ser lidas como mero realismo, 
em relações referenciais ou de verossimilhança. Assumem a forma do testemunho, da 
autobiografia, da reportagem jornalística [...] (LUDMER, 2013, p. 129).  

Reforço que não proponho enquadrar o romance de Terron em uma suposta categoria 

pós-autônoma, o que seria uma contradição até mesmo da provocação que faz Ludmer no ensaio 

em que propõe o termo, ao inscrever no título (“Literaturas postautónomas”) a evidente 

pluralidade dessa noção. Para Ludmer, de maneira bastante resumida, a pós-autonomia implica, 

essencialmente, um atravessamento das fronteiras, a sua dissolução. 

Apesar da intromissão do fora, da biografia do autor, em Noite dentro da noite, há no 

romance uma clara preponderância do imaginário (afinal, é este o seu tema central), em 

contraposição com outras obras recentes que guardam em comum o fato de trabalharem com o 

tema da memória, da história e da violência. Situado em uma bibliografia que aborda, 
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particularmente, o período da ditadura brasileira (PERLATTO, 2017), Noite dentro da noite se 

diferencia, pelo recurso metaficcional ao imaginário, de um conjunto de obras contemporâneas 

marcadas por variações ou reconfigurações da noção de testemunho, como K – Relato de uma 

busca (2016), de Bernardo Kucinski, e A resistência (2015), de Julián Fuks. “Quando nasce um 

escritor é a extinção da família”, diz o narrador (TERRON, 2017, p. 309). O que este fragmento, 

e também os fantasmas ecoantes das outras obras de Terron parecem nos sugerir, é que, como 

a imaginação, a ficção (o escritor que nasce) interpela, desmonta a história (extingue a família). 

Desmonta a classe e também o testemunho. Como as imagens, “fotografias de um fantasma”, 

o próprio romance não deixa de ser uma autobiografia de fantasmas, um espelho que só reflete 

aquilo que vive no próprio espelho: a imagem, o imaginário, a ficção. O motor das narrativas. 

Nesse sentido, a infiltração do real no universo fantasioso do romance de Terron poderia ser 

lida também como uma “perfuração” no interior da linguagem, como propõe Florencia 

Garramuño sobre a noção de “arte inespecífica”: 

textos que, ao se instalarem na tensão de uma indefinição entre realidade e ficção, 
perfazem uma sorte de intercâmbio entre as potências de uma e outra ordem, fazendo 
com que o texto apareça como a sombra de uma realidade que não consegue iluminar-
se por si mesma. (GARRAMUÑO, 2014, p. 22) 

Quanto ao segundo estranhamento, a questão da voz narrativa do romance reforça, a 

meu ver, esse lugar limítrofe, essa aproximação com o “fora-e-dentro” apontado por Ludmer. 

O que faz o narrador onívoro do romance, o “motor das narrativas”, senão elaborar a partir dos 

restos espectrais de uma história (uma autobiografia) guardados no interior de uma caixa de 

sapatos e no rolo magnético de uma fita cassete vinda do mundo dos mortos? Em lugar da busca 

pela restituição de uma verdade, é esse gesto de “acolhimento dos espectros”, entre outros, que 

caracteriza algumas “práticas inespecíficas”, na visão dos autores que assinam coletivamente o 

Indicionário do Contemporâneo (2018): 

A todo momento esses textos estão pondo em questão o significado da literatura — e 
por extensão da arte em geral. Assumem a forma de uma pergunta — sem resposta — 
sobre o que é escrever, por meio de imagens que Georges Didi-Huberman considera, 
a partir de Aby Warburg e Walter Benjamin, um ‘operador temporal de 
sobrevivências’. (PEDROSA et. al., 2018, p. 223) 

O que faz o narrador onívoro de Noite dentro da noite senão operar sobrevivências e 

temporalidades e assim colocar em questão a própria escrita?  
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Quanto à presença de imagens fotográficas, que configuram o terceiro 

estranhamento, creio agora que as treze fotografias rasuradas entram no romance no sentido 

de reafirmar aquela preponderância da imaginação (dos fantasmas, da mímesis) que nos é 

sugerida desde a epígrafe. Não só as imagens fotográficas, mas também o enredo não deixa de 

ser, sob essa perspectiva, a fotografia de um fantasma, ou seja, de buscar representar algo que 

se coloca no horizonte de “uma realidade que não quer ser representada, porque já é pura 

representação” (LUDMER, 2013, p. 129). Neste sentido, acredito que o romance de Terron se 

diferencia também de outros trabalhos dos anos 2000 que incorporam a fotografia por 

abandonar de partida o suposto estatuto referencial da imagem fotográfica. Sobre o romance 

Nove noites (2002), de Bernardo Carvalho, Natalia Brizuela (2014, p. 27) comenta que a ficção 

parece emergir da realidade, e que a fotografia deixa de ser documento para se tornar ficção, 

em estratégia que remete também à obra de W. G. Sebald. As fotografias de Noite dentro da 

noite, por sua vez, não sugerem qualquer status de documento, impressão que é ressaltada pelas 

rasuras. Ainda que tragam elementos discerníveis da realidade objetiva, as imagens em branco 

e preto remetem a realidades outras, imaginadas, transgredindo a própria especificidade da 

fotografia. Mais do que remeter a uma realidade externa, as fotografias de Noite dentro da noite 

“fabricam realidades” (LUDMER, 2013, p. 133). Funcionam, como na proposição de Lezama 

Lima já citada, como possibilidade, “causa secreta da história”: como um arquivo instável em 

permanente ressignificação, uma caixa de sapatos de onde saltam, irrompem, os fantasmas. 

Por fim, com relação ao quarto estranhamento, que se refere à sobreposição de 

camadas temporais e eventos históricos marcados pela violência, acredito que o romance de 

Terron se coloca muito próximo daquela definição do romance contemporâneo dada por Italo 

Calvino em 1984, no ensaio sobre a multiplicidade que conclui a coletânea incompleta Seis 

propostas para o próximo milênio: o romance “como enciclopédia, como método de 

conhecimento, e principalmente como rede de conexões entre os fatos, entre as pessoas, entre 

as coisas do mundo.” (CALVINO, 2010, p. 121). Além disso, em Noite dentro da noite, como 

já vimos, quem opera essa rede, quem propõe essas conexões, é a imaginação: ninguém menos 

que o “motor das narrativas”. Tudo no romance, e em especial os personagens e eventos 

históricos, tudo é devorado, deglutido e regurgitado pela imaginação — do protagonista, mas 

também, em sentido mais amplo, da voz narrativa, que, mesmo indeterminada, não 

identificável, é quem promove a remontagem anacrônica de algum contínuo. Em Noite dentro 

da noite, as potências da imagem e da imaginação tomam o lugar da narrativa realista, 
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configurando-se no sentido de uma absorção “de toda a mimese do passado, a fim de constituir 

a ficção ou as ficções do presente” (LUDMER, 2013, p. 129).  

Assim como o fantasma de Daniel Link (uma entidade que escapa à classe), ou como 

sugere o prefixo negativo da palavra in-específico, percebo que a resposta à pergunta sobre o 

lugar a ser ocupado por Noite dentro da noite se molda, até aqui, em uma clave negativa, 

construída por meio de comparações que, ao mesmo tempo em que aproximam, diferenciam, 

afastam. Para buscar uma aproximação mais positiva, e assim concluir esse texto e dar um passo 

adiante na direção de novos caminhos, talvez seja mais frutífero promover uma última torsão 

temporal e atravessar as camadas da história da literatura — ou mesmo auscultar, como faz 

Curt Meyer-Clason com o “Fenômeno da Voz Eletrônica”, o eco anacrônico dos vivos e dos 

mortos, sem distinção.   

A leitura que propõe Marcos Piason Natali sobre o romance Pedro Páramo, do 

mexicano Juan Rulfo (1955), em A política da nostalgia (2006), traz alguns elementos que, 

acredito, podem ajudar a situar os fantasmas e palimpsestos de Noite dentro da noite, apesar da 

evidente distância cronológica e geográfica entre as duas obras. Como no romance de Terron, 

Pedro Páramo é também a história de uma busca — no caso, por Pedro Páramo, o pai do 

protagonista. O filho, Juan Preciado, vai ao vilarejo de Comala em busca “de uma genealogia 

e uma história que possam preencher o vazio de um ser sem passado” (NATALI, 2006, p. 77). 

Comala, no entanto, mostra-se a Juan como um vilarejo em ruínas: “Carretas vacías, 

remoliendo el silencio de las calles. Perdiéndose em el oscuro caminho de la noche. Y las 

sombras. El eco de las sombras” (RULFO, 1955 apud NATALI, 2006, p. 80). A cidade de 

Curva de Rio Sujo, por sua vez, é descrita como “a sombra de um lugar” (TERRON, 2017, p. 

41). Como os personagens de Noite dentro da noite, os habitantes de Comala são, também, 

fantasmas: “Em Pedro Páramo, jamais se chega ao corpo ou à voz original, com cada aparição 

revelando-se a manifestação espectral de algo que já é secundário, sempre a sombra de uma 

sombra anterior, o eco de um eco mais antigo” (NATALI, 2006, p. 80). Além disso, também a 

fronteira entre vivos e mortos é esfumaçada, um rio seco que dissolve aquela fronteira. 

Para Natali (2006, p. 95), o romance de Rulfo pode ser lido como uma “narrativa sobre 

o vazio”. Apesar disso, o romance teve (e tem ainda) uma repercussão estrondosa, 

influenciando autores como Gabriel García Márquez, José Maria Arguedas e Augusto Roa 

Bastos. Contra a nostalgia por uma tradição, por uma Comala idílica, “Pedro Páramo será a 

construção, a partir desses destroços, de uma poética formidável” (NATALI, 2006, p. 97). O 
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que sobra, afinal, prossegue Natali, “é a crença na própria literatura — e, especificamente, na 

literatura como instrumento da razão crítica.” 

Para além das possíveis comparações objetivas entre as duas obras, que renderiam um 

outro estudo, outras especulações, acredito que o caráter metaficcional e meta-histórico de 

Noite dentro da noite o coloca, no cercadinho poroso da literatura contemporânea, em um lugar 

inespecífico possivelmente iluminado pelas fulgurações históricas, fantasmagóricas (até mais 

do que pelas possíveis influências declaradas), ou seja, pelas sobrevivências, de Pedro Páramo: 

ao mesmo tempo reconhecendo os (e reconhecendo-se nos) fantasmas que sobrevivem aos 

apagamentos da memória (e da história) e abrindo-se à reinvenção desses fantasmas pela 

imaginação, pela mímesis; remontando criticamente o passado para assim expor as suas 

fraturas; afirmando, como diz Natali sobre o romance de Rulfo, “a crença na própria literatura”, 

ainda que transformada, ressimbolizada, relida e reescrita pelo “motor das narrativas”. 
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