
  

 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E LETRAS 

MESTRADO ACADÊMICO EM LETRAS 

 

 

  

 

 

CECÍLIA GUEDES BORGES DE ARAUJO 

 

 

 

 

O SUJEITO FRAGMENTADO EM O FILHO ETERNO: MEMÓRIA E 
CONSTRUÇÃO FICCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERESINA 

2018 



  

 
 

CECÍLIA GUEDES BORGES DE ARAUJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O SUJEITO FRAGMENTADO EM O FILHO ETERNO: MEMÓRIA E 
CONSTRUÇÃO FICCIONAL 

 

Dissertação apresentada ao Mestrado Acadêmico em 
Letras, da Universidade Estadual do Piauí. Área de 
Concentração: Literatura, Memória e Cultura. Linha 
de Pesquisa: Literatura, Memória e Relações de 
Gênero. 

Orientador: Prof. Dr. Fabrício Flores Fernandes 

 
 

 

 

 

 

 

 

TERESINA 

2018 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ficha elaborada pelo Serviço de Catalogação da Universidade Estadual do Piauí – UESPI Ana Angélica P. 
Teixeira (Bibliotecária) CRB 3ª /1217 

 

 

 

 
A658s Araújo, Cecília Guedes Borges de. 

O sujeito fragmentado em O filho eterno : memória e construção ficcional / 
Cecília Guedes Borges de Araújo. - 2018. 

81 f. 
 

Dissertação (mestrado) – Universidade Estadual do Piauí – UESPI, 
Mestrado Acadêmico em Letras, 2018. 

Área de Concentração: Literatura, Memória e Cultura. 
Linha de Pesquisa: Literatura, Memória e Relações de Gênero. 
“Orientador: Prof. Dr. Fabrício Flores Fernandes.” 

 
 
 

1. O filho eterno (Cristovão Tezza) – Caráter ficcional. 2. Literatura 
contemporânea. I. Título. 

 
CDD: B869 



  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao Deus da minha vida, aos meus pais,  

Joaquim e Socorro, e aos meus irmãos,  

Camila e Joaquim Filho. 



  

 
 

AGRADECIMENTOS 
 

Ao Deus único e verdadeiro, o princípio e o fim, sou eternamente grata por tudo 

o que és. Nada do que eu fizer será suficiente diante do seu amor e sacrifício por mim.   

Ao meu orientador, Dr. Fabrício Flores Fernandes, pela sabedoria com que me 

orientou, por me fazer descobrir os meus próprios caminhos na pesquisa. Agradeço, 

também, pela paciência e compreensão durante esses dois anos de mestrado e, 

acima de tudo, por sua amizade. 

Aos professores da graduação, Raimundo Isídio, Lúcia Leal, Lidiany Santos e 

Maria Aurinívea pelo aprendizado adquirido e por fazerem a diferença no curso de 

Letras Português do Campus Clóvis Moura. 

Aos professores do mestrado, Wanderson Torres, Elio Ferreira e Silvana 

Pantoja, pelas disciplinas enriquecedoras e inspiradoras. 

Aos meus pais, Joaquim Borges e Socorro Guedes, por todo exemplo de vida, 

educação, esforço, trabalho e, principalmente, pelo amor demonstrado nos pequenos 

e grandes detalhes do dia. Sou muito grata pelas suas orações e por lutarem sempre 

pelos nossos sonhos. 

À minha irmã, Camila, por ser meu exemplo de força e coragem em tudo o que 

se propõe a fazer. A sua amizade é essencial na minha vida, obrigada pelo apoio e 

amor de sempre. 

Ao meu irmão, Joaquim Filho, pelos momentos de descontração, risadas e 

brincadeiras. Obrigada por acreditar sempre em mim. 

Aos meus tios e primos, por cada momento reunido em família e pela motivação 

nas decisões profissionais e pessoais. 

À minha avó, Maria de Jesus, por seu amor incondicional, por sua presença 

constante nos momentos mais importantes da minha vida e pela maneira carinhosa 

com que sempre me chama. 

Aos meus tios, Ivonete e Luciano, in memoriam, por proporcionarem momentos 

inesquecíveis na minha infância e que, mesmo na ausência, são exemplos de 

generosidade e doação. 

À Wellida, por sua lealdade e companheirismo em todos esses anos de 

amizade, sou muito grata por tê-la como uma verdadeira irmã.  

Às minhas amigas da graduação, Núbia e Rita, pelos quatro anos de convívio 

na UESPI e pelos oito anos de amizade. 



  

 
 

Aos meus amigos da especialização, pela convivência simples e sempre 

animada. 

Aos meus amigos da igreja, que são minha segunda família, pelas orações, 

retiros, viagens, ensaios, saídas. Sou muito feliz em tê-los comigo há tantos anos. 

À minha amada turma VI, do Mestrado Acadêmico em Letras da UESPI, pela 

amizade, união e generosidade em todos os momentos. Em especial, Thaís Amélia, 

Michel Augusto, Fran Figuerêdo e Fabíola Brasilino, pelos momentos de estudo, de 

brincadeiras e de brigas; sentirei saudades de todos eles.         

 E, por fim, à CAPES, pela ajuda financeira. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas”. (Eclesiastes 7.8) 

 



  

 
 

RESUMO 
 

O objetivo desta pesquisa é analisar o caráter ficcional da obra O filho eterno, de 
Cristovão Tezza, bem como verificar o ponto de vista do narrador sobre o filho com 
síndrome de Down e o fato de dedicar-se ao tema depois de vinte e cinco anos do 
nascimento do filho; identificando as dificuldades enfrentadas pelo pai em sua relação 
com Felipe e com a síndrome, levando em conta a construção da linguagem 
fragmentada na narrativa; além de analisar as concepções de tempo na narrativa de 
Tezza e a representação da melancolia na linguagem de O filho eterno. Há ênfase na 
representação da memória, destacando a digressão na narrativa pelos fluxos de 
consciência do pai, bem como a passagem do tempo para a personagem melancólica 
e a subjetividade do narrador. Há na obra a construção de um mundo ficcional que se 
vale das experiências de vida como fonte primeira de inspiração, mas que, ao 
configurá-lo através da linguagem, transcende-o, transforma-o. O romance tematiza a 
história de um pai que descobre que o filho tem síndrome de Down, na década de 80, 
e apresenta movimentos pendulares do narrador sem um padrão cronológico, 
portanto, sem linearidade. O processo de paternidade representado na obra é 
constituído pela consciência da passagem do tempo, mas principalmente, pela 
constatação do que perde no filho devido à sua condição melancólica, identificada na 
linguagem. Investiga-se aqui a hipótese de que há na construção ficcional de Tezza 
reflexões do sujeito pai quanto narrador e personagem, manifestando, assim, na 
linguagem, a dificuldade em delimitar uma fronteira entre a ficção e a não-ficção na 
obra.  
 

Palavras-chave: Ficção. Subjetividade. Literatura contemporânea. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

ABSTRACT 
 
The objective of this research is to analyze the fictional feature in the book O filho 
eterno, written by Cristovão Tezza as well as verify the narrator's point of view about 
the child with Down syndrome and the fact that he devotes himself to the theme after 
twenty-five years after the birth of the child; identifying the difficulties faced by the father 
in his relationship with Felipe and the down syndrome, taking into account the 
construction of fragmented language in the narrative; besides analyzing the 
conceptions of time in the narrative of Tezza and the representation of the melancholy 
in the language of O filho eterno. There is an emphasis on the representation of 
memory, highlighting the narrative digression through the flows of consciousness of 
the father, as well as the passage of time to the melancholic character and the 
subjectivity of the narrator. There is in the book the construction of a fictional world that 
uses the experiences of life as the first source of inspiration, but which, by configuring 
it through language, transcends it, transforms it. The novel thematizes the story of a 
father who discovers that the son has Down's syndrome in the 80's and presents 
pendant movements of the narrator without a chronological pattern, therefore, without 
linearity. The process of paternity represented in the work is constituted by the 
awareness of the passage of time, but mainly, by the finding of what loses in the child 
due to its melancholic condition, identified in language. We investigate the hypothesis 
that there is in the fictional construction of Tezza reflections of the parent subject as 
narrator and character, thus manifesting in language the difficulty in delimiting a 
boundary between fiction and non-fiction in the work. 
 
Keywords: Fiction. Subjectivity. Contemporary literature. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
 A obra O filho eterno, de Cristovão Tezza, publicada em 2007, é o objeto de 

estudo da presente pesquisa. Ela tem como um dos personagens centrais uma 

criança com síndrome de Down, destacando-a, desta forma, com uma temática 

peculiar na literatura brasileira.  

Temáticas como essa fazem da literatura um meio de discussão de temas 

relevantes para a sociedade e para o campo literário. Tezza não escolheu escrever 

sobre a doença à toa e, sem dúvidas, trouxe a possibilidade de falar acerca dela na 

sua obra. A maneira como a relação de paternidade é construída revela o 

amadurecimento entre pai e filho durante a narrativa, refletindo na convivência com a 

síndrome para ambos. 

Este estudo tem a seguinte problemática: por que narrar sobre a experiência 

pessoal do autor como uma ficção? A obra se estrutura em uma narrativa em que o 

narrador é o pai da personagem Felipe, aproxima-se e se distancia usando a terceira 

e a primeira pessoa do discurso, como estratégia de elaborar um ponto de vista por 

trás dos acontecimentos da obra, além de fazer parte do enredo. 

Nesse sentido, propõem-se as seguintes questões: qual a relação das reflexões 

do pai com a linguagem fragmentada do narrador? Que dificuldades o pai de Felipe 

enfrenta na relação com a síndrome de Down e de que forma são representadas na 

linguagem? Como o tempo transcorre na narrativa de Tezza? Como a melancolia é 

representada na linguagem da obra O filho eterno? A obra de Tezza pode ser 

considerada ficcional, mesmo se valendo dos dramas enfrentados pelo autor como 

fonte primeira de inspiração? 

O presente trabalho tem como objetivos analisar o caráter ficcional da obra O 

filho eterno, bem como verificar o ponto de vista do narrador sobre o filho com 

síndrome de Down e o fato de dedicar-se ao tema depois de vinte e cinco anos do 

nascimento do filho; identificando as dificuldades enfrentadas pelo pai em sua relação 

com Felipe e com a síndrome, levando em conta a construção da linguagem 

fragmentada na narrativa; além de analisar as concepções de tempo na narrativa de 

Tezza e a representação da melancolia na linguagem de O filho eterno.
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¹ Baseia-se na escrita de memórias, sobretudo experiências pessoais que, por meio da linguagem, 
revelam a voz do sujeito. 

Como hipótese desta pesquisa, lê-se a narrativa de Tezza como ficção, pois, 

embora trate-se de uma “escrita de si”¹, com traços da realidade do autor, de forma 

que coincida com alguns fatos da sua vida, é, no entanto, um romance e não uma  

autobiografia. Este é o principal ponto a ser destacado como afirmação de que a 

narrativa não se compromete com a realidade, porque não há um limite do que seja 

ficção e do que seja realidade, em se tratando de uma obra de mesmo contexto das 

experiências pessoais da personagem pai e do autor. 

Os aspectos que definem a pesquisa, o estudo do narrador, seu ponto de vista, 

a memória, o tempo, o estudo da melancolia e da distinção entre ficção e não-ficção 

e a representação do eu compõem-na como narrativa contemporânea. Este trabalho 

faz um recorte de temáticas presentes na obra, levando em conta que O filho eterno 

é uma obra com diversos assuntos, e a maioria deles não tem relação um com o outro. 

Isso é característico de uma narrativa fragmentada com digressões temporais e 

estruturais. Nesse sentido, a delimitação da pesquisa é importante para o maior 

aprofundamento da análise da obra.  

Tezza ficou mais reconhecido com a publicação de O filho eterno devido aos 

vários prêmios que recebeu e por compor uma obra brasileira com um tema central 

atípico na literatura, além da peculiaridade em narrar essa relação entre pai e filho. 

Resultou, portanto, em prêmios, como o da APCA (Associação Paulista dos Críticos 

de Arte) de melhor obra de ficção do ano; os prêmios Jabuti de melhor romance; 

Bravo! de melhor obra; Portugal-Telecom de Literatura em Língua Portuguesa (1° 

lugar) e Prêmio São Paulo de Literatura; melhor livro do ano e prêmio Zaffari & 

Bourbon; da Jornada Literária de Passo Fundo, como o melhor livro dos últimos dois 

anos. 

O filho eterno foi considerado pelo jornal O Globo uma das dez melhores obras 

de ficção da década, no Brasil. A tradução francesa da obra (Le fils du Printemps, Ed. 

Métailiè) recebeu o prêmio Charles Brisset, concedido pela Associação Francesa de 

Psiquiatria. O romance foi lançado na Itália, Inglaterra, Portugal, França, Holanda, 

Espanha (em catalão), México, Estados Unidos, Austrália, China e Eslovênia, e já tem 

edições contratadas na Dinamarca, Noruega, Macedônia, Ucrânia e Sérvia.  

Não ficou somente na literatura, entretanto. A Companhia “Atores de Laura”, do 

Rio de Janeiro, adaptou a obra para um monólogo, com direção de Daniel Herz e 

atuação de Charles Fricks. A peça recebeu os Prêmios Shell de Melhor Ator e de
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Direção de Movimento; prêmio APTR de melhor ator; prêmio Orilaxé de melhor 

direção. A adaptação do texto foi de Bruno Lara Resende.  

O romance entrou, ainda, na lista dos 10 finalistas do Prêmio Internacional 

IMPAC-Dublin de Literatura. Em 2016, a produtora RT Features, em parceria com a 

Globo Filmes e a distribuidora Sony, lançou O filho eterno em circuito nacional, com 

direção de Paulo Machline.  

 Ainda sobre a narrativa de Tezza, esta ganhou destaque com as diversas 

premiações e isso se deve ao fato de ter uma temática rara na obra e pela forma com 

que o escritor escolheu narrá-la. Trata-se de um pai que tem um filho com síndrome 

de Down, cuja história inicia com o nascimento e vai até a atual idade do filho (25 

anos, quando a obra foi publicada). 

 Sabe-se que não há na literatura brasileira obras que tenham como temática a 

relação de paternidade em que o filho seja portador da síndrome de Down. Isso 

chamou a atenção tanto de leitores quanto da crítica, por meio de uma linguagem 

seca e direta. Ele não faz um enredo sentimental da relação entre pai e filho, pelo 

contrário, Tezza constrói a narrativa de maneira que o pai é o narrador da história 

(quando escreve em primeira pessoa e quando dialoga com o leitor), mas também se 

distancia da narração e fica apenas como personagem do enredo, como estratégia no 

discurso ficcional.  

 A presente pesquisa divide-se em três capítulos de análise e teoria. O capítulo 

um aborda a narração e sua origem nas histórias orais; em seguida há o ponto de 

vista do narrador, sua visão por trás da narrativa, levando em conta o romance 

tradicional e as transições para o romance moderno e contemporâneo, bem como as 

digressões e fragmentações do romance contemporâneo brasileiro. 

As teorias que fundamentam o primeiro capítulo são as de Adorno (2003), 

Friedman (2002), Motta (2013), Rosenfeld (1996), Proença Filho (1983), Candido 

(2011), Naves (2011), Benjamin (1987), Ginzburg (2000), Barthes (2004), Auerbach 

(2007), Alvarez (2006) e outros.  

 O segundo capítulo constitui-se da análise do tempo e da melancolia na 

narrativa, presentes nas memórias do pai e em Felipe. Dessa forma, o tempo é 

analisado na perspectiva da narrativa contemporânea, bem como a falta de 

linearidade da obra, por se tratar de fluxos de consciência do pai e a passagem do 

tempo na narrativa.  

http://www.impacdublinaward.ie/award-archive/winners-1996-2012/2012-Shortlist/
http://www.impacdublinaward.ie/award-archive/winners-1996-2012/2012-Shortlist/
http://rtfeatures.com.br/
http://www.imdb.com/title/tt5341098/
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Além do tempo, há a análise da melancolia na obra O filho eterno e, de início, 

a origem na filosofia, os conceitos e a sua presença na literatura como elemento 

significativo dos poetas românticos, assim como o estudo comparativo entre luto e 

melancolia, as diferenças entre ambos e a análise da melancolia na literatura e sua 

representação como constituinte da linguagem narrativa da obra. As teorias que 

consubstanciam este capítulo são: Sarlo (2007), Nunes (1995), Nunes (1988), 

Ginzburg (2001), Ginzburg (2013), Freud (1917) e Starobinski (2016). 

Por fim, o capítulo três é centrado na escrita do “eu”, na subjetividade do 

narrador e na distinção entre autobiografia e ficção. A obra está no campo da ficção, 

da construção de um mundo ficcional, valendo-se do “mundo real” do autor, 

configurando-o por meio da linguagem na obra.   

Explora-se, também, a “escrita de si” e os limites de uma narrativa ficcional com 

aspectos subjetivos, de que forma ela é construída e as digressões presentes na 

linguagem e fluxos de consciência do pai. As teorias que fundamentam esse último 

capítulo são: Bosi (2013), Gagnebin (2001), Lejeune (2014), Saramago (2013), Arfuch 

(2010), Busato (2010), Ramos (2010) e outros. 

A obra de Tezza não visa despertar piedade no leitor ou chamar a atenção para 

os deficientes, mas apresenta o ponto de vista de um pai melancólico, com traumas e 

preconceitos, tendo que conviver com uma criança “eterna”. Além da construção da 

personagem do pai e a sua condição de paternidade na narrativa.   

 O filho eterno é um romance contemporâneo com uma característica 

interessante a ser discutida, que consiste em como a síndrome de Down é 

representada e o que a torna singular. O autor não cai no didatismo de escrever sobre 

a doença, tal como as dificuldades e superações entre pai e filho, entretanto, 

apresenta um tema que é tabu, sob uma outra ótica. A relação de paternidade, a 

síndrome de Down, a representação do tempo e da melancolia e as fronteiras entre 

ficção e não-ficção na obra tornam possível a discussão de tais temáticas baseadas 

na representação da memória e no estudo do narrador. 
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1 FRAGMENTOS DA NARRATIVA 
  

 A evolução do romance, desde a modernidade até a contemporaneidade, vai 

muito além de estrutura, linguagem e complexidade. A presença da subjetividade e 

da memória do sujeito na narrativa contemporânea contribuíram para que o mesmo 

fosse o foco de forma mais intrínseca.  

 Em princípio, o autor possuía autonomia sobre seu texto, pois a sua intenção 

era a que mais importava. Contudo, deu-se lugar ao narrador e ao sujeito, agora, 

carregado de memórias e de angústias, contagiando a escritura e as formas de narrar 

a história. As memórias do narrador permitem uma complexidade à obra complexa, 

pela presença da dimensão psicanalítica, quando se trata dos sentimentos e das 

temáticas tabus nas obras literárias. 

  Com base nisso, a presente seção é composta de três subcapítulos, seguindo 

a proposta de refletir acerca da evolução do romance tradicional em moderno e 

contemporâneo, da narração da síndrome nos anos 80 e da constante fragmentação 

como elemento da narrativa O filho eterno, de Cristovão Tezza.  

 A obra em estudo narra a história de um pai, na década de 80, que está à 

espera de seu primeiro filho, Felipe, mas é surpreendido com a notícia de que ele tem 

síndrome de Down. A partir daí as expectativas e a afetividade do pai são postas em 

questão, levando em conta o pouco conhecimento sobre a trissomia do cromossomo 

21.  

Ele se mostra pessimista e revoltado diante da doença do filho, por outro lado, 

esforça-se para torná-lo o mais parecido com uma criança normal, por meio de 

estímulos físicos, motores e cognitivos. Há, então, nessa narrativa, uma nova ótica 

sobre a síndrome, não como a heroína da história e nem mesmo como merecedora 

de piedade, mas é a causa dos conflitos, o desejo de morte, o egoísmo e a “crueldade” 

de um pai que rejeita o filho com síndrome, chamada durante muito tempo de 

“mongolismo”. 

Em princípio, ela foi conhecida como “mongolismo”. O termo, utilizado de modo 

pejorativo aos portadores, deu-se pela semelhança que os ingleses achavam entre a 

população da Mongólia e os portadores de Down, o nome “síndrome de Down” se 

deve a John Langdon Hydon Down (1828-1896), médico inglês.  

Até pouco tempo, o termo fez referência a pessoas com síndrome ou que 

apresentavam algum retardo mental, infelizmente, de forma equivocada. O pai de 
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Felipe questiona a mentalidade dos que afirmaram que a aparência física de uma 

síndrome é semelhante à de uma etnia, e ainda por ter sido aceita por tanto tempo 

pelo mundo. 

Embora se esforce pela melhora de Felipe através dos estímulos, há um 

distanciamento que acontece logo quando ele sabe das limitações da síndrome do 

filho e afirma que a vergonha é uma das mais poderosas máquinas de enquadramento 

social. Ele nega a existência de um filho com síndrome de Down, na década de 80, 

quando poucas pessoas falavam a respeito e não tinham muito conhecimento da 

doença.  

 Esse distanciamento do narrador é interior, há fluxos de consciência na 

narrativa, que alternam entre a vida do pai como ilegal na Alemanha e a sua vida em 

Curitiba com a esposa. Não há linearidade nas pausas entre as seções e nem são 

intituladas, mas apresenta parágrafos longos e revezam entre o pai jovem e o pai 

adulto nas suas próprias memórias. E é por meio delas que a consciência do narrador 

surge como confidência para o leitor, simulando a relação de terapeuta e paciente.  

O narrador ainda confidencia que não é apenas Felipe que tem a síndrome, 

mas os pais também - a aflição e a sombra de justificar às pessoas sobre o problema 

do filho, além do desespero por um futuro desconhecido e assustador. Para os pais, 

criar e educar uma pessoa que será sempre dependente causa angústia e medo.  

 Com tudo isso, a narrativa progride, bem como a relação entre pai e filho, que 

não é nada simples. Ao mesmo tempo que o pai se dedica ao filho e às suas 

limitações, paradoxalmente, há a negação da síndrome, a vergonha em ter um filho 

deficiente e dependente em quase tudo. Os desafios enfrentados pelo pai por causa 

da síndrome questionam a sua paternidade, exemplificada pelo episódio do sumiço 

de Felipe e, quando encontrado pela polícia, ao invés de chamar o pai de pai, chama-

o pelo nome. 

 Diante disso, a divisão do presente capítulo centra-se no narrador, com ênfase 

na representação da memória e nas digressões do narrador com base em análise 

teórica e literária. Outro ponto discutido aqui é como a memória surge na consciência 

por meio de fluxos descontínuos, e o narrador, por sua vez, simula este movimento 

pendular, que não segue um padrão cronológico. 
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   1.1 Da modernidade à contemporaneidade do romance 
  

Partindo da narrativa tradicional até a modernidade da arte brasileira, o 

romance assume as (e também é influenciado pelas) questões de modificações de 

perspectiva, na sua “evolução”. O que direciona o romance, aquele que apresenta seu 

ponto de vista, é o narrador. Benjamin (1987), em princípio, afirmou que a arte de 

narrar estava em extinção, isso pela incapacidade de narrar experiências traumáticas, 

como no final da I Guerra, o que era dito oralmente pelos soldados nada tinha em 

comum com o que os livros e jornais diziam sobre a mesma.  

É nesse sentido que a narrativa problematiza a possibilidade mesma da 

narração, pois não havia como expressar a experiência vivida de fato. Assim, torna-

se necessário um maior cuidado em escrever sobre certas temáticas, como as que 

envolvem algum trauma, por exemplo.  

Para tanto, determinados temas são delicados de narrar, perde-se muito, 

expressando e resumindo em palavras, temáticas que movem o psicológico, devido à 

sua complexidade. Em uma narrativa ficcional, isso também ocorre, desde que haja 

verossimilhança no enredo, com a presença de camadas psicológicas das 

personagens. Aproxima-se do tangível e torna a narrativa mais profunda, com 

elementos externos atuando na estrutura interna da obra, ou seja, no enredo, como 

afirma Candido (2011). Segundo Benjamin (1987, p. 203): 

 
O extraordinário e o miraculoso são narrados com a maior exatidão, 
mas o contexto psicológico da ação não é imposto ao leitor. Ele é livre 
para interpretar a história como quiser, e com isso o episódio narrado 
atinge uma amplitude que não existe na informação. 
 
 

Com base no trecho, o autor se refere às comunidades arcaicas, quando a informação 

começou a ser difundida, e ele distingue a recepção do leitor na informação e nas 

histórias, o que ele era capaz de realizar em cada uma delas. O contexto psicológico 

provoca nele a dinâmica de que os conflitos que ele lê são passíveis de ocorrer 

consigo.  

O leitor identifica-se com a narrativa, há empatia. Nesse sentido, a realidade é 

representada por meio da literatura, em que autores (como Machado de Assis, por 

exemplo), utilizam-se de situações da época para fazer críticas à sociedade: às 

mulheres casadas, aos negros, aos brancos, aos homens da burguesia e outros. 
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Partindo desse ponto é que a modernidade difere da tradição, pois o escritor é 

isolado, bem como o leitor, o que não ocorre nas comunidades orais tradicionais. Os 

modos de pensar, negociar e escrever mudam; consequentemente, a literatura, seu 

contexto e sua estrutura mudam. Por esse motivo, Ginzburg (2000, p. 117) afirma que 

“para que a experiência tenha sentido, é preciso que ela ganhe narratividade”. A 

linguagem e sua materialidade definem que caminhos a narração irá seguir, que ponto 

de vista o narrador irá deter e que recursos de linguagem darão estilo à obra.  

Tezza omite, na sua linguagem, o símbolo de travessão nos diálogos. Sua 

escrita assume uma liberdade, a omissão do travessão, por exemplo, não 

compromete o sentido do texto, portanto, o uso de recursos é de responsabilidade do 

autor até que sua obra seja publicada. A partir daí não há mais controle da 

interpretação e nem das críticas.  

Em suma, o narrador assume a posição de gerenciador do texto ou narrativa, 

ele direciona o leitor a seu modo, se ele tem empatia por determinada ação de uma 

personagem, ele vai direcionar o leitor a “ficar do lado dele”, por exemplo, ainda que 

seja atípica a ação da personagem. 

Para Ginzburg (2000), o ato de narrar as experiências humanas é como o 

processo feito em decorrência da função da narrativa, que é transformar a matéria 

desordenada da vida em matéria ordenada; essa transformação nas narrativas 

tradicionais, comparando o trabalho do narrador ao do caçador. 

O romance atuava em modificações na estrutura, principalmente, levando em 

conta sua (des) organização psicológica, com a estrutura fragmentada da linguagem 

e sem linearidade no tempo, essas mudanças foram decorrentes das mudanças 

econômicas, sociais, familiares, políticas em que vivia a sociedade a partir do século 

XIX. Barbosa (1983) trata dessa modernidade do romance e exemplifica com autores 

brasileiros, como: Machado de Assis, João Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, Mário 

de Andrade e Oswald de Andrade. 

 Para Barbosa (1983), Machado de Assis representa bem o romance moderno 

e sua reformulação. Segundo ele, a maneira de articular a existência e a matéria da 

literatura no espaço da linguagem que é o espaço/tempo do texto: “Machado de Assis 

realiza a difícil operação de articular metalinguagem e história, conseguindo, por isso 

mesmo, transformar a linguagem da realidade em realidade da linguagem” 

(BARBOSA, 1983, p. 25). A obra machadiana afina linguagens: as da realidade e a 

da literatura. 



18 
 

 
 

 Segundo Barbosa (1983), Oswald de Andrade rompe com os esquemas 

rarefeitos da língua, impondo uma composição que instaura a linguagem das rupturas 

e suturas inesperadas onde tudo é válido. ” Seguindo com o estudo do narrador e as 

formas de narrar um romance, além de sua nova estrutura e enredo, baseados na 

sociologia crítica que Candido (2011) discute em seu livro Literatura e sociedade, em 

que fundamenta os fatores externos que estão internalizados no enredo da obra.  

 As mudanças não se deram apenas na literatura, mas a pintura também passou 

por esse processo de valorização da arte moderna brasileira. Naves (2011) apresenta 

alguns artistas brasileiros modernos e analisa suas obras, expressões baseadas no 

contexto literário e social.  

 A influência do expressionismo na pintura e na literatura, por exemplo, são 

vistos em quadros de Anita Malfatti, os contornos deformados das personagens das 

obras, a alienação e isolamento observados nas pinturas. Isso também é observado 

em obras escritas a partir dos períodos do realismo/naturalismo, em que o narrador 

deformava a descrição das personagens, moral e fisicamente.  

 Nesse sentido, as obras de arte são representações do mundo, dos 

sentimentos e sensações, levando em conta a intimidade e introspecção humanas. A 

expressão artística moderna não mirava apenas o valor estético, mas também o 

social, influenciada pelas mudanças e inovações que ocorriam na época.  Sobre as 

sensações e expressão artística como representação da vida social, Naves (2011, p. 

26) afirma: 
O corpo deixa de se apresentar como lugar ambíguo que medeia e 
baliza a construção do espaço – numa relação complexa entre interior 
e exterior – e se converte em pura sensorialidade, magnetizado por 
estímulos que o remetem a si mesmo. Em sua trajetória de dispersão 
– a tentativa de aproximar arte e existência – os trabalhos descrevem 
um movimento paradoxal, que identifica vida, a proteção, ainda que 
uma dilaceração acentuada os acosse por todos os lados. 
 
 

O autor descreve a maioria das modalidades brasileiras modernas como paradoxais, 

e aproxima arte e existência como a representação da vida, por meio do corpo, das 

sensações interiores e exteriores. A arte representando a vida, isto é, o interior 

presente no exterior. Por mais abstrata que seja uma obra pictórica, há nela um 

sentido, do contexto, dos efeitos que se quer expressar e causar com ela. Essa 

expressividade tão complexa é o que o autor denomina de “dificuldade da forma”:  
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A relutância em estruturar fortemente os trabalhos, e com isso 
entregá-los a uma convivência mais positiva e conflituada com o 
mundo, leva-os a um movimento íntimo e retraído, distante do caráter 
prospectivo de parcela considerável da arte moderna. (NAVES, 2011, 
p. 27) 
 

As dificuldades em se definir uma forma nas obras brasileiras modernas 

decorrem de conflito com o mundo, além de representar o interior e exterior da 

sociedade; os sentimentos, os contextos históricos e sociais por meio das telas. Os 

pintores expressavam-se por meio dos traços, das cores, das figuras abstratas ou não, 

das alegorias, dos contornos, imagens de pessoas, autorretratos etc.  

Tanto nas artes visuais como na literatura, a obra não esclarece tudo, mas 

deixa vazios, lacunas e também ambiguidades que nem sempre são preenchidas com 

conjecturas e interpretações, que não entram em um consenso final. Não há um fim 

definido ou acabado em si, mas há a problematização dessas obras e de suas 

temáticas, sejam elas escritas ou pictóricas. 

As obras contemporâneas assumiram uma estrutura que vem desde a 

modernidade. A complexidade das personagens e a presença do psicológico 

continuam presentes na contemporaneidade, acontece que há a presença de uma 

narrativa mais pessoal e nada óbvia, presente em enredos sem um fim e de narrativas 

fragmentadas, como é o caso de O filho eterno. Schøllhammer (2011, p. 10) faz a 

seguinte afirmação sobre o contemporâneo: 

 
O contemporâneo é aquele que, graças a uma diferença, uma 
defasagem ou um anacronismo, é capaz de captar seu tempo e 
enxergá-lo. Por não se identificar, por sentir-se em desconexão com o 
presente, cria um ângulo do qual é possível expressá-lo. Assim, a 
literatura contemporânea não será necessariamente aquela que 
representa a atualidade, a não ser por uma inadequação, uma 
estranheza histórica que a faz perceber as zonas marginais e 
obscuras do presente, que se afastam de sua lógica.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Trata-se de afirmações acerca do que seja o contemporâneo e da sua 

finalidade. Deve-se a uma identificação ou não com o presente, pois, dessa maneira, 

enxerga as possíveis conexões com o tempo e se expressa. Além de deixar claro que 

a literatura não precisa representar a atualidade para ser contemporânea, mas a 

percepção no que está ao seu redor. 

 A literatura contemporânea assumiu um espaço importante no que diz respeito 

à sua peculiaridade quando comparada à moderna. Desse modo, as formas de narrar, 
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a disposição do narrador, a estrutura da narrativa, a ausência da linearidade e ainda 

a presença da subjetividade na obra são alguns pontos que se diferem se comparados 

entre a literatura moderna e a contemporânea. 

 

1.2 Narrando a síndrome 
 

Na antiguidade, a narração de histórias se dava por meio da oralidade, a fim de 

que se contassem acontecimentos que servissem de moral para as crianças e que, a 

partir delas, seguissem as “ordens” dos mais velhos, mas este não era o seu único 

objetivo. Segundo Motta (2013), narrar é como explorar comportamentos humanos e 

condutas, é representar o mundo. A representação por meio da narração deve-se ao 

fato de revelarem-se percepções particulares do (s) mundo (s), pois o próprio ato de 

observar já é uma interpretação. A narração apresenta o ponto de vista do narrador 

acerca de determinado tema. Dessa maneira, o autor direciona as histórias. 

Em estudos sobre a morte do autor, segundo Barthes (2004), surgem algumas 

desconfianças de escritores sobre as aparições pessoais, no caso do autor onisciente 

na ficção, por ser um recuso de escrita que torna a obra subjetiva. Entretanto, são 

vencidas, e esse recurso técnico de autor onisciente na ficção se torna eminente 

desde Henry James e seus prefácios. 

 
James, em seus prefácios (1907-09), nos diz que se encontrava 
obcecado pelo problema de encontrar um “centro”, um “foco” para 
suas estórias, o que foi solucionado, em larga medida, pela 
consideração de como o veículo narrativo podia ser limitado pelo 
enquadramento da ação na consciência de um dos personagens da 
própria trama. (FRIEDMAN, 2002, p. 169) 
 
 

O problema de encontrar um foco nas narrativas de ficção está em encontrar a 

voz que rege a obra, a personagem que é responsável pela voz da narrativa e cuja 

consciência representa a própria consciência do romance. Em O filho eterno, a 

narrativa segue os pensamentos e centra-se no pai, com suas angústias e reflexões. 

O trauma que o pai tem do próprio pai, por causa da relação mal resolvida entre 

ambos, reflete-se na sua relação com a esposa e com o filho, além da dificuldade em 

acolher o filho com síndrome de Down por vergonha. Tomando como foco a 

consciência paterna, a narrativa ancora-se em suas expectativas, e o leitor fica “refém” 

de suas opiniões, levando em conta a frieza com que lida com as situações afetivas. 
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Por esse motivo, Henry James percebe que limitar a narrativa à consciência de 

uma personagem torna-se mais prático para definir o foco do romance, considerando 

o objetivo da trama e o caminho que a história assume durante a narrativa, bem como 

a literatura como método (escrita, estilo etc.). A partir daí outros estudos se 

desenvolvem sobre a voz na narrativa e o ponto de vista do narrador, bem como a 

importância deles no estudo da obra literária.    

 Quando se trata de ponto de vista na ficção, Friedman (2002, p. 167) afirma 

também que: “Se, em ficção, o caso ainda não foi demonstrado, há forças poderosas 

trabalhando no processo de demonstrá-lo. O ‘ponto de vista’ vem se tornando uma 

das distinções críticas mais úteis disponíveis hoje ao estudioso da ficção.” É por esse 

motivo que o estudo do narrador vale como canal para o direcionamento desse ponto 

de vista, porque ele tem “empatia” por determinada posição ou personagem, por 

exemplo.  

No caso da obra em estudo, o narrador apresenta o ponto de vista do pai acerca 

da vida, da aceitação ou não do filho com síndrome, do casamento, de tal maneira 

que o leitor percebe a maturação da personagem no decorrer da obra. 

O texto é escrito em terceira pessoa, com interrupções do pai em primeira 

pessoa, demonstrando uma linha tênue entre os dois discursos, estratégia utilizada 

pelo narrador para confundir o leitor, se está se referindo ao narrador ou ao 

personagem. O narrador dirige-se a si mesmo e a alguém, isto é, resultando em uma 

reflexão do próprio pai enquanto voz na narrativa. 

Na obra de ficção, o narrador se dispõe a apresentar o foco narrativo em 

terceira pessoa ou o seu ponto de vista. Isso vai depender a quê ou quem se refere 

no texto. No caso de O filho eterno, a terceira pessoa vai centralizar a história no pai, 

que por diversas vezes apresenta-se na obra por meio de diálogo com ou sem 

recursos de pontuação.  

Esse recurso não impede de deixar claro que se trata da voz do pai e das suas 

memórias que alternam entre a sua juventude e o tempo presente, que ocorre com a 

chegada do filho. Dessa forma, sobre a voz na narrativa, Friedman (2002, p. 169), 

analisa a questão dos prefácios de Henry James, que representam para a literatura 

um importante estudo sobre o foco narrativo e o centro nas “estórias”. 

Dessa maneira, o romance de Tezza centra-se numa estrutura familiar, 

especificamente na relação de paternidade entre o pai (o autor não o nomeia) e Felipe, 

o filho (o único nomeado na narrativa).  Não é uma relação simples, pois se trata de 
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um tabu, com um enredo frio e delicado, por vezes cruel e ainda confuso, em que o 

filho é portador da síndrome de Down. Por causa da síndrome, o pai apresenta na 

narrativa alguns conflitos internos e o processo de aceitação do filho, bem como a 

alternância entre a frieza diante do problema de Felipe e o amadurecimento da relação 

de ambos. A obra, por sua vez, progride com os pensamentos e as vivências do pai 

de Felipe em diferentes ambientes:  Curitiba, Portugal e Alemanha. 

Com isso, narrar a síndrome de Felipe por um narrador distante e onisciente, 

que se aproxima e se distancia da narrativa, provoca um constructo confuso e 

reflexivo, pois há também a complexidade psicológica da personagem pai. É nesse 

enfoque que o romance é construído, na sua convivência e na sua história, 

especialmente com o filho, numa realidade em que as pessoas não conhecem muito 

a síndrome de Down, pois trata-se da década de 80, em que os estudos sobre a 

síndrome estavam começando.  

Friedman (2002) tem um artigo intitulado “O ponto de vista na ficção”, e ele 

enumera alguns tipos de autor ou narrador possíveis na ficção. O filho eterno não 

apresenta características tão fixas para ser definido em um só, mas, segundo os 

estudos do teórico, os que mais se aproximam da obra de Tezza são o Autor 

Onisciente Intruso – “é a voz do autor que domina o material, falando frequentemente 

por meio de um ‘eu’ ou ‘nós’”. (Friedman, 2002, p. 173) –, o Narrador-protagonista – 

um dos personagens conta a história – e o a Onisciência seletiva – limitada à mente 

de um dos personagens, centro fixo.  

As divisões definem e preenchem as características do narrador da obra, 

apresentando aspectos presentes em três tipos apresentados pelo teórico. Depois de 

delimitar o narrador, torna-se mais fácil estudá-lo e analisá-lo segundo uma 

perspectiva teórica, e não só literária. É importante notar que a obra é um constructo 

de vários aspectos, quanto mais esses aspectos são delimitados, mais confiável e 

profunda torna-se a interpretação e a análise. Teoricamente, a obra apresenta-se em 

uma estrutura ficcional, contudo seu enredo abre brechas para outras interpretações 

possíveis.      

O enredo compõe um dos aspectos de análise, portanto, na obra há o processo 

de paternidade, o amadurecimento da relação entre pai e filho, além das dificuldades 

apresentadas pelo narrador. Essas dificuldades são representadas durante o enredo, 

como a falta de conhecimento da doença ser um dos motivos que o pai enfrenta dentro 

de si, por isso estuda e pesquisa a respeito, procura médicos e especialistas no Rio 
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de Janeiro, tudo em busca de respostas e soluções para o filho. A verdade é que a 

dificuldade em aceitá-lo é decorrente da expectativa posta por ele mesmo: o desejo 

de ter o primeiro filho, a ansiedade da espera por ele e o preconceito por se tratar de 

uma criança deficiente.  

Quando ele descobre que Felipe é uma criança trissômica, entra em estado de 

luto, não aceita o fato de ter um filho com deficiência, recusa e nega-o. Há um luto 

antecipado do pai pela situação, além de sentir vergonha, pois esperou um filho 

saudável, que pudesse namorar, ler, escrever; porém ele só consegue enxergar uma 

criança “inútil”.  
Seria agora um pai, o que sempre dignifica a biografia. Será um pai 
excelente, ele tem certeza: fará de seu filho a arena de sua visão de 
mundo. Já tem pronta para ele uma cosmogonia inteira. [...] 
O filho será a prova definitiva das minhas qualidades, quase chega a 
dizer em voz alta, no silêncio daquele corredor final, poucos minutos 
antes de sua nova vida. Era como se o espírito comunitário religioso 
que florescia secretamente na alma do país, todo o sonho das utopias 
naturais concentrando seu suave irracionalismo, sua transcendência 
etérea, a paz celestial dos cordeiros de Deus revividos agora sem 
fronteiras, rituais ou livro-texto – vale tudo, ó Senhor! -, encontrasse 
também no poeta marginal, talvez principalmente nele, o seu refúgio. 
(TEZZA, 2011, p. 14)  
 
 

A expectativa do pai pela espera do primeiro filho o faz acreditar que nele terá 

as suas qualidades, faz ainda com que acredite na vida e na religiosidade, ainda que 

por poucos instantes. Esse momento otimista do pai será raro a partir de então, pois 

não fazia ideia que a surpresa de ter um filho com síndrome de Down o faria se abalar 

tanto. 

Nota-se, além do otimismo do pai, a alternância da voz no texto. No primeiro 

período a terceira pessoa (voz do narrador) referindo-se ao pai, e no período seguinte 

a voz é a do próprio pai referindo-se ao filho (“O filho será a prova definitiva das minhas 

qualidades”). A voz do narrador é, na maioria das vezes, interior, como reflexão no 

texto, mas não compartilha com ninguém, nem mesmo com a esposa. Alvarez (2006, 

p. 19) afirma sobre a voz do narrador: “Mas é um pacto de mão dupla: o escritor 

trabalha para criar ou encontrar uma voz que irá alcançar o leitor, fazendo-o apurar 

ouvidos e prestar atenção. ” Essa é a finalidade da voz na narrativa, direcionar o leitor 

a ouvi-la e interpretar a história de acordo com o seu posicionamento.  

 Não só a relação do pai e de Felipe é complicada, mas o pai tem um trauma do 

próprio pai e, agora, a dificuldade em aceitar um filho “mongoloide” (como ele chamava 
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Felipe). Espera, diante de tudo isso, que os médicos estejam enganados e que seu 

filho seja uma criança normal, como ele sempre desejou. No entanto, percebe que de 

fato Felipe tem a síndrome e se envergonha dele, por isso passa anos sem falar no 

filho para as pessoas. 

A síndrome de Down, na década de 80, era conhecida como mongolismo, não 

havia muito conhecimento na área também. O pai representa a grande parcela de 

pessoas e a visão delas diante de um portador de trissomia do cromossomo 21. 

Palavras ríspidas e duras são recorrentes no início do relacionamento. Ao mesmo 

tempo que o despreza, o pai faz de tudo para estimulá-lo e torná-lo uma criança cada 

vez mais “normal”. 

  Sua revolta é contra todos, até contra a esposa e Felipe; não quer construir 

afetos e nem ligação com o mesmo, a dureza com que o trata é evidente e 

assustadora, qualifica o filho como “pedra inútil”. Para viver quase como uma criança 

normal, os médicos dizem aos pais de Felipe que é preciso estimulá-lo durante toda 

a vida. 

 Contudo, o pai escolhe a omissão ao invés da aceitação do filho, por isso 

convive com essa angústia por muitos anos sem expressá-la às pessoas, e esse 

tempo é percebido durante toda a narrativa, quando o pai decide escrever sobre o 

filho com síndrome de Down.  

O enredo centraliza-se, principalmente, no pai, no filho, na construção de 

paternidade e no reconhecimento de um pai como pai. Para ele, é revoltante imaginar 

que sua vida havia fugido de seus planos, mas quando pensa na brevidade da vida 

do filho, sente-se aliviado. Então fica de luto por ter uma criança trissômica e aliviado 

por pensar que Felipe pode morrer em breve: 

 
O que o ampara agora, no vaivém desses dias medonhos, é a 
perspectiva justamente da cardiopatia do seu filho, que acabará logo 
como pesadelo, ele sonha, e mais uma vez se antevê recebendo 
abraços e condolências sentidas. Pensa vagamente na imagem de um 
filme inglês, um enterro sob uma árvore, num fim de tarde melancólico, 
todos de preto. Mas não haverá serviço religioso. Uma cerimônia limpa 
e tranquila. Um recomeço: o mundo começa com um suspiro de alívio. 
O desejo estúpido de morte não o deixa – há um esforço de derrotá-lo 
(primeiro a miragem de um engano genético, que faria desse 
nascimento só um pequeno trote do destino), depois a vergonha do 
próprio sentimento, a estupidez de sua frieza oculta – ele não 
consegue ocultá-lo; em lapsos, esse desejo volta irresistível, e é como 
um sonho. (TEZZA, 2011, p. 49-50)   
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O desejo do pai é em aliviar a dor que o angustia, a frustração em não ter tido 

um filho saudável. Nesse trecho ele personifica o dia do enterro do filho, imagina como 

tudo aconteceria, com suas descrenças e ideologias. A solução para esse problema 

seria a morte de Felipe. O pai se expressa por meio da escrita. Marcando a narrativa, 

a rejeição e o desprezo que sente por Felipe, a princípio, são representadas na 

linguagem e interrupções da voz do narrador.  

 Além disso, o romance de Tezza apresenta peculiaridades na maneira como 

descreve a relação de um pai com um filho trissômico, levando em conta a perspectiva 

em que é apresentada. O tratamento do pai diante do problema do filho choca o leitor, 

por usar palavras duras e de desprezo por Felipe. Percebe-se na linguagem a 

sinceridade e a crueldade do narrador ao se referir ao filho deficiente, demonstrando 

o desapego com que lida com a síndrome: 

 
Esta criança não me dá nenhum futuro, ele se viu dizendo. Não estou 
condenado a nada, ele quase diz em voz alta. Posso ir a Moçambique 
dar aula de português para uma tribo perdida no mato, e nunca mais 
voltar. Ou entrar nos Estados Unidos e trabalhar como varredor – já fiz 
isso na Alemanha, posso fazer de novo -, enquanto escreveria livros 
que me tornariam célebre, com outro nome. Eu posso – ele se via 
dizendo, com uma irritação crescente contra a própria impotência. 
(TEZZA, 2011, p. 56) 

  

Isso se deve também às dificuldades enfrentadas na convivência com um 

portador da síndrome, transferindo tal tratamento à linguagem escrita. A temática 

apresenta alguns desafios, por se tratar de uma doença que traz algumas limitações 

no desenvolvimento físico, mental, na coordenação motora, no equilíbrio, na 

socialização etc. Dessa forma, além da convivência, há na obra o desafio em escrever 

sobre a relação do pai, suas frustrações, desejos pela paternidade (de um filho 

saudável).   

Outras circunstâncias em que vivências problemáticas demoram a vir à tona 

remetem aos testemunhos de vítimas de violência, quando decidem narrar e o que 

escrevem acerca desses eventos não se compara ao que foi vivido por essas pessoas. 

A obra destaca o luto antecipado de um pai que afirma preferir o filho morto a vivo, 

devido às idiossincrasias de sua doença, como no trecho a seguir: 

 
Eu não tenho competência para sobreviver, conclui. Não consegui 
nem um único trabalho regular na vida. Penso que sou escritor, mas 
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ainda não escrevi nada. Tudo que tenho é um filho recém-nascido que 
deve morrer em breve. Mas essa, mas essa morte próxima, esse – ele 
gaguejava, tentando não pensar nisso, acendendo outro cigarro, 
tentando recuperar o fio de uma rotina que simulasse normalidade, o 
que fazer agora? Almoçar? – mas esse fato, essa morte anunciada, 
parecia-lhe, nesse momento, o único lado bom de sua vida. (TEZZA, 
2011, p. 33) 
 
 

Ao revelar um pensamento difícil, problemático, que gera dor, o narrador hesita, 

gagueja, insere travessões, indicando formalmente a dificuldade de abordar o tema. 

O pai, por sua vez, estudante de letras e desempregado, faz alguns “bicos”, como: 

revisar trabalhos acadêmicos e consertar relógios. Seu desespero aumenta quando 

se frustra com o nascimento de Felipe e pensa que fracassou mais uma vez, 

desejando, assim, a morte do filho, e isso é o que o “acalma”. Pensar que ele não 

viverá muito tempo é a solução das suas angústias, e esse sofrimento é representado 

na linguagem, ao inserir elementos e repetições que indicam a dificuldade em falar 

sobre seus pensamentos. 

 Por outro lado, reconhece que não é “normal” para um pai um pensamento 

como esse e tenta não pensar na morte de Felipe como algo bom. Convencido da sua 

condição precária por não ter um emprego, segue lamentando o nascimento do filho 

doente e que em breve deve morrer, pois, pelo que sabe sobre os portadores da 

síndrome de Down, não vivem muitos anos. Com isso, aguarda a sua morte 

anunciada. 

 O pai representa o pensamento social, o que as pessoas sentem e não dizem, 

pois ele não expressa oralmente, mas guarda tudo consigo, de forma introspectiva e 

crítica. Portanto, não esconde sua revolta em ter um filho portador de uma doença. 

Por não aceitar essa situação, a ideia de tempo também o faz ter uma sensação (na 

verdade, deseja a brevidade de Felipe) de luto antecipado, devido à falta de opções: 
 
Tudo pode ser recomeçado, mas agora não; tudo pode ser refeito, mas 
isso não; tudo pode voltar ao nada e se refazer, mas agora tudo é de 
uma solidez granítica e instransponível; o último limite, o da inocência, 
estava ultrapassado; a infância teimosamente retardada terminava 
aqui, sentindo a falta de sangue na alma, recuando aos empurrões, 
sem mais ouvir aquela lenga-lenga imbecil dos médicos e apenas 
lembrando o trabalho que ele lera linha a linha, corrigindo 
caprichosamente aqui e ali detalhes de sintaxe e de estilo, divertindo-
se com as curiosidades que descreviam com o poder frio e exato da 
ciência a alma do seu filho. Que era esta palavra: “mongoloide”. 
(TEZZA, 2011, p. 26)
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² A teoria do “espelho”, segundo Lacan, não será utilizada nesta pesquisa. O termo destacado se refere 
à personagem Felipe quando se depara com seus semelhantes na síndrome, na escola de crianças 
especiais. 
 

No trecho acima, o pai expressa o sentimento de luto por não ver solução para o caso 

de Felipe, ao mesmo tempo que lembra do trabalho de genética que revisou. Há uma 

esperança de que algo poderia ser feito, porém torna-se difícil aceitar a situação logo 

com seu filho que foi tão desejado.  

Após alguns anos, nasce uma filha que também rejeita Felipe, por sua omissão 

em não falar dele às pessoas. Não há apenas a reação dos pais e da filha em relação 

a ele, mas há também a reação da criança consigo mesma, mesmo sem maturidade 

neurológica, existe a ideia do espelho² na criança especial.  

Ela acontece quando Felipe vai estudar em uma escola de crianças especiais 

e no meio de outras parecidas com ele, há o choque da semelhança física e 

neurológica, em uma realidade desconhecida para ele, pois convivia com pessoas 

normais desde que nasceu: “O horror ao espelho – a incapacidade de reconhecer no 

outro a semelhança” (TEZZA, 2011, p. 145.)  

Para o pai, é como se o filho se reconhecesse em sua medida e isso era mais 

doloroso, além de saber que cada criança especial é diferente da outra, seja no 

desenvolvimento neurológico, na recepção e na falta de referência. 

Ao mesmo tempo em que se distancia do filho, aproxima-se dele pela própria 

síndrome. Felipe precisa ir a médicos especialistas que o ajudem no desenvolvimento 

mental e físico, e é nesse momento que há a real convivência dos dois, sem que 

percebam. Ainda que não haja solução para Felipe, o pai vai em busca de tratamentos 

médicos que ajudem o filho evoluir.  

Entre os aspectos que chamam a atenção na leitura da obra O filho eterno, 

destacam-se a que Ginzburg (2000) faz referência - a estrutura da narrativa e o 

contexto -, levando em consideração a organização estrutural da linguagem (se a 

narrativa é fragmentada ou linear) e a análise do enredo. O discurso, por exemplo, é, 

na maioria das vezes, em terceira pessoa, ainda que tente confundir o leitor, usando 

também a primeira pessoa, como acontece no trecho abaixo:  
 

É preciso enfrentar as coisas tais como elas são; é preciso desarmar-
se, ele sonhava. Não fugir do peso medonho do instante presente. A 
filosofia inteira do século se debruça sobre esse instante vazio, ele 
relembra. O problema é que as coisas – o filho agora, e toda a 
interminável e asfixiante soma dos pequenos fatos cotidianos que ele 
acumulou a vida inteira com a sensação de que criava e nutria uma
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personalidade própria – as coisas não são nada em si. O mundo não 
fala. Sou eu que dou a ele a minha palavra; sou eu que digo o que as 
coisas são. (TEZZA, 2011, p. 35-36) 
 
 

O narrador, introspectivo, descreve suas emoções como um instante vazio, 

desconstruindo a ideia de que o mundo fala, mas acredita ser ele o responsável pelo 

nome das coisas, isto é, ele diz o que elas são. Ele se sente o dono de sua vida, e a 

sua linguagem demonstra a desesperança diante das coisas, a sua descrença e 

tristeza. No início do trecho, o narrador escreve em terceira pessoa (“É preciso 

enfrentar as coisas...”) e, no último período, ele usa a primeira pessoa (“Sou eu...”).  

 Outro detalhe na linguagem da obra é a presença do lirismo e até do poético 

na descrição de momentos triviais de Felipe, como a incapacidade de abrir a porta, 

por não saber ainda usar a chave:  

 
e o filho não se intimida diante do mundo – a criança chega temerária 
à porta, que está trancada, ergue a mão até o trinco, e 
desajeitadamente tenta abri-la, numa sucessão inútil, mecânica, de 
golpes teimosos, ainda incapaz de perceber a hipótese abstrata de 
uma chave. (TEZZA, 2011, p. 107) 

 

 Segue-se durante o enredo a aproximação entre pai e filho, pela dependência 

de Felipe em relação ao pai e pela responsabilidade do pai em cuidar de uma criança 

com síndrome de Down. A escrita deixa escapar a posição do narrador em relação às 

circunstâncias, em que há o desenlace e o ajuste do relacionamento desajeitado do 

pai e de Felipe, dando lugar a uma parceria e amizade diante de algumas situações 

que ocorrem no romance: o desaparecimento de Felipe, o significado do futebol para 

ele e a persistência do pai em querê-lo como uma criança normal.  

 Essa construção de paternidade segue em toda a narrativa reposicionando o 

narrador a um novo ponto de vista na obra, com mais otimismo e esperança diante da 

doença do filho. A mudança de comportamento do pai também se reflete na 

linguagem, mostrando mais empatia pela personagem Felipe e o amadurecimento 

dessa relação, como no trecho abaixo: 

 
Mas o contrapeso moral é tão avassalador que a pura ideia se esvazia. 
Capacidade de esquecer e começar de novo: eis a sua qualidade 
central, ele sonha. O pai ainda não sabe, mas começa a ter uma ideia 
de filho, a desenhar-lhe uma hipótese. Como se, ainda muito 
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palidamente, a sombra da paternidade começasse enfim a cair sobre 
ele. (TEZZA, 2011, p. 59) 
 

 
 O narrador busca expressar as emoções e pensamentos do pai, de maneira 

que o leitor seja influenciado pelas suas ideologias. Dessa forma, essa mudança de 

comportamento faz o leitor criar empatia pela relação entre pai e filho, diferentemente 

do que ocorre no início da obra, em que ele se mostra cruel com o filho. Estratégias 

como essa são percebidas na própria linguagem e no caminho pelo qual a 

personagem central é levada no enredo.  

 Não é intenção do narrador conquistar o leitor pela piedade da história, mas de 

provocar sensações diferentes, como repulsa e aceitação, no decorrer da narrativa. 

Uma história como a de Felipe é uma das diversas maneiras da literatura de abordar 

uma temática difícil e ao mesmo tempo perigosa. Daí o papel do narrador e do seu 

ponto de vista na obra, como aquele que direciona a interpretação da história.      

 
1.3 As digressões narrativas na criança eterna 
 
 Segundo Adorno (2003), o romance foi a forma literária da era burguesa. Sua 

narrativa versava sobre acontecimentos sociais, na linha do realismo e perdeu um 

pouco de suas funções tradicionais para a reportagem, para os meios de indústria 

cultural e cinema; assim como a pintura perdeu para a fotografia. 

 Essas mudanças, em algumas obras do romance tradicional, foram: a 

eliminação do espaço, o abalo da cronologia e da continuidade temporal. Como essas 

mudanças atingiram o enredo e até mesmo a própria estrutura interna da narrativa? 

Elas alcançaram a narrativa e a sua construção, além da estrutura dos parágrafos, e 

a linearidade, sem desorganizar a narrativa. 

 A linearidade da narrativa também sofreu. No que diz respeito ao passado, 

presente e futuro, fundiram-se como elementos interdependentes, como afirma 

Rosenfeld (1996), passando agora a um tempo sem cronologia, fugindo da linearidade 

do romance realista tradicional.  

 
Espaço, tempo e causalidade foram “desmascarados” como meras 
aparências exteriores, como formas epidérmicas por meio das quais o 
senso comum procura impor uma ordem fictícia à realidade. Neste 
processo de desmascaramento foi envolvido também o ser humano. 
(ROSENFELD, 1996, p. 85) 
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 A estrutura do romance fugiu do senso comum e ao que era a realidade, pois 

assumia o modelo do realismo, e foi desmascarado, como afirma o próprio teórico, 

envolvendo também o homem nessa mudança. Nesse sentido, o romance tradicional 

assumiu durante muito tempo a estrutura de autor distante do leitor, abordando os 

acontecimentos sociais, e o narrador com os comentários sobre tudo em suas 

narrações, já que era o maior conhecedor do enredo.  

 Rosenfeld (1996) ainda discute o romance psicológico, com as reflexões, ou 

melhor, a presença da psicanálise na narrativa e nas personagens. Portanto, esse 

tempo que não é mais sequenciado é, agora, fragmentado, simulando as memórias 

que decorrem na consciência em fluxos descontínuos da personagem pai. O narrador 

simula esse movimento pendular, que não segue um padrão cronológico. Rosenfeld 

(1996, p. 82) afirma ainda que: “a vivência subjetiva do tempo nada tem que ver com 

o tempo dos relógios”. 

 O que se discute é como acontece essa nova narração, como se dão o enredo 

e a sua estrutura. Diante disso, a ausência de linearidade temporal dá liberdade para 

o leitor pensar naturalmente, como pensam todos, ou seja, o tempo presente em que 

cada indivíduo vive é esse tempo, com o fluxo de consciência, seja no passado, 

presente ou futuro; um fazendo parte do outro. 

 O romance é construído pelos fluxos de consciência do pai de Felipe, que fala 

consigo mesmo e só por meio da escrita consegue expressar seus sentimentos (ele 

se questiona, seus pensamentos dinamizam e movimentam a obra, as repetições de 

expressões representam o gaguejar do pai quando está nervoso). O narrador, em O 

filho eterno, deixa claro que tem dificuldades em se expressar oralmente, e, por meio 

da linguagem, deixa escapar o bloqueio em falar dos sentimentos e tabus (a síndrome 

do filho). 

 É na construção desses fluxos de consciência na narrativa que o narrador 

apresenta o interior das personagens da obra e, na estrutura da narração, expressa, 

em terceira pessoa, as aventuras do pai jovem, e paralelo a isso a sua vida atual como 

estudante de letras e revisor de textos; em primeira pessoa, fala do filho e o compara 

consigo, seu jeito e seu comportamento, como exemplificado no trecho abaixo:   

 
[...] não era uma decisão racional, pensada e pesada – era uma 
espécie de claustrofobia crescente que de tempos em tempos emergia 
furiosa de sua alma para promover alguma mudança radical. Agora 
estava ali, sozinho, um pé no sonho, outro também, e sentiu o sopro 
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do medo tomando-lhe o corpo, segurando seus passos, enquanto 
embarcava no ônibus de volta. 
O filho começa a dar os primeiros passos, dois anos e dois meses 
depois de nascer. Eu também nunca fui precoce, ele pensa, sorrindo, 
ao ver o menino andando sozinho pela primeira vez, num equilíbrio 
delicado e cuidadoso, mas firme. (TEZZA, 2011, p. 105) 

 

Essas interrupções feitas pelo narrador representam os fluxos de consciência, as 

reminiscências, as memórias e também as vivências do pai, por isso não há uma 

organização linear no texto, pois as lembranças surgem à medida que o narrador 

dirige o enredo da obra. Os pensamentos cruzam constantemente entre si, e há ainda 

esse diálogo interior do narrador em terceira pessoa e em primeira, como se ambos 

interagissem e fossem sujeitos diferentes, como se fossem as reflexões do narrador.   

 Essa estrutura está presente na obra: digressões, fluxos de consciência, (des) 

organização temporal na narrativa. Essas características presentes em O filho eterno 

são a própria “desestrutura” de Felipe, porque, para um portador de Down, o tempo 

não existe, pois para ele não há sentido em “ontem”, “hoje”, “amanhã”, “depois de 

amanhã” etc.: “Para eles, o tempo não existe. A fala será, para sempre, um balbuciar 

de palavras avulsas, sentenças curtas truncadas; será incapaz de enunciar uma 

estrutura na voz passiva. ” (TEZZA, 2011, p. 30) 

 Sobre o fluxo de consciência, Rosenfeld (1996, p. 82) relata: “Em cada instante, 

a nossa consciência é uma totalidade que engloba, como atualidade presente, o 

passado, e, além disso, o futuro, como um horizonte de possibilidades e expectativas”. 

O autor define na citação a consciência como um horizonte de possibilidades e 

expectativas a partir da totalidade dos três: passado, presente e futuro. 

 
A tentativa de reproduzir este fluxo da consciência - com sua fusão 
dos níveis temporais - leva à radicalização extrema do monólogo 
interior. Desaparece ou se omite o intermediário, isto é, o narrador, 
que nos apresenta a personagem no distanciamento gramatical do 
pronome “ele” e da voz do pretérito. A consciência da personagem 
passa a manifestar-se na sua atualidade imediata, em pleno ato 
presente, como um Eu que ocupa totalmente a tela imaginária do 
romance. Ao desaparecer o intermediário, substituído pela presença 
direta do fluxo psíquico, desaparece também a ordem lógica da oração 
e a coerência da estrutura que o narrador clássico imprimia à 
sequência dos acontecimentos. Com isso esgarça-se, além das 
formas de tempo e espaço, mais uma categoria fundamental da 
realidade empírica e do senso comum: a da causalidade (lei de causa 
e efeito), base do enredo tradicional, com seu encadeamento lógico 
de motivos e situações, com seu início, meio e fim. (ROSENFELD, 
1996, p. 83-84) 
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Ou seja, a presença da consciência da personagem e do monólogo interior mostram 

que há subjetividade (“eu” na narrativa) na obra. Ele não está tão explícito no enredo, 

considerando que a obra alterna entre primeira e terceira pessoas do discurso. Isso 

acontece no processo de mudança do romance tradicional para o moderno e depois 

contemporâneo: as estruturas gramaticais, o fluxo de consciência, a fusão dos 

tempos, a não sequenciação dos acontecimentos, portanto, a ausência de uma lógica 

de início, meio e fim presentes no realismo.  

 Para Adorno (2003), o narrador submerge na corrente psíquica, sem ordens na 

consciência; essa complexidade, sem “afetar” ou desvalorizar o enredo, faz o leitor se 

aprofundar mais na obra e em sua análise, porque “exige” capacidade de 

interpretação.  

 Com base nisso, o leitor ganha autonomia, adquirindo espaço na narrativa, bem 

como na análise da história. Quem antes tinha autonomia era o próprio autor da obra, 

o leitor era considerado secundário, por essas mudanças é possível notar uma nova 

disposição dos elementos da obra literária.  

 “A nova posição do narrador no romance contemporâneo”, texto de Adorno 

(2003), apresenta as mudanças no romance. O narrador tem uma pretensão 

ideológica na sua narração, ele apresenta empatia sobre determinado personagem e 

posicionamento crítico. Ele tem uma posição e isso já o torna um indivíduo com 

ideologias, ainda que implícitas, bem como afirma Motta (2013).  

 Por exemplo, uma obra que aborde o tema “gênero” assume um 

posicionamento, a partir das escolhas das teorias e das afirmações, e acusa, portanto, 

a opinião do próprio narrador, o seu ponto de vista. A nova situação do romance, antes 

tradicional, moderno e agora contemporâneo, entra em cena, também, os 

questionamentos acerca do autor, pois a crítica clássica, segundo Barthes (2004), via-

o como o único na literatura, ou melhor, não havia outro senão aquele que escrevia.  

 Nesse sentido, ele defende a “morte” do autor, e ainda afirma que seu 

afastamento não é apenas um fato histórico ou um ato de escrita: ele transforma de 

ponta a ponta o texto. O autor morre, dando lugar ao narrador e ao leitor, é nesse 

momento que ambos assumem um papel de responsáveis pela interpretação do texto, 

e o autor passa a ser aquele que o produziu e não é mais o seu “dono”. A evolução 

do romance estabeleceu uma nova maneira de narrar a literatura, além de afetar a 

posição do leitor na narrativa.  
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 As consequências dessa evolução geraram uma ótica do leitor a partir do autor, 

da sua vida e experiências totalmente diferentes, pois preocupou-se muito, em tempos 

passados, com o que o autor queria dizer, ou no que ele estava vivendo diante do seu 

romance.  

 Diante disso, progressivamente, Benjamin (1987), também, em seus estudos 

sobre o narrador, afirma acerca da distância entre narrador e texto e que ele se 

distancia gradativamente, além de acrescentar sobre a arte de narrar: “É a experiência 

de que a arte de narrar está em vias de extinção. São cada vez mais raras as pessoas 

que sabem narrar devidamente. ” (BENJAMIN, 1987, p. 197). Ele se referia no trecho 

ao romance tradicional, mas a narrativa moderna rompe com essa estrutura, 

modificando a estrutura no século XIX, como afirma Ginzburg (2000, p. 121): 

 
Dizendo de modo muito geral, o que opõe mais fundamentalmente a 
narrativa tradicional e a narrativa moderna seria a base estrutural. Os 
vínculos de temporalidade e causalidade, que dão propriamente a 
função narrativa a um texto tradicional, são problematizadas no 
romance moderno. 

  

 Ginzburg (2000) dialoga com Rosenfeld (1996), afirmando que o que diferencia 

uma narrativa da outra é a estrutura, a tradicional assume uma estrutura linear, 

enquanto que a moderna e a contemporânea apresentam uma estrutura fragmentada, 

além de caracterizá-la: sem linearidade temporal, problematização da ordem causal e 

fragmentação da narrativa (presente em textos ricos em digressões, como o exemplo 

do texto “A meia marrom”, de Auerbach (2007), rico em muitas digressões, em que 

todas as personagens se ligam à feição triste de Mrs. Ramsay).  

No romance de Virginia Woolf, as reflexões das personagens transcorrem em 

monólogo interior, sem prejuízo da narrativa do presente. Tudo acontece em uma 

cena apenas. Esse tipo de narração não deixa o leitor à vontade, mas incomoda, força-

o a ir além das palavras e a se aprofundar ainda mais na leitura, para, assim, 

compreender a narrativa.  

 As digressões empregadas nesse tipo de narração não definem o tempo em 

que ela acontece, mas dão uma ideia de que o tempo é fragmentado. O desconforto 

gerado pelo narrador é um recurso da nova estrutura desse romance, presente em O 

filho eterno, de Tezza. Os parágrafos seguidos não apresentam pensamentos lineares 

e nem cronológicos, mas há o prolongamento das sentenças nos parágrafos, que ora 

tratam da juventude do pai, ora de Felipe. 
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 O romance de Tezza é fragmentado, há momentos em que o narrador fala 

sobre a experiência profissional do pai na Alemanha, como clandestino, paralelo a 

isso descreve a evolução de Felipe com os estímulos (palavras nos slides com figuras, 

o máximo de tempo no chão e os estímulos nos braços e nas pernas de Felipe). O 

texto progride nas digressões: em um parágrafo a aventura do pai na Europa e no 

outro o desenvolvimento do filho, sem deixar a relação de temporalidade entre os dois 

acontecimentos. 

 A fragmentação é representada pela materialidade da linguagem, os recursos 

utilizados na obra demonstram uma aproximação com a organização/desorganização 

mental de Felipe. Nele não há sentido no tempo, nas emoções amorosas, mas os 

momentos mais simples e repetitivos são os que marcam.  

 O recurso escolhido aproxima o leitor da personagem central, Felipe, quando 

percebe na linguagem a presença de um estado confuso do pai em não aceitar um 

filho doente e sem maturidade neurológica. Por isso, as interrupções, a ausência de 

travessões e o uso de reticências quando expressa um pensamento difícil.  

 É confuso ainda separar o pai como personagem e o narrador, pela ausência 

de pontuação que deixe claro que se trata de uma fala, pois narração e diálogo estão 

dispostos em um mesmo período, e, o mais interessante, sem prejudicar a coerência 

textual: 
Um dia ainda encontramos o dedão de um cadáver aqui, divertem-se 
eles recolhendo gelo para o suco, imaginando que talvez aquilo seja o 
necrotério do hospital. Vamos para o serviço, que já estamos 
atrasados. (TEZZA, 2011, p. 95) 
 
 

No início do trecho (“Um dia ainda encontramos o dedão de um cadáver aqui”), a voz 

do pai dialogando com o colega de trabalho na Alemanha, logo na outra oração o 

narrador onisciente aparece, conhecedor do que se passa na imaginação dos dois 

personagens (“divertem-se eles recolhendo gelo para o suco, imaginando que talvez 

aquilo seja o necrotério do hospital”.). E, por fim, a voz do pai mais uma vez dialogando 

com o colega (“Vamos para o serviço, que já estamos atrasados”.), sem uso de 

travessão, mas apenas de vírgula e ponto final para representar a mudança de 

discurso. 

Em um trecho pequeno como esse é possível observar a alternância de 

discurso na obra. Uma estratégia que, embora confunda o leitor no início, faz a 

narrativa ser mais direta e corrida, com poucas pausas. As digressões na narrativa 
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“afetam” diretamente sua estrutura: sem capítulos, pequenas pausas em vez de 

divisão de capítulos e parágrafos longos.  

O narrador conversa consigo mesmo também, faz reflexões, internaliza e expõe 

os seus pensamentos, frustrações e sentimentos. Ele se observa sem sair de si 

próprio, isto é, faz sua autoanálise em alguns trechos em que se compara ao filho, 

julgando-se teimoso, por exemplo. A própria linguagem expressa o interior do pai e de 

Felipe, que, mesmo limitado neurologicamente, admira-o, reproduzindo tudo o que o 

pai faz: 
Ele não vê, mas seu filho tem a cara grudada no vidro de trás, 
contemplando com profunda atenção a obra do pai: aquilo, sim, a 
criança absorve pelos poros, apreende cada gesto, respira a mesma 
intenção, assimila a aura, os olhos abertos na admiração 
incondicional. (TEZZA, 2011, p. 127) 
 

Felipe se assemelha ao pai cada dia mais, ao mesmo tempo em que se distinguem. 

O filho, uma criança eterna, não pensava nas consequências de seus atos, sua 

ingenuidade o levava a se comportar de forma espontânea (graças à síndrome); 

qualidades que o pai não apresentava. Ao passo que a teimosia aproximava ambos.  

 A narrativa não se desenrola cronologicamente. No início do romance, há certa 

linearidade, pois começa com o nascimento de Felipe, depois a narração é baseada 

nas memórias e reflexões do pai, suas experiências quando jovem, no presente com 

o filho Felipe e no futuro a relação próxima entre ambos. Esse futuro é anunciado no 

momento da fala do narrador no presente, como se pertencesse ao passado: 

 
Sim, os olhos. Tudo funciona mal na síndrome. O mundo que ele vê 
não é o nosso mundo. Ele não vê o horizonte; nem o abstrato, nem o 
concreto. O mundo tem dez metros de diâmetro e o tempo será 
sempre um presente absoluto, o pai descobrirá dez anos mais tarde. 
(TEZZA, 2011, p. 112) 

 
 
Ao descrever o modo como o filho vê o mundo, explica-o da maneira mais prática, 

sem deixar de destacar, no início, os defeitos da síndrome, quando afirma: “Tudo 

funciona mal na síndrome”. As definições que faz do filho mudam: antes o tratava com 

rispidez e de maneira inconformada, pela vergonha de ter um filho com síndrome de 

Down; e mais tarde o vê com otimismo, fruto de muitos estímulos. O pai é um 

personagem que muda conforme o tempo progride na narrativa, e a convivência com 

o filho; consequência do processo de paternidade experimentado por ele, que se 

surpreende com a dependência que passa a ter de Felipe. 



36 
 

 
 

 Na obra, há os discursos direto e indireto livre, não há preocupação com regra 

padrão quando diz respeito aos diálogos e monólogos. No discurso direto, por 

exemplo, nem sempre há uso do travessão no início do diálogo, mas deixa livre para 

o leitor fazer a distinção entre a voz do narrador e a das personagens. Há momentos 

em que a voz do pai é reflexiva, como em um monólogo, característica de narrativas 

que buscam representar a subjetividade.  
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2 TEMPO E MELANCOLIA  
 
 O tempo na obra O filho eterno é percebido nos fluxos de consciência do pai. 

Esse tempo não sequenciado dá lugar à melancolia, quando o pai percebe o quanto 

perdeu tentando negar a existência do próprio filho. Ao contrário do pai, Felipe não 

tem muita noção da passagem do tempo, portanto, é uma criança eterna, mesmo 

quando chega aos vinte e cinco anos. 

 Esta seção centra-se na análise do tempo e da melancolia na obra de Tezza. 

A consciência da passagem do tempo, mas, principalmente, a constatação do que o 

pai perde no filho devido à sua condição provocam a condição melancólica, 

identificada pela linguagem. 

 Considera-se a narrativa fragmentada devido à presença de digressões no 

texto, ocasionadas pelas memórias do pai no decorrer da história. É nesse ponto que 

esta seção se ampara, em teorias do tempo e da melancolia, juntamente com teóricos 

da memória, no intuito de basilar a análise literária na construção da relação de 

paternidade, levando em conta a passagem do tempo e o estado melancólico do pai 

por ter perdido em não aceitar o problema de Felipe e as limitações da síndrome. 

  

2.1 O tempo nas memórias paternas  
 
 Sarlo (2007) afirma que o passado é conflituoso e que o retorno a ele nem 

sempre é um momento de liberdade, mas um advento, como uma captura do presente. 

Esse passado difícil, ocorre na obra de Tezza, com as memórias dolorosas do 

narrador. A obra desencadeia as memórias do pai e segue conforme surgem as 

lembranças, expressas por meio de digressões na narrativa.  

 Nessa obra há, além do estudo do narrador, outros aspectos relevantes, como 

o tempo, não só o cronológico em que se passa a história, mas também sua relação 

com a memória e como elas movem o enredo. Na verdade, trata-se das vivências do 

pai, o tempo “obedece” ao seu fluxo de consciência, já que ele surge por meio das 

memórias. Por esse motivo, não há distanciamento temporal definido na obra, mas o 

retorno ao passado, o enredo que acontece no presente e a onisciência do narrador 

sobre o futuro.
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- Tudo bem? – ele pergunta, por perguntar: a cabeça já está no mês 
seguinte, sete meses depois, um ano e três meses, cinco anos à 
frente, o filho crescendo, a cara dele. 
- É um menino. – Também nenhuma surpresa: eu tinha certeza de que 
seria mesmo o filho da primavera, ele teria dito, se falasse. – A mãe 
está muito bem. (TEZZA, 2011, p. 16) 

 
A linguagem denuncia que há fusão de tempos, presente e futuro, em que o narrador 

já conhece o que irá acontecer, assim como tem conhecimento do que se passa na 

cabeça das personagens. Há a espera pelo primeiro filho e o desejo de que seja 

parecido com o pai. O narrador já antecede o que se passa na cabeça do pai e a sua 

voz na narrativa, representando tanto as memórias paternas quanto as reflexões por 

meio da linguagem. 

 Seguindo o fluxo de consciência do pai pelas memórias, é possível notar que 

ele narra a história depois de vinte e cinco anos do nascimento do filho. Eis um 

questionamento sobre a decisão em falar sobre ele depois de tanto tempo e a 

construção de paternidade entre ambos durante esses anos. Constata-se que o pai 

perde momentos importantes da vida do filho devido à sua condição melancólica.

 Os primeiros anos da vida de Felipe foram perdidos pelo pai por sua dificuldade 

em expressar os sentimentos às pessoas e a si mesmo, como no seu nascimento, 

quando ele não quis contar à família e nem aos amigos sobre as suas limitações, bem 

como culpar a esposa pelo problema do filho. Além de puni-lo por não ter maturidade 

neurológica como uma pessoa “normal” e sem noção de passagem de tempo, como 

no trecho abaixo: 

 
Um momento insignificante de alguém insignificante preocupado 
também com um ser insignificante – apenas uma estatística: vá em 
qualquer maternidade e a cada mil nascimentos haverá, lotérica, uma 
criança Down, que alimentará outras estatísticas e estudos como 
aquele que ele revisou, curioso. Cada coisa que há no mundo! 
Crianças cretinas – no sentido técnico do termo -, crianças que jamais 
chegarão à metade do quociente de inteligência de alguém normal; 
que não terão praticamente autonomia nenhuma; que serão incapazes 
de abstração, esse milagre que nos define, e cuja noção do tempo não 
irá muito além de um ontem imemorial, milenar, e um amanhã 
nebuloso. (TEZZA, 2011, p. 30) 

 
 
 Alguns dos motivos da revolta do pai em ter um filho portador da síndrome de 

Down são a incapacidade de compreender as coisas, a limitação cognitiva por conta 

da síndrome, a falta de noção do tempo e o futuro incerto. Essa insegurança se o filho 
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será como as outras crianças ou se será eternamente dependente atinge o ego e o 

orgulho do pai, porque espera e almeja um futuro que, nessa condição, o filho não 

conquistará.   

 Anos mais tarde, ainda sem aceitar que Felipe é portador de Down, o pai o 

matricula em uma escola de crianças normais, para conviver e aprender a ser “normal” 

como as outras crianças saudáveis, mas isso não dura mais que oito anos, quando 

ele tem que colocá-lo em uma escola de crianças especiais. Diante desses exemplos, 

nota-se o que o pai perde no filho por sua condição de revolta (como a vez em que 

Felipe se perde e a polícia o encontra próximo de casa, mas os policiais desconfiam 

se ele é seu filho, pois a criança não o chama de pai, mas pelo nome) na obra: 

  
O território da normalidade imaginária chegou ao fim – o pai já teve as 
férias dele, mas não sabe ainda. Convenientemente autista, não 
entende bem quando a diretora diz que quer conversar face a face 
com ele, a voz grave. Ela já deu várias dicas, mas ele parece que não 
compreende o que ela quer dizer – e ela não quer dizer a coisa em si, 
porque talvez não seja politicamente correto. (Quem sabe ela tenha 
medo de um processo judicial, ele imaginou, anos depois, caindo uma 
ficha fantasma na cabeça.) seria melhor para ela se o pai entendesse 
e, de bom grado, com mesuras e agradecimentos, levasse o filho para 
bem longe dali; como ele não entende, ela terá de lhe dizer, com toda 
a clareza. (TEZZA, 2011, p. 135) 
 
 

 No trecho acima, o pai não aceita que o filho terá que ir para uma escola 

especial e recebe tal notícia com desagrado. A não aceitação da síndrome de Felipe 

é uma das causas para a condição melancólica do pai, e ele se dá conta do que perde 

em Felipe na consciência da passagem do tempo, quando decide escrever sobre sua 

relação com o filho, depois de vinte e cinco anos. 

 Sobre essa passagem de tempo na obra, há uma característica na estrutura 

que representa esse tempo, que é a quantidade de capítulos, vinte e cinco, o que pode 

representar propositalmente o tempo escolhido pelo pai para falar sobre sua relação 

com o filho.  

 Nas vinte e cinco pausas da obra, o narrador apresenta suas memórias sem 

uma linearidade, porque se trata de sua consciência, seus pensamentos e seus 

conflitos, mas essa fragmentação provoca um turbilhão de assuntos na obra, alguns 

sem relação com o outro, mas é essa sensação que o pai tem quando se depara com 

seus conflitos internos ainda sem uma organização de pensamentos e até de tempo.  
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 Um deles é quando decide negar a condição do filho, e então matricula-o em 

uma escola de crianças “normais”, estuda Piaget para entender as fases de uma 

criança, não ensina o filho a chamá-lo de pai (porque não o considera um filho, mas 

um “não-filho”) e muitas outras tentativas de fugir de seus conflitos, diante da negação 

do problema de Felipe. O tempo nas memórias do pai provoca a sua condição, que 

consiste no sentimento de um pai sem filho, ora cruel com Felipe, ora inseguro da 

parte do pai, é nesse momento que suas memórias ressurgem e revelam o seu 

desabafo, quando o narrador afirma: 

 
Apenas desabamos. Há de novo aquele sentimento de vazio que ele 
quer preencher com algo que está muito próximo dos olhos e da alma, 
e que seria uma chave, como alguém que, enfim, abre uma porta difícil 
– ele diminui os passos, um menino lhe pede esmola e ele o ignora, 
avançando para o calçadão. Talvez – ele pensa – agora mergulhado 
na sensação de não retorno, a memória inútil lhe devolvendo imagens 
de anos e anos atrás, como se elas dissessem algo, ou tivessem algo 
urgente a dizer, algum sentido secreto em busca de decifração, mas 
não têm, são só pequenos fantasmas do tempo, fragmentos de nada, 
e finalmente, parece, ele está no outro lado agora, como quem absorve 
o inevitável, sem resistência: não há retorno. Agora é com você. Sente 
aquele ridículo espasmo na garganta, o corpo exigindo o choro e ele 
se negando esse direito. Ele para no meio da rua, o sentimento de 
vergonha, o dia está claro demais – alguém percebeu que ele está 
chorando, e isso lhe dói. Dá meia volta, pega outra rua, e outra, mas 
todas não levam a lugar nenhum. (TEZZA, 2011, p. 67) 

 

 As memórias ressurgem no pai, construindo o tempo na obra de forma 

fragmentada, com imagens que querem dizer algo, mas para ele são fantasmas do 

tempo, que considera inútil e que trazem tristeza e dor. Ele vive uma busca incansável 

para preencher um vazio que causa dor, resgatado em suas memórias, mas o que dói 

é quando o veem chorando na rua em um de seus desabafos e percebe que não 

chega a lugar nenhum.  

 O narrador constrói uma narrativa fragmentada no tempo pelas memórias do 

pai, aí está a relação entre ambos: contada depois de vinte e cinco anos, ausência de 

linearidade, presença dos fluxos de consciência do pai e dos eventos do passado 

como se pertencessem ao presente e à espera de um futuro que ele já antecipa em 

alguns trechos da narrativa. Tais elementos da estrutura conferem à obra o fio 

condutor entre memória, tempo e melancolia, resultando em uma narrativa por vezes 

psicológica, ficcional, fragmentada e atemporal. 
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 Além dessas características, a linguagem na obra também representa a 

movimentação do enredo, por exemplo quando a narrativa é mais lenta, com pausas, 

quando ele diz no trecho anterior: “ele diminui os passos, um menino lhe pede esmola 

e ele o ignora”. Nesse momento, há interrupção por essas ações e pausa por um 

travessão, nessa interrupção há uma sequência de três ações paralelas, que é a 

diminuição dos passos, o pedido de esmola por um menino e a rejeição pelo pai. O 

tempo é fragmentado, assim como a linguagem, e interrompido por ações que 

acontecem simultaneamente, com parágrafos longos e até com quebras na estrutura. 

 A presença do tempo não está somente na estrutura, mas nas ações do pai, 

pois ele o teme, por ser desafiador quando se trata da sua relação com Felipe, e as 

memórias causam-lhe medo por pensar que elas dizem algo simbólico, mas na sua 

opinião não dizem nada, o que não comprova que sejam inúteis, pois as memórias lhe 

anestesiam. Como não poderiam dizer nada? O passado guarda muitas coisas sobre 

as pessoas, a história, os traumas, os segredos, as vergonhas, porém o pai as tem 

como inúteis. 

 O medo do novo, do futuro incerto, do luto do filho que estava vivo e do 

preconceito das pessoas em relação a Felipe deixavam o pai ainda mais inseguro, 

mas a verdade é que era ele quem não aceitava o fato de o filho ser deficiente. O 

tempo tem uma função, na obra, além de não definir cronologia ou linearidade na 

narrativa, também é a causa dos medos e das vergonhas do pai de um (não) filho com 

síndrome de Down. Ele também tem relação com as lembranças que o próprio pai faz 

questão de registrar, e sobre elas Sarlo (2007, p.10) afirma que: 

 
Propor-se não lembrar é como se propor não perceber um cheiro, 
porque a lembrança, assim como o cheiro, acomete, até mesmo 
quando não é convocada. Vinda não se sabe de onde, a lembrança 
não permite ser deslocada; pelo contrário, obriga uma perseguição, 
pois nunca está completa. A lembrança insiste porque de certo modo 
é soberana e incontrolável (em todos os sentidos dessa palavra). 
Poderíamos dizer que o passado se faz presente. E a lembrança 
precisa do presente porque, como assinalou Deleuze a respeito de 
Bergson, o tempo próprio da lembrança é o presente; isto é, o único 
tempo apropriado para lembrar e, também, o tempo do qual a 
lembrança se apodera, tornando-o próprio. 

 

 “O passado se faz presente” resume a afirmação da teórica, pois a lembrança 

acontece no tempo presente, ele é o tempo próprio para recordar, trazer à memória o
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³ Termo utilizado pelo autor de O filho eterno para fazer referência à fala de Felipe e sua relação com 
o tempo fragmentado, bem como afirma o trecho: “A fala será, para sempre, um balbuciar de palavras 
avulsas, sentenças curtas truncadas, será incapaz de enunciar uma estrutura na voz passiva (a janela 
foi quebrada por João estará além de sua compreensão). ” (TEZZA, 2011, p. 30) 

 que marcou ou não o passado. É possível não falar nele, mas o mesmo sempre chega 

ao presente, e essa é a memória que Sarlo (2007) aponta na citação.  

Mesmo que o desejo seja não lembrar, não há como esconder-se, as 

lembranças vêm como recordações e precisam do presente para acontecerem. Ainda 

que o pai não queira recordar, ele lembra os seus anos de infância e juventude 

simultaneamente à sua convivência com Felipe. O passado sem uma sequenciação 

temporal traz à tona as memórias, dando espaço para as digressões, que tornam a 

narrativa fragmentada na linguagem e na estrutura. 

 Esse tempo passado que se faz presente no pai é a própria narrativa O filho 

eterno, em que ele não consegue fugir e o tempo em que decide contar a história de 

Felipe é o próprio presente, por isso escreve depois de vinte e cinco anos sobre o 

filho. Mesmo que a voz na narrativa seja a do pai, quando escreve em primeira pessoa, 

a narrativa continua sendo ficcional, “fatos” que são contados na obra foram 

inventados (ou não) e por isso não há como saber quais deles são verdadeiros e quais 

não são.  

 O pai é revoltado contra o sistema e contra as construções sociais, mas cede 

às ideologias do sistema e se enquadra nele. Com comportamento ambíguo, respeita 

cuidadosamente o tempo fragmentado do filho, e a escrita de Tezza acusa as suas 

sequências e entrecortadas³, entendendo que não existe noção de tempo na 

síndrome.  

O tempo para uma criança Down é mais lento, a maturidade neurológica 

demora ou simplesmente não há, os primeiros passos demoram anos, Felipe deu os 

seus primeiros passos aos dois anos de idade, por exemplo. Entretanto, o pai submete 

o filho a vários estímulos, respondidos lentamente, tais como: ficar e se equilibrar 

firmemente no chão, a socialização com as pessoas e o futebol, a relação com a 

pintura e a música, mais tarde.  

O amadurecimento como pai acontece na convivência com Felipe, podendo ser 

observado por meio do enredo e da linguagem, pois o seu tratamento muda com o 

filho. Antes era rude, cruel, porém muda o comportamento, e a maneira como se refere 

a ele também se transforma durante a narrativa. O responsável por essa 

transformação é o tempo e sua representação na obra de Tezza.
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O título da obra também é uma referência ao fato de que não há tempo definido 

nela. O filho eterno dá uma ideia de eternidade, como se Felipe fosse uma criança 

para sempre para o pai. No início, o pai se apresenta como um cético com a vida física 

e religiosa, no decorrer da obra amadurece e considera Felipe uma criança eterna, 

como o chama. O tempo não passa para os portadores de síndrome de Down, eles 

permanecem como crianças. Isso é notado quando Felipe chega aos vinte e cinco 

anos e o pai ainda o considera um menino: 

 
Agora é preciso levar a criança para o quarto escuro. Aos 25 anos, o 
menino terá ainda medo do escuro – dorme sempre com uma luz fraca 
acesa – e de trovoadas (fecha todas as janelas e basculantes e 
cortinas e portas e venezianas que houver na casa). Talvez – às vezes 
ele pensará, muitos anos depois – a culpa seja dessas sessões de 
multiestímulo. Jamais saberá: o tempo é irredimível. Nada do que não 
foi poderia ter sido; faça sua escolha; é só uma, fique tranquilo; não há 
segunda chance, não há outro tempo sobre esse tempo – lembrou do 
irmão agora, quando prepara o projetor de slides que ganhou dele, 
justamente para essas sessões. (TEZZA, 2011, p. 92) 

 

Felipe tem medo do escuro, e o pai depois de certo tempo pensa que pode ser 

culpa das sessões de estímulo a que submete o filho, acreditando que isso o ajudaria 

no desenvolvimento social e intelectual. Mais tarde ele lembra que os estímulos deram 

certo. No mesmo trecho o pai afirma que o tempo é irredimível, por isso ele jamais 

saberá se é realmente culpa dos estímulos. Segundo o narrador, na síndrome de 

Down o tempo é sempre o presente, Felipe vive o hoje. 

 Nesse momento, o pai lembra do irmão e reflete sobre o tempo, que não pode 

ser substituído, o que passou não tem como voltar ou mudar, por exemplo. A voz do 

narrador no trecho dialoga com o leitor quando faz uso do imperativo “faça sua 

escolha...fique tranquilo [...]”, a impessoalidade é velada com a subjetividade do 

narrador, que transcende o texto e surge no contexto da obra.  

Esse diálogo acontece no tempo presente, definindo-o na narração, como 

afirma Nunes (1995, p. 30) que: “O tempo da narrativa, explicitado pela teoria da 

literatura, é, ao lado do ponto de vista o foco, do modo de apresentação e da voz, uma 

das categorias do discurso”. O tempo é muito importante na narrativa, porque é a 

apresentação do discurso, é quando o mesmo ocorre, e, por meio dele, a obra assume 

a sua temporalidade e a voz na narrativa. 
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Passaram-se anos. 
Parece que o pai havia entrado em outro limbo do tempo, em que o 
tempo, passando, está sempre no mesmo lugar. Uma estabilidade 
tranquila, uma das pequenas utopias que todos com um pouco de 
sorte vivem em algum momento de suas vidas. O poder maravilhoso 
da rotina, ele pensa, irônico. Transforma tudo na mesma coisa, e é 
exatamente isso que queremos. Mas há uma razão: o seu filho não 
envelhece. E além da cabeça, que é sempre a mesma, pelos 
meandros insondáveis da genética ele crescerá pouco, vítima de um 
nanismo discreto. (TEZZA, 2011, p. 157) 
 
 

 Felipe não envelhece, por isso ele alcança uma estabilidade na rotina. Apesar 

da ironia, nota-se que há uma tranquilidade também na forma de falar, agora, no filho. 

O pai muda seu ponto de vista rude e pessimista, dando lugar a uma relação estável 

e paciente com Felipe. Um filho que será sempre uma criança, deixará de ser uma 

pedra inútil para se tornar eterno. Essa mudança na personagem acontece no 

decorrer do relato, que progride em suas digressões.  

Nesse sentido, a obra intercala situações e cenas que fragmentam o texto. 

Dessa forma, Nunes (1995, p. 32) afirma sobre as quebras de sequências, presentes 

também em O filho eterno: 

 
O recurso mais comum é intercalar sequências retrospectivas ou 
prospectivas às sequências correspondentes ao momento narrado, 
sem quebra da continuidade do discurso, que evoca ou antecipa 
acontecimentos, de modo a deslocar a mesma ação ora para o 
passado ora para o futuro. 

  

 Esse recurso é notado na obra quando o narrador intercala essas sequências 

e faz a quebra no discurso, mas não torna a narrativa descontínua. O narrador fala do 

passado no presente e ainda sabe do que virá a acontecer logo mais no enredo da 

história, falando do futuro também no presente da narrativa.  

Essas sequências entrecortadas que se dão no presente ou no futuro como em 

uma mesma ação é que fragmentam a obra, relatadas por um narrador onisciente, 

mas que também se apresenta como personagem em primeira pessoa do discurso. 

 Ações que acontecem ora no passado ora no futuro também são recorrentes 

nesta obra de Tezza. Por meio da linguagem e da quebra das cenas narradas, o pai 

apresenta seus fluxos de consciência e as memórias que preenchem o enredo, no 

sentido de construir a narrativa pelas vivências do pai e do filho Down.  
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 A construção da paternidade é também percebida na temporalidade ou na 

quebra da sequência temporal da narrativa. Ela é construída quando os pais vão aos 

médicos e fazem os estímulos orientados pelos livros e pelos profissionais da saúde; 

paralelamente a isso, a narrativa apresenta a vida do pai quando solteiro, pelo mundo 

e como estudante de Letras. É nessas quebras na estrutura que o narrador intercala 

o passado ao futuro, com a narrativa no presente. 

 O passado também é apresentado na estrutura narrativa como os pensamentos 

do pai, em que o narrador destaca situações anteriores, quando ele usa expressões 

como “Ao contrário de agora [...]” para comparar a um acontecimento ou pensamento 

anteriormente descrito e já prepara o leitor para o que está ocorrendo no momento da 

fala/escrita. 

 Segundo Nunes (1988), a relação entre narratividade e temporalidade é o 

desenrolar do tempo contado na narrativa, isto é, a narrativa tem um tempo próprio, 

seja ele linear ou não. Por isso, “aquilo que se desenrola no tempo pode ser contado, 

ou antes pode ser reconhecido como temporal na medida em que é suscetível de 

articular-se na forma discursiva do enredo. (p. 16)”. O tempo em que a narrativa é 

contada pode ter uma quebra na estrutura, como em um mesmo parágrafo, o narrador, 

por exemplo, referir-se ao passado e ao futuro no mesmo discurso e sem perder a 

continuidade textual. 

 Uma narrativa como a de Tezza apresenta esses recursos na construção como 

elemento, e é por meio da linguagem que isso é notado, pois, em uma estrutura 

fragmentada, o desafio de contextualizar uma história é ainda maior, porque a 

linearidade pode tornar o texto incoerente. De uma vez que a linguagem escrita não 

tem apoio contextual como a fala, corre o risco da interpretação equivocada. 

 Diante disso, o narrador assume no discurso o seu ponto de vista amparado ao 

tempo, seja passado, presente ou futuro. O narrador relata a dificuldade do pai em 

reconhecer e aceitar o filho mesmo depois de anos: 

 
Durante muitos anos, já escritor conhecido, relutará em falar do filho – 
já não é mais, ele sabe, uma fuga, o adolescente cabeceando para 
negar a realidade pura e simples; é a brutalidade da timidez, que exige 
explicações que, inexoráveis, se desdobram até o fundo de um 
fracasso. Melhor poupar os outros; é sempre bom manter viva a 
intimidade. O fracasso é coisa nossa, os pássaros sem asas que 
guardamos em gaiolas metafísicas, para de algum modo 
reconhecermos nossa medida. Durante um tempo, nutriu-se da ilusão 
da normalidade; ele ainda alimenta essa miragem, agora como 
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disfarce – o seu filho, assim na multidão, não é tão diferente; não 
chama a atenção; parece normal. É preciso romper a casca do medo, 
entretanto. (TEZZA, 2011, p. 103) 

 

O narrador justifica a negação do pai sobre a realidade de Felipe como um 

portador de síndrome de Down com a timidez, no entanto, desde o início do romance 

ele expressa a sua vergonha do filho com problemas e questiona sobre o que é ser 

normal. Diante do exposto, na maior parte da obra, o pai se refere ao filho como 

mongoloide ou como anormal, e às outras crianças saudáveis como normais. No 

entanto, ele afirma que o filho é normal e ele não.  

A sua conclusão em relação à normalidade do filho é a mesma sobre a 

dependência, pois ele acredita que Felipe é dependente dele e da mãe. Percebe, 

entretanto, que, independentemente deles, o filho vive o seu presente sem o tamanho 

afeto que o pai pensa que não sente por ele. Descobre, porém, que depende de Felipe 

para se tornar completo como homem e como pai. 

 

2.2 A linguagem melancólica em O filho eterno 
 

Vemos renascer a teoria da melancolia quando os filósofos e os 
médicos resolvem explicar o medo, a tristeza, as desordens do espírito 
por uma causa natural que possa excluir qualquer interpretação mítica. 
Não são os deuses, nem os demônios, nem a misteriosa Noite que 
perturbam a razão dos homens; eles estão dominados por uma 
substância que se acumula em excesso em seus corpos, e cujos 
efeitos, comparáveis aos de um vinho sombrio, não são mais 
misteriosos que a embriaguez. (STAROBINSKI, 2016, p. 485) 

 

No trecho em epígrafe, Starobinski refere-se à teoria da melancolia do ponto de vista 

médico, atribuindo sua causa a algo natural e não relacionado ao misticismo. Na obra 

de Tezza, o narrador apresenta uma personagem melancólica, e consequentemente 

a linguagem representa a melancolia, com interrupções nos diálogos e pausas que 

indicam a dificuldade em falar sobre algo. 

 Do ponto de vista de Starobinski (2016), a melancolia é sombria, um estado de 

nebulosidade, por isso o título da sua obra A tinta da melancolia, pela cor escura da 

tinta, assim como a perda do translúcido. Ele descreve desde os planetas até a 

subjetividade mais íntima, fazendo referência a Rousseau e sua introspecção em falar 

de si. 
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4 Filósofo e autor da obra Confissões, publicada postumamente (1781-1788), autobiografia, subsídio 
inspirador do Filho eterno, 

 Sobre o processo de escrita do melancólico, o crítico afirma que ‘[...] escrever, 

para o melancólico, “é transformar a impossibilidade de viver em possibilidade de 

dizer”’ (STAROBINSKI, 2016, p. 503). A possibilidade de dizer é bem a personagem 

do pai, que julga ser mais difícil falar que escrever, fazendo da escrita terapia e 

autoconhecimento, bem como a sua análise por detrás das suas impressões. 

Interessante pensar que o pai é o principal acusador e defensor de suas angústias e 

experiências. A personagem melancólica atribui seu sofrimento a diversas causas em 

sua vida, como expressa o narrador: 

 
Era uma mistura de ideologia e inadequação, de sonho e de 
incompetência, de desejo e de frustração, de muita leitura e nenhuma 
perspectiva. Todos os projetos pela metade, tudo parece mais um 
teatro pessoal que alguma coisa concreta, porque eram poucos os 
riscos. O medo da mesma solidão que ele alimentava todos os dias. A 
tentativa de se tornar piloto da Marinha Mercante, a profissão de 
relojoeiro, o envolvimento no projeto rousseauniano-comunitário de 
arte popular, a dependência de um guru acima do bem e do mal, a 
arrogância nietzschiana e autossuficiente com toques fascistas 
daqueles tempos alegres (ele percebe hoje), enfim a derrocada de se 
entregar ao casamento formal assinando aquela papelada ridícula 
num evento mais ridículo ainda vestindo um paletó (mas não uma 
gravata, ele resistiu, sem gravata!), a falta de rumo, uma relutância 
estúpida em romper com o próprio passado, náufrago dele mesmo, 
depois o curso universitário com a definitiva integração ao sistema, 
mas nenhuma de suas vantagens, desempregado indócil, escritor sem 
obra, movendo-se na sombra ensaboada de seu bom humor – e agora 
pai sem filho. (TEZZA, 2011, p. 35) 

 

O narrador enumera uma “lista” de motivos pelos quais o pai encontra-se nesse estado 

melancólico e desanimado. Todos os seus projetos e sonhos não se concretizaram 

como esperava, resultando em várias frustrações no decorrer da vida. Ao mencionar 

a vida de Rousseau4 e associá-la à vida do pai, o narrador diz respeito ao estado de 

sofrimento e de melancolia de ambos, (assim como a obra Confissões, do filósofo, em 

que ele fala de si e o narrador de O filho eterno menciona em várias partes da 

narrativa.). Ele elenca no trecho em epígrafe diversas causas que o fazem sentir-se 

tão desmotivado na vida sentimental, acadêmica, profissional; e conclui afirmando-se 

um “pai sem filho”. 

 O desejo em não se moldar pelo sistema também assegura a resistência do pai 

em se enquadrar em um emprego, em ser feliz no casamento, em ser um pai feliz 

como os outros. Ele foge do que é o comum na sociedade e não segue os padrões, 

esse estado insatisfeito o persegue até na sua relação com Felipe. 
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 Em relação aos conceitos de melancolia, Ginzburg (2001) afirma que sua 

origem se dá com Hipócrates, que descreve um estado de tristeza e medo de longa 

duração. O estado melancólico é de perturbação, pois, para Hipócrates e 

Constantinus, a melancolia é uma doença. Para Ginzburg (2001, p. 103), “o 

melancólico estaria numa espécie de ponto-chave e tenso, a partir do qual vê com 

sofrimento o passado, em razão das perdas, e se perturba com o futuro, pelo medo 

de um possível dano”. A passagem do tempo causa sofrimento no melancólico, pois 

não há como voltar no tempo e ele também não sabe o que o futuro lhe aguarda, por 

essa razão o melancólico lida com dificuldade quando se trata de tempo.  

 Starobinski (2016, p. 429) define a melancolia como um nada no tudo, como no 

parágrafo abaixo: 
 
Nos confins do silêncio, no sopro mais fraco, a melancolia murmura: 
“Tudo está vazio! Tudo é vaidade!”. O mundo é inanimado, atacado de 
morte, aspirado pelo nada. O que foi possuído se perdeu. O que foi 
esperado não ocorreu. O espaço está despovoado. Por todo lado 
estende-se o deserto infecundo. E se um espírito paira acima dessa 
extensão, é o espírito da constatação desolada, a negra nuvem da 
esterilidade, de onde jamais brotará o raio de um fiat lux. Do que a 
consciência contivera, o que resta? Apenas algumas sombras. E 
talvez o vestígio dos limites que faziam da consciência um 
receptáculo, um continente – como a muralha extinta de uma cidade 
devastada. Mas para o melancólico a vastidão, nascida da 
devastação, é por sua vez abolida. E o vazio torna-se mais exíguo que 
a mais estreita masmorra.  
 
 

É assim que um melancólico se sente, nas sombras, sente-se num vazio, frustrado, 

em que o que esperava não aconteceu, mas se vê no meio das sombras, como se 

tivesse perdido algo. O tempo, as memórias, “Tudo está vazio” na melancolia. É mais 

que um estado de sofrimento, é “como a muralha extinta de uma cidade devastada”, 

assim se sente o melancólico.  

 Sua preocupação diante do tempo se deve ao fato de que o passado não 

representa algo bom, algo que ele perdeu não pode ser recuperado, causando 

sofrimento e tristeza, bem como o futuro, que também gera medo do que virá. Assim, 

Freud (1917) conceitua a melancolia como o medo por uma perda, mas não tão 

simples: é a perda por algo irreparável, por isso o estado de tamanho sofrimento. Em 

seu artigo “Luto e melancolia”, Freud (1917, p. 275), didaticamente, compara ambos: 
 
O luto, de modo geral, é a reação à perda de um ente querido, à perda 
de alguma abstração que ocupou o lugar de um ente querido, como o 
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país, a liberdade ou o ideal de alguém, e assim por diante. Em algumas 
pessoas, as mesmas influências produzem melancolia em vez de luto; 
por conseguinte, suspeitamos que essas pessoas possuem uma 
disposição patológica. 
 
 

Diante dessa afirmação, a comparação entre luto e melancolia consiste em que, 

quando o primeiro não é superado, pode ocasionar o segundo, pois o luto é 

necessário, segundo Freud (1917), e essa fase não pode ser interrompida, pois o 

sujeito enlutado acha o mundo vazio, e o sujeito melancólico vê seu ego vazio, pois 

atinge o seu interior, sua autoestima, é algo mais profundo. 

 O pai de Felipe é um sujeito melancólico, pensa que tudo termina ali, com um 

filho portador de síndrome de Down, pensa que não tem volta, que não pode 

recomeçar e não aceita a condição desse filho. No processo narrativo, o pai assume, 

no início, uma postura revoltante diante dos valores e da sociedade, apresenta-se 

como uma personagem “cruel” na obra. Mas vai sendo construída uma figura paterna 

durante a narrativa que deixa essa postura revoltante, pessimista e passa a ser mais 

otimista diante da vida e do filho, na convivência com a síndrome de Down, apesar da 

vergonha do pai que é expressada pelo narrador no trecho abaixo: 
 
Recusar: ele não olha para a cama, não olha para o filho, não olha 
para a mãe, não olha para os parentes, nem para os médicos – sente 
uma vergonha medonha de seu filho e prevê a vertigem do inferno em 
cada minuto subsequente de sua vida. Ninguém está preparado para 
um primeiro filho, ele tenta pensar, defensivo, ainda mais um filho 
assim, algo que ele simplesmente não consegue transformar em filho. 
(TEZZA, 2011, p. 27) 
 
 

Para o pai, é incompreensível esperar pelo primeiro filho e nele haver “defeito”, como 

o próprio narrador menciona, pois ele teria que enfrentar a sociedade e seus próprios 

preconceitos. Na verdade, ele teria que enfrentar a si mesmo antes de tudo. Por isso, 

a melancolia começa a se desenvolver quando a pessoa não passa pelo estado de 

luto e não aceita a situação em que se encontra.  

 Na obra, o luto está em aceitar a condição de Felipe como uma criança 

portadora da síndrome de Down, embora não se trate da morte do filho, mas pode-se 

pensar em “morte” no sentido simbólico, porque se trata de um pai que além de 

recusar o filho, vive como se este não existisse para as outras pessoas. A recusa e a 

negação são maneiras que o pai encontra para não acolher o filho e o seu problema, 



50 
 

 

agindo de forma contraditória, pois, enquanto nega-o às pessoas e a si mesmo, 

estimula-o e se dedica todos os dias à saúde de Felipe. 

 O pai lida com o medo de um futuro incerto e não tem controle dele, não sabe 

como se comportam ou como se desenvolvem as crianças trissômicas, portanto, 

estuda Piaget para entender tudo o que precisa para lidar com o filho. Ao mesmo 

tempo em que se esforça para vê-lo mais saudável, resiste em se abrir e se 

desprender do medo do que virá: 

 
Imediatamente, a fantasia recomeça a tomar conta de sua cabeça, um 
devaneio irracional que no entanto o acalma – a médica ficará 
absolutamente espantada com o potencial deste menino. Folheando o 
livro, anota a referência de Jean Piaget, e compra O nascimento da 
inteligência na criança, para ler direto na fonte e fazer ele mesmo os 
testes. (É uma forma, ele pensará muitos anos depois, de se antecipar 
e de se livrar do diagnóstico da autoridade; ele não quer ficar no “seu 
lugar”, o de um pai obediente, ou, pior, de um aprendiz de pai. Não 
perderá nunca a sua substância arrogante.) Continua cabeceando – 
ainda não saiu da maternidade; ainda não tirou a criança de lá. Ele 
mesmo ainda não começou a viver – essa teia prendendo-lhe os 
gestos, esse futuro incerto, esse filho silencioso nas mãos. (TEZZA, 
2011, p. 58 - 59) 
 
 

No trecho, os pensamentos do pai dirigem-se a surpreender a médica com os 

conhecimentos e testes que pretende fazer em Felipe. O narrador antecipa a 

resistência do pai em reconhecer o diagnóstico do filho, por isso sente-se preso ao 

futuro que Felipe representa para ele, em que é um “aprendiz de pai” com um “filho 

silencioso nas mãos”.  

 Felipe interrompe por um momento a vida do pai, quando ele afirma “Ele mesmo 

ainda não começou a viver”, essa pausa na sua vida é o que provoca a relutância do 

pai em sair da sua zona de conforto e ser responsável por alguém que depende 

totalmente dele. Dessa forma, entra em um estado de tristeza profunda, em que não 

supera a “perda”, que é a frustração em não ter um filho saudável.  

 O narrador usa uma linguagem melancólica para representar o estado em que 

o pai se encontra, além da negação ao filho, à esposa e aos médicos; optando pelo 

escape em se enganar de que ele poderia ser uma criança normal e saudável, quando 

diz que “a médica ficará absolutamente espantada com o potencial deste menino”.  

 Felipe é um “não filho” para o pai, e ele um pai sem filho. As limitações da 

síndrome provocam mais indignação e revolta diante do mundo, da crença, do 
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sistema, da família e de tudo o que necessita de uma “boa” conduta, mas que resulta 

em muita hipocrisia por parte das outras pessoas. É nesse ponto que o pai não teme 

em dizer o que pensa, o que de fato se passa em sua mente e sentimentos. Para isso, 

usa a escrita como escape, aproveitando que valoriza mais a escrita que a fala. 

 Nesse processo de aceitação de paternidade, a escrita é fundamental, pode 

ser terapêutica e, a partir do momento em que o pai se expressa, sua relação com 

Felipe se estreita cada vez mais. A construção da paternidade, nada mais é do que o 

estreitamento e a afinidade que ambos passam a ter. Por meio da escrita, ele, depois 

de 25 anos, busca se “livrar” do peso do filho que está vivo e é portador da síndrome 

de Down. A linguagem do narrador acusa que o pai é um sujeito melancólico antes 

mesmo do nascimento de Felipe e que encontra na literatura, ou melhor, na escrita, 

um escape para expressar seus sentimentos, que depois de tanto tempo ainda não 

havia superado. 
Escrever: fingir que não está acontecendo nada, e escrever. 
Refugiado nesse silêncio, ele volta à literatura, à maneira de 
antigamente. Uma roda de amigos – o retorno à tribo – e ele lê em voz 
alta o capítulo quatro do Ensaio da Paixão, que continua a escrever 
para esquecer o resto. Ler em voz alta: um ritual que jamais repetiu na 
vida. Naquele momento, ouvir a própria voz e rir de seus próprios 
achados, com a plateia exata, é um bálsamo. E ele escreve de outras 
coisas, não de seu filho ou de sua vida – em nenhum momento, ao 
longo de mais de vinte anos, a síndrome de Down entrará no seu texto. 
Esse é um problema seu, ele se repete, não dos outros, e você terá 
de resolvê-lo sozinho. Fala muito em voz alta, e ri bastante – não será 
derrotado pela vergonha de seu filho, ainda que tenha de fazer uma 
ginástica mental a cada vez que se fale dele em público. (TEZZA, 
2011, p. 54) 
 
 

No trecho, o pai, escritor, faz da escrita seu refúgio, é onde ele expressa o que sente 

e não fala sobre o filho com síndrome, porque ainda é difícil falar dele em público. 

Nesse processo de escrita, o leitor se apresenta na posição de analista, faz refletir e 

conduz o sujeito a analisar a sua própria condição como pessoa.

 Considerando que não são comuns os termos com que nomeia o filho, foge 

então, do lugar-comum de descrever uma relação com uma visão romântica de um 

pai que tem um filho doente. A construção do afeto entre ambos aumenta e a relação 

se estreita com a visão otimista deste pai. Enfim, a relação de paternidade amadurece 

durante a narrativa, mas não é uma história piegas, prova disso é que ele não se 

esconde ao insultar o filho. 
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 Diante disso, a escrita se tornou uma maneira de livrar-se do peso de manter 

as memórias mais difíceis guardadas, por isso narrar sua vivência e conflitos alivia, 

de certa forma, a carga que pesa sobre si. Escrever e/ou falar da sua vida é para o 

pai um exercício de liberdade, como se ele ainda estivesse melancólico, e decide 

escrever depois que Felipe é “adulto”, porque sua relação com ele está mais sólida, 

quando encontra respostas (talvez) e o lado bom de conviver com o filho, com suas 

limitações, teimosias, paixão pelo futebol e o talento para a pintura. 

 O narrador consegue transformar as experiências do pai e sintetizá-las em 

escritura, bem como seleciona os episódios dessa relação e transfere para a escrita, 

de modo que a linguagem é melancólica em alguns trechos e também cruel, por se 

tratar de uma personagem revoltada: o pai. A linguagem selecionada pelo narrador é 

de um pai que sofre uma “perda”, isto é, ele “perde” um filho saudável, na sua 

concepção, e a realidade é diferente: 

 
Não, nada mais será normal na sua vida até o fim dos tempos. Começa 
a viver pela primeira vez, na alma, a angústia da normalidade. Ele 
nunca foi exatamente um homem normal. Desde que o pai morreu, 
muitos anos antes, o seu padrão de normalidade se quebrou. Tudo o 
que ele fez desde então desviava-o de um padrão de normalidade – 
ao mesmo tempo, desejava ardentemente ser reconhecido e admirado 
pelos outros. O que, bem pensado, é a normalidade absoluta, ele 
calcularia hoje. Uma criança típica, um adolescente típico. Um adulto 
típico? Era uma mistura de ideologia e de inadequação, de sonho e de 
incompetência, de desejo e de frustração, de muita leitura e nenhuma 
perspectiva. Todos os projetos pela metade, tudo parece mais um 
teatro pessoal que alguma coisa concreta, porque eram poucos os 
riscos. O medo da mesma solidão que ele alimentava todos os dias. 
(TEZZA, 2011, p. 35) 
 
 

O pai acusa o filho por não ser normal, deseja que ele estude em uma escola de 

crianças “normais” para ser o mais parecido com eles. No entanto, levanta o 

questionamento sobre o que é ser normal e que, na verdade, ele (o pai) não é. A perda 

do seu pai, há muito tempo, quebrou sua normalidade, deixando-o com um trauma 

desde então.  

 Nesse sentido, ele percebe que ele que não é normal e não Felipe, culpa seus 

fracassos, suas perdas e frustrações. O estado melancólico como ele se apresenta, a 

inconformidade como trata o filho com Down, a incapacidade de aceitá-lo com 

problema e o ego ferido pelo orgulho são, também, algumas características que 

acentuam seu estado melancólico.  
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 Segundo Freud (1917), a melancolia é um sentimento de desprezo por si 

mesmo, autoestima baixa, autocrítica, em que o sujeito melancólico tem seu ego 

prejudicado, comportando-se como se tivesse uma ferida aberta. É mais profunda que 

o luto, a sua relação com o objeto é complicada, devido a ambivalência que existe no 

sujeito, amor e ódio lutam em torno desse objeto desejado. Para Starobinski (2016, p. 

470): “A melancolia, em sua forma severa, é o sofrimento contínuo que nasce da 

sensação de que tudo é atacado de finitude”. É o sentimento de perda absoluta. 

 É nessa relação conflitante da melancolia com o objeto que existe o risco, pois 

ela pode até ser um perigo à vida, sendo um motivo para o desejo de morte. 

Entretanto, na obra, a melancolia do pai está relacionada a um filho que não estava 

morto, mas vivo, eis aí o questionamento de tal situação: em vez de desejar que viva, 

ele quer o oposto: a sua morte. E essa morte já é idealizada pelo pai, e o desconforto 

que o filho lhe provoca é suavizado, não há mais preocupação para tal problema, mas 

isso dura pouco tempo: 

 
A ideia – ou a esperança – de que a criança vai morrer logo 
tranquilizou-o secretamente. Jamais partilhou com a mulher a 
revelação libertadora. Numa das fantasias recorrentes, abraça-a e 
consola-a da morte trágica do filho, depois de uma febre fulminante. 
Mas ela sabe muito bem do risco, e trabalha em sentido contrário; 
nesses poucos dias está permanentemente, obsessivamente atenta a 
cada mínimo sinal que porventura surja para ameaçar o filho. Que, 
aliás, parece muito saudável para uma criança com aquela folha 
corrida genética. (TEZZA, 2011, p. 34) 

  

 Ainda que o desejo do pai seja a morte de Felipe, a esposa trabalha para o 

oposto e se mantém atenta a cada risco que ele corre. O sentimento de melancolia 

dele é contrário àquele que Freud (1917) afirma, o pai não supera ver Felipe 

crescendo sem maturidade neurológica, com dificuldade de falar, escrever, andar. O 

seu medo centra-se na rejeição ao filho, que, assim como a sociedade na década de 

80, não sabe muito a respeito da síndrome de Down, bem como ocorre hoje. 

 Ciente do seu pouco conhecimento, ele se dedica a estudar e faz perguntas 

aos médicos sobre o caso, além de fazer todos os estímulos com o filho, mesmo 

descrendo da possibilidade de Felipe melhorar. O pai encontra esperança nos 

estímulos e preocupa-se com a evolução do filho, transformando pessimismo e 

descrença em otimismo e esperança no tratamento. Essa mudança de 
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comportamento da personagem demonstra a construção do pai na obra e a forma com 

que essa relação de paternidade é desenvolvida.  

 Diante de tudo isso, o pai percebe que eles são muito parecidos, a teimosia 

com que lidam com a vida e as situações em que Felipe o imita.  

 
A teimosia: ele não consegue sair de seu próprio mundo, que em 
momentos entra em compulsão circular, como agora: é preciso força 
para tirá-lo dali. Pai e filho são parecidos, espelham-se naquele 
instante violento e absurdo – o filho volta a buzinar, olhando para a 
frente, motorista imaginário de uma corrida mental em que ele se vê, 
talvez, como adulto, e o adulto, criança, não se vê, enquanto tenta tirá-
lo dali, já um pouco mais violento – puxa o filho pela cintura, que não 
larga a direção e a buzina, em golpes, para voltar à direção com as 
duas mãos, a boca fazendo o ruído de um motor. (TEZZA, 2011, p. 
118) 
 
 

  O pai se vê no filho, nas atitudes, na personalidade, e isso aproxima ambos 

ainda mais. Um simples exemplo como esse no carro mostra Felipe imitando as 

atitudes do pai no trânsito e prova o quanto os filhos são espelhos de seus pais. A 

teimosia é a característica que mais tem em comum, pois Felipe mostra-se resistente, 

assim como seu pai, não aceita “nãos” e age como quer, faz birra, briga, luta; até que 

cede.  

 Não imaginava que seu filho eterno, a criança trissômica, “mongoloide”, pedra 

inútil, poderia ser tão semelhante a ele, uma vez que o julgava incapaz. Mal sabia o 

pai que seria “enganado” por si mesmo, seja pela genética dele ou da esposa, mas 

teria que admitir que o filho tão rejeitado durante anos daria algum sentido à sua vida 

e aqueles estímulos que ele menosprezava dariam algum resultado positivo, como 

afirma no trecho abaixo: 
 

O treinamento massacrante dos primeiros anos ficou para trás, mas o 
resultado (o pai imagina) deixou boas marcas: o menino tem uma boa 
saúde, um andar equilibrado, postura razoavelmente firme, uma 
relação social maravilhosa e um interminável bom humor. O problema 
é que não para quieto. (TEZZA, 2011, p.123) 
 
 

 O pai percebe que os estímulos deram bons resultados em Felipe. Há uma 

construção do pai na narrativa e ela se transforma, a revolta que ele tinha no início, a 

recusa, trazem boas experiências e dão abertura para a melancolia, que é um dos 
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motivos que o fazem recordar de fatos de maneira triste e inconformada mesmo 

depois de mais de vinte anos.  

 Ainda que esse narrador exponha seus sentimentos e angústias, 

característicos da melancolia, não há sentimentalismo na obra, pelo contrário, a 

linguagem seca e direta acusa a falta de afetividade e emoção no texto, mesmo que, 

durante a obra, pai e filho se aproximem pela síndrome.

 Um dos momentos em que o pai percebe e sente que ele necessita de Felipe, 

é quando ele se perde e se vê impotente diante da situação, com vergonha de pedir 

ajuda e ter que dizer às pessoas que tem um filho doente. Com o auxílio da polícia, a 

criança é encontrada, mas não o chama de pai e isso põe em dúvida sua paternidade 

para os policiais e para o próprio pai. Então sente que depende de Felipe mais do que 

imagina, e seu pensamento de antes é posto em questão. Como afirma o narrador, “o 

filho que antes ele queria morto, agora, parece matá-lo”. 

 O sentimento de culpa que ele tem o toma de maneira que a tristeza o assola, 

é como se o arrependimento, em algum momento, sobreviesse no pai, tomando-o 

nebulosamente. Jamais imaginaria que o desejo de o ver morto seria tão ruim quando, 

na prática, ali, diante de seus olhos, não pode fazer nada para trazer o filho de volta.  

 Existe um misto de sentimentos neste pai que parece não se compreender, é 

nessa questão que o ser humano se reduz à incompreensão de si mesmo e do outro. 

As relações constituem riscos que cada um corre quando decide vivê-las, sobretudo, 

entre pai e filho, que nem um nem outro escolhe.  

 Sobre essas afirmações, Ginzburg (2001) fala da relação da melancolia com 

alguma perda quando comparada ao luto, e, na obra O filho eterno, o pai sofre o 

trauma da morte de seu pai, pois ele afirma não ser mais a mesma pessoa desde essa 

perda, quando ele era muito jovem. Com o tempo, comporta-se como alguém que não 

compreende o pai, que sofre com o presente e que se angustia pelo futuro. 

 Na literatura, o estado melancólico apresenta pontos muito positivos por estar 

presente em escritores e poetas renomados, principalmente para a poesia romântica. 

Ginzburg (2000) relata, em seu artigo “Conceito de melancolia”, que, para a burguesia, 

o comportamento agressivo era marca de virilidade, no entanto, o estado melancólico 

era um “declínio da masculinidade”. Dessa forma, os poetas românticos não eram bem 

vistos, por expressarem, por meio da escrita, o que sentiam. Sobre a melancolia e o 

romantismo, ele afirma: 
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Escritores românticos concebem diversas formas de procurar 
expressar as transformações associadas a esse processo conflitivo. 
Entre elas, umas das mais importantes foi a valorização estética da 
melancolia. Condição formulada tradicionalmente como uma 
perturbação, estado de exceção, impasse doloroso, a melancolia se 
torna no romantismo um elemento essencial. (GINZBURG, 2000, p. 
90) 
 

 Enquanto que, para Freud (1917), a melancolia é associada à patologia, 

Ginzburg (2001) explora a melancolia enquanto característica de um sujeito e sua 

relação com a literatura (criação literária), isto é, sua contribuição e valorização 

estética. A filosofia e a literatura valorizam a melancolia. Ginzburg (2000, p. 95) afirma 

que: “O valor estético da melancolia não correspondia a uma aceitação social do 

comportamento melancólico”. Não havia aceitação do estado melancólico pela 

sociedade, mas recusa. 

  O pai de Felipe é um indivíduo que não pensa como os demais, não concorda 

com eles e vai contra tudo o que é “normal” para a sociedade. No entanto, insere-se 

no sistema (sentiu falta da Ditadura quando ela acabou) que ele critica, assim que 

começa na carreira de magistério. Nele, há ambivalência e contradição, não aceita o 

filho Down, mas faz tudo o que pode para vê-lo melhorar e se socializar.  

 A melancolia na obra é representada pelo comportamento do pai, e não de 

Felipe, que a todo momento culpa a esposa por ter gerado um filho doente e o trauma 

da morte de seu pai, avô de Felipe, que ele não diz como ocorreu. Aproveita para 

questionar o comportamento social acerca da vergonha, e afirma que é um dos 

grandes controladores da sociedade, inclusive é controlado por ela.  

 
Numa das crises, ela lhe diz, no desespero do choro alto: Eu acabei 
com a tua vida. E ele não respondeu, como se concordasse – a mão 
que estendeu aos cabelos dela consolava o sofrimento, não a verdade 
dos fatos. Talvez ela tenha razão, ele pensa agora, no escuro da sala 
– é preciso não falsificar nada. Ela acabou com a minha vida – refugia-
se no oco da frase, sentindo-lhe o eco, e isso lhe dá algum conforto. 
(TEZZA, 2011, p. 36-37) 

 

 Por mais que concordasse com a esposa de que ela acabou com sua vida, o 

pai não se expressou de maneira sincera, ele não disse o que sentia naquele 

momento, porém a consolou. O pai apresenta desprezo sobre si, não fica satisfeito 

com o que escreve, nem com a esposa e nem com o filho, esse sentimento de 

desprezo por si mesmo é discutido por Freud (1917) como uma das características da 
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melancolia, assim como a culpa, a perturbação e a tristeza profunda. Para ele, o 

sujeito se despreza como forma de autoconhecimento, é como se, para saber quem 

é, ele precisasse necessariamente sofrer.  

 Para Ginzburg (2013), temáticas como esta da melancolia são discutidas na 

literatura, por meio, também, de narrativas ou situações fantasmagóricas, que ele 

afirma fazer parte da construção de uma memória. Por isso que narrativas da literatura 

brasileira conduzem, de forma ficcional, ao debate de ideias a partir de posturas 

incomuns de personagens melancólicas para explorarem as relações e sentimentos 

humanos.  
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3 BIOGRAFIA VERSUS FICÇÃO EM O FILHO ETERNO  
 

 O último capítulo de análise abordará a “desordem” existente entre história, 

ficção e biografia na obra O filho eterno, analisando os trechos em que é possível 

perceber situações da vida do autor e que fazem parte do enredo do romance.  

No entanto, não há limite entre a ficção e a não-ficção na obra em estudo. O 

conflito existente consiste em que alguns críticos, como por exemplo Saramago 

(2013), que classifica a obra como autobiográfica, por coincidir com fatos da vida de 

Tezza. Supervaloriza a análise autobiográfica em detrimento da ficcional, pois quase 

não há pesquisas ou críticas com análises de O filho eterno como um romance. 

Destaca-se aqui dois estudos acerca da obra de Tezza. Um deles é intitulado 

“A vida na obra: O filho eterno”, de Veridiana Almeida, que tem por objetivo levantar 

questões sobre a escrita autobiográfica de Tezza, em O filho eterno, considerado pela 

autora como uma quase confissão. O outro é “O filho eterno, de Cristovão Tezza, e 

marcas autobiográficas”, de Gracieli de Brida, que tem como objetivo discutir o 

romance e a possibilidade de ser lido como uma escrita autobiográfica. Ao contrário 

desses estudos, a presente pesquisa propõe outro viés: a possibilidade do romance 

ser lido como uma ficção. 

Nesta pesquisa, as teorias utilizadas para fundamentar esta seção são artigos 

que contrapõem a história versus a literatura, alguns ensaios e livros sobre a 

autobiografia e a subjetividade do autor. Bosi (2013) escreve acerca das fronteiras da 

literatura, quando é ficção e não-ficção, e se há ou não fronteira entre elas. Esse tipo 

de abordagem reflete sobre se há possibilidade de definir um limite entre o que é real 

e o que é inventado pelo autor. 

Além do “conflito” entre história e literatura, a biografia é um gênero em que o 

discurso memorialístico está muito presente. Quando se trata dela, as memórias do 

autor são postas como testemunho na obra, muito frequentes hoje nas prateleiras de 

livrarias, em que adolescentes e adultos, que passaram por fases “difíceis” (ou não) 

na vida, descrevem sobre si e suas experiências pessoais. 

Em uma época de verdades “inventadas”, escrever sua biografia se tornou 

ainda mais atraente para o mercado, pois os leitores se identificam com a vida do 

autor, sentem empatia pela sua biografia. Na literatura, discute-se a empatia quando 

se trata de narrativas que agradam mais a um certo tipo de leitor que outro, identifica-

se com as personagens ou com os enredos das obras. Isso se tornou, atualmente, 
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uma estratégia para agradar certo público. Quando se refere a mercado e vendas, em 

detrimento da qualidade da obra. 

Nessa perspectiva, a história, a ficção e a biografia diferem na narrativa, mas a 

fronteira que há entre elas é indefinida, por isso não se pode delimitar o que aconteceu 

de fato e o que não aconteceu, tratando-se de obra literária. Diante disso, há alguns 

questionamentos: por que é necessário definir o limite entre ficção e não-ficção? E por 

que não estudar o texto como literatura, esquecendo do que pode ser verdade ou 

mentira? 

Sobre os limites da verdade e da mentira, existe um fator que problematiza 

ainda mais o que se pode considerar inventado ou não, que é a inconfiabilidade da 

memória, que Gagnebin (2001) afirma em seu artigo “Memória, história e testemunho”. 

Em princípio, ela relata sobre o fim da narrativa tradicional e sua relação com a 

memória, que narrar uma experiência já vivida está cada vez mais difícil, pelo fato de 

ser muito doloroso e inenarrável descrever um evento ou experiência traumática, por 

exemplo.  

Dessa forma, não é possível relatar com tamanha precisão o que de fato 

aconteceu, e esta questão põe em risco a confiabilidade da memória, pois nela podem 

ser absorvidos apenas alguns recortes do que ocorreu ou ainda não serem a verdade 

sobre o fato. Então, como confiar nas memórias e como saber se nelas há a verdade 

sobre o que é real? 

Esses problemas de história, ficção e biografia serão discutidos e 

contextualizados com base nas análises dos trechos da obra e fundamentados por 

teóricos como Bosi (2013), Gagnebin (2001), Lejeune (2014), Ramos (2010), Busato 

(2010) e outros. 

 

3.1 O sujeito “biográfico” na ficção de Tezza  

  
 O filho eterno é um romance que atua no campo da biografia, em sua maioria, 

e da ficção. O ponto chave da questão é que se trata de experiências pessoais que 

são narradas como ficção. Esse campo da subjetividade da obra tem sido muito 

discutido na crítica e na teoria literárias, porque é uma linha tênue de determinar se a 

obra é ou não um romance. Tem crescido muito a quantidade de obras sobre as 

experiências pessoais do autor ou até mesmo biografias escritas por outras pessoas 

sobre determinadas personalidades. 
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 Tal subcapítulo não é uma prova se Tezza escreveu uma ficção ou não, mas 

em que linha atua sua escrita e se é possível definir a fronteira entre “mundo real” e 

criação, ou ainda, como afirma Lejeune (2014), se há criação em relatar uma 

experiência pessoal. Diante disso, quais os limites da ficção na construção de um 

mundo ficcional que se vale do “mundo real”? Até que ponto é verdade e até que ponto 

é inventado? É possível determinar esse limite entre biografia e ficção?  

Victoria Saramago, crítica literária contemporânea, em seu estudo sobre O filho 

eterno, analisou-o à luz da teoria de Lejeune (2014) e fez a seguinte afirmativa se a 

considera uma obra de ficção ou autobiografia: 

 
O interessante aqui, ao lado da óbvia negação de qualquer 
compromisso ou pacto com a referencialidade, é que o recurso ao 
narrador e protagonista soma-se outra que, como vimos, será fatal 
para qualquer tentativa de considerar O Filho Eterno uma 
autobiografia na acepção proposta por Lejeune. Trata-se da falta de 
homonímia entre o autor e o protagonista – ou a melhor, a sua não 
afirmação. Pois não é que o protagonista apresente um nome fictício: 
ele não apresenta nome algum. (SARAMAGO, 2013, p. 64 - 65) 
 
 

 A primeira consideração da crítica deve-se ao fato de que o autor e a 

personagem principal não têm o mesmo nome, esse ponto problematiza a obra ser 

identificada como autobiográfica, segundo a teoria de Lejeune (2014). Mais 

interessante ainda é que, além de ambos não serem homônimos, a personagem não 

tem nome na obra, isto é, o escritor procura com isso desligar de si mesmo, enquanto 

pessoa “real”, e passa a ser personagem da própria criação. Ele é obra de si mesmo, 

assume o papel de analista e ao mesmo tempo “paciente”, faz a sua autoanálise por 

detrás, como se estivesse fora de si. 

 Esse recurso é utilizado, também, na área da psicanálise, em que o autor cria 

uma obra que tem elementos de sua vida, não necessariamente tudo, e inventa outros, 

compondo a ficção com uma personagem com características semelhantes às suas. 

No entanto, não quer dizer que deixa de ser ficção porque existem características 

pessoais e não passa a ser autobiografia porque apresenta relatos que coincidem com 

a vida do autor. Na obra, o narrador menciona as obras que, por sinal, têm o mesmo 

nome das do personagem pai, deixando que o leitor suspeite: 

 
Começou há pouco a escrever outro romance, Ensaio da paixão, em 
que – ele imagina – passará a limpo sua vida. E a dos outros, com a 
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língua da sátira. Ninguém se salvará. Três capítulos prontos. É um 
livro alegre, ele supõe. Eu preciso começar, de uma vez por todas, ele 
diz a ele mesmo, e só escrevendo saberá quem é. Assim espera. São 
coisas demais para organizar, mas talvez justo por isso ele se sinta 
bem, feliz, povoado de planos. (TEZZA, 2011, p. 15) 

  

O narrador dá pistas na obra de que a personagem central, o pai, pode se tratar 

do próprio autor, mas esse campo da dúvida põe em discussão a análise subjetiva de 

uma obra de ficção, centrada na subjetividade do narrador. Hoje, fala-se muito de si e 

as pessoas se expõem cada vez mais, quando se trata de experiências pessoais nos 

livros publicados. Cada um relata a sua vivência selecionada e aquilo que o considera 

que de mais interessante há na sua em comparação à de outro sujeito.  

 Não é só na literatura que o “eu” tem ganhado força, no que diz respeito ao 

estudo de si; mas também biografias de cidadãos, de artistas, pessoas que 

conquistaram algo na vida. Atualmente, tem crescido a curiosidade pela vida do outro 

e a ideia de senso comum: deu certo para um, dá certo para o outro. Sobre a escrita 

de biografias contemporâneas e como está se compondo o seu espaço, Arfuch (2010, 

p. 60) afirma que: 
Um primeiro levantamento não exaustivo de formas no apogeu – 
canônicas, inovadoras, novas – poderia incluir: biografias, autorizadas 
ou não, autobiografias, memórias, testemunhos, histórias de vida, 
diários íntimos – e, melhor ainda, secretos -, correspondências, 
cadernos de notas, de viagens, rascunhos, lembranças de infância, 
autoficções, romances, filmes, vídeo e teatro autobiográficos, a 
chamada reality painting, os inúmeros registros biográficos da 
entrevista midiática, conversas, retratos, perfis, anedotários, 
indiscrições, confissões próprias e alheias, velhas e novas variantes 
do show (talk show, reality show), a videopolítica, os relatos de vida 
das ciências sociais e as novas ênfases da pesquisa e da escrita 
acadêmicas. Efetivamente, cada vez interessa mais a (típica) biografia 
de notáveis e famosos ou sua “vivência” captada no instante; há um 
indubitável retorno do autor, que inclui não somente uma ânsia de 
detalhes de sua vida, mas os “bastidores” de sua criação; multiplicam-
se as entrevistas “qualitativas” que vão atrás da palavra do ator social; 
persegue-se a confissão antropológica ou o testemunho do 
“informante-chave”. Mas não apenas isso: assistimos a exercícios de 
“ego-história”, a um auge de autobiografias intelectuais, à narração 
autorreferente da experiência teórica e à autobiografia como matéria 
da própria pesquisa, sem contar a paixão pelos diários íntimos de 
filósofos, poetas, cientistas, intelectuais. E, é preciso dizê-lo, às vezes 
não há muitas diferenças de tom entre esses exercícios de intimidade 
e a intrusão nas vidas celébres ou comuns com as quais nos depara 
diariamente a televisão. 
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A crescente publicação e interesse por biografias e por programas que 

exponham a vida das pessoas é evidente nos últimos anos e ainda mais sobre a 

daqueles que são “públicos”. A vida privada torna-se pública, do ponto de vista de 

exposição pessoal do que é considerado íntimo do sujeito exposto, e cada vez mais 

cresce a curiosidade pelas vidas alheias, seja nas biografias escritas, nos programas 

de televisão e na internet (redes sociais, youtube).     

Além de tornar público o que é privado, há uma preocupação com o que será 

exposto. À medida em que o sujeito seleciona o que irá expor sobre sua vida, pensa 

também no que outros irão pensar a respeito dele e se, principalmente, terá um retorno 

positivo (considerando biografias, blogs, redes sociais, Youtube etc). E não a 

exposição da vida privada, mas a publicação de obras que visam somente a venda, 

em detrimento da qualidade de leitura, como afirma Chiappini (2000, p. 23): 

 
A instrumentalização da literatura hoje se dá por parte dos produtores 
que visam sobretudo à venda, seja por parte dos leitores que, 
apressadamente, vinculam as obras às significações parciais e 
arbitrariamente postuladas, resistindo à sua sedução para muitas 
vezes empreender uma caça às bruxas, em leituras empobrecedoras.  
 

A publicação de biografias de personalidades contemporâneas e a curiosidade 

em saber das vidas privadas reafirmam a citação, pois são as “leituras 

empobrecedoras” destacadas pela autora. Nesse sentido, há o problema das 

exposições e o seu incentivo, bem como a publicação de obras que não são 

relevantes, no âmbito literário e estético. 

Em contrapartida, O filho eterno é uma obra ficcional e de relatos da experiência 

pessoal do autor sob uma ótica literária e estética, fazendo o contraponto entre a 

questão biográfica e a ficção: “Se eu escrever um livro sobre ele, ou para ele, o pai 

pensa, ele jamais conseguirá lê-lo”. (TEZZA, 2011, p. 65) A voz do pai inicia o período 

e finaliza com o narrador demonstrando seu conhecimento sobre a personagem e com 

o que pensa: 
 
Todas as palavras que o novo pai recebeu ao longo da vida criaram 
nele esta escravidão consentida, esse breve mas poderoso imperativo 
ético que se faz em torno de tão pouca coisa: quem é a criança que 
está ali? O que temos em comum? O que, afinal, eu escolhi? Como 
conciliar a ideia fundamental de liberdade individual, que move a 
fantástica roda do Ocidente, ele declama, com a selvageria da 
natureza bruta, que por uma sucessão inextricável de acasos me 
trouxe agora essa criança? O próprio Rousseau abandonou os filhos, 
ele se lembra, divertindo-se. (TEZZA, 2011, p. 18) 
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Os questionamentos do pai em relação à Felipe, o desafio de conviver com a 

síndrome, de que não sabe nada a respeito, amedrontam-no e o colocam em uma 

situação angustiante de responsabilidade. Ele questiona desde sua vida até o que ele 

tem em comum com Felipe e, por último, justifica com uma ação de Rousseau em 

relação ao abandono dos filhos e demonstra naturalidade com essa lembrança que 

vem em sua mente, como se fosse uma motivação para abandonar o próprio filho. A 

influência do filósofo vai além da escritura para o narrador, mencionando até algo 

pessoal como abandonar os filhos. 

Bosi (2013) destaca que Rousseau foi alvo da desconfiança dos leitores, a 

presença da memória em sua obra Confissões mostrou seu lado memorialista e 

causou dúvida e suspeita, se o que ele estava relatando era verdade ou invenção. 

Outro que o pai de Felipe menciona e por quem é influenciado é Sartre, com a 

distinção entre ficção e não-ficção. Ambos os filósofos se fazem presentes no 

processo de escritura do pai e em sua relação com Felipe: a escritura como forma de 

expressão da relação de paternidade.   

A presença da memória como base de uma história põe em questão sua 

confiabilidade, como afirma Gagnebin (2001), por esse motivo narrativas 

memorialísticas, na maioria, subjetivas, são questionadas se são fatos narrados ou 

inspirados em outros acontecimentos e que estão sujeitos à criatividade do autor. 

Exatamente pela memória não se tratar de algo confiável, pois vai depender do que é 

lembrado, se é uma recordação corriqueira ou traumática. Considerando essa última, 

há um grande risco de não ser tão confiável. 

Narrativas que relatam experiências pessoais estão nessa linha tênue da 

confiabilidade ou não das informações, porque ainda há muita separação entre ficção 

e não-ficção. Nos últimos tempos, muitas narrativas com a presença de ambas têm 

crescido, com relatos pessoais e escrita de maneira ficcional. É o novo molde da 

literatura contemporânea. 

Se as experiências pessoais em obras literárias ou fotografias são motivos de 

questionamento, isso é fato. Nesse sentido, Bosi (2013) afirma que o escritor sabe 

quando está mentindo, isso vale para o indivíduo comum que expõe o que inventa/cria 

e o que é “real”. Diante da suspeita do valor biográfico exibido, a literatura dialoga com 

o escritor, a obra e o leitor.  
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No campo literário, a ficção não deixa de ser ficção por se valer do “mundo 

real”, embora a fronteira que há entre ela e a não-ficção seja arriscada, pois não é 

possível identificar o que faz parte da criação do autor e o que faz parte da sua 

experiência pessoal, como narrador e leitor. Acerca desse apontamento, Bosi (2013, 

p. 223) afirma que:  
 
Falar em “fronteiras” da literatura dentro desse campo de interações é 
sempre recuar um pouco, é no fundo pensar as diferenças entre ficção 
e não-ficção. É procurar um chão sólido de conceitos pelos quais tudo 
o que guarda um compromisso direto com a experiência (com a 
experiência consensualmente verificável) é não-ficção. Mesmo que 
sejam memórias, mesmo que se use a primeira pessoa gramatical 
como sujeito da enunciação, mesmo que sejam diário, cartas, 
autobiografia, enfim, textos cujas formas estão às vezes próximas do 
que nós consideramos como literatura. Uma hipótese provável é que 
há realmente um momento em que a fronteira existe, por pura, por 
mínima que seja, por transparente que seja, como um cristal que 
separa dois ambientes; e a percepção da fronteira é testada pela 
consciência do escritor, enquanto testemunha. Ele sabe que o objeto 
da sua escrita é a sua experiência, e é uma experiência que ele pode 
atestar, empiricamente verificável: o real que aconteceu. Quando 
assume situar-se no plano da memória, no plano da não-ficção, ele 
sabe o momento que está mentindo.   

  

 Bosi (2013) é detalhista na sua explicação acerca das fronteiras da literatura, o 

que é verdade e o que não é. Seu posicionamento deixa claro que há fronteira, por 

menor que seja, no entanto, ele se refere ao escritor e não é esse o ponto de vista 

nesta análise de O filho eterno. Leva-se em conta o escritor, enquanto elemento da 

narrativa e da análise do romance. Quando se considera a obra um romance, é 

importante que o narrador e o discurso direcionem a narração não só em terceira 

pessoa, mas em uma distância entre o narrador e o escritor.  

Se esta narração se vale de experiências do “eu”, então manifestam-se fatos e 

acontecimentos “reais” do autor, mas não é determinante para ser considerada uma 

autobiografia, pois não há como determinar até que ponto o escritor está mentindo. 

Ele sabe, mas o narrador e o leitor não.  

Sobre a definição de autobiografia, Lejeune (2014, p. 16) afirma que é uma 

“narrativa retrospectiva em prosa que uma pessoa real faz de sua própria existência, 

quando focaliza sua história individual, em particular a história de sua personalidade”. 

A partir desse conceito, ele fala dos critérios para se considerar uma obra 

autobiográfica: 
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O autor é, pois, um nome de pessoa, idêntico, que assume uma série 
de textos publicados diferentes. Ele extrai sua realidade da lista de 
suas primeiras obras, frequentemente presente no próprio livro. A 
autobiografia (narrativa que conta a vida do autor) pressupõe que haja 
identidade de nome entre o autor (cujo nome está estampado na 
capa), o narrador e a pessoa de quem se fala. Esse é um critério muito 
simples, que define, além da autobiografia, todos os outros gêneros 
da literatura íntima (diário, autorretrato, autoensaio). (LEJEUNE, 2014, 
p. 27 - 28) 
 

Na obra de Tezza, a personagem central, o pai, não tem nome, bem como o 

narrador não há indicativo de fala, mas a voz do pai aparece no meio do parágrafo, 

sem separação de fala e narração. Esse é o principal ponto de dúvida do leitor, porque 

não há uma delimitação de quando é a personagem e de quando é o narrador. Para 

o teórico da autobiografia, O filho eterno não é uma autobiografia porque autor e 

personagem não têm o mesmo nome, mas ainda deixa uma subjetividade 

dissimulada, por não revelar a identidade do pai, apenas a de Felipe. 

Autor e personagem não terem o mesmo nome é um dos critérios selecionados 

por Lejeune (2014, p. 30) para não considerar autobiografia: “O pacto autobiográfico 

é a afirmação, no texto, dessa identidade, remetendo, em última instância, ao nome 

do autor, escrito na capa do livro”. Outro ponto a ser destacado na obra de Tezza 

como ficção em relação a autobiografia, é a questão da fidelidade da obra, enquanto 

que Bosi (2013) afirma haver uma fronteira entre a ficção e a não-ficção por menor 

que seja, ainda é complexo determinar esse limite.  

A propósito, além da complexidade do estudo da subjetividade, há o fator 

“mundo real” como fonte de inspiração do imaginário. É possível e muito recorrente 

que um autor utilize a sua experiência pessoal em sua criação literária, isso não vai 

definir que se trate de uma autobiografia.  

Note-se que determinado escritor escreve um momento de sua vida, mas muda 

os nomes das personagens, das ruas da cidade em que a história é ambientada e faz 

adaptações para que sua “criação” tenha um novo olhar. Baseado nisso: como um 

leitor vai definir essa história como ficcional ou não-ficcional e qual o limite do que é 

verdade e do que é criado? Essa problemática põe em questão as fronteiras entre 

ficção e história ou entre ficção e autobiografia. 

Todo indivíduo tem sua história particular, e a autobiografia tem relação com as 

memórias desse sujeito, bem como de sua consciência. Para tanto, a escrita de 

biografias faz referência às memórias de um indivíduo, seja ele o autor, o narrador ou 

a personagem. Ao passo que a narrativa de Tezza progride, o pai alimenta suas 
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memórias da juventude, paralelas ao seu presente com Felipe. A linguagem 

predominante na obra é a terceira pessoa, aparecendo na narrativa a primeira pessoa 

como voz da personagem principal, bem como apoia-se na consciência do pai, como 

no trecho abaixo: 
 
Eu não posso ser destruído pela literatura; eu também não posso ser 
destruído pelo meu filho – eu tenho um limite: fazer, benfeito, o que 
posso e sei fazer, na minha medida. Sem pensar, pega a criança no 
colo, que se larga saborosamente sobre o pai, abraçando-lhe o 
pescoço, e assim sobem as escadas até a porta de casa. (TEZZA, 
2011, p. 138) 
 

 O recurso linguístico utilizado pelo narrador demonstra que se trata de 

confissões do pai, quando usa a primeira pessoa, no primeiro período. Já há a 

presença do narrador no segundo período, na terceira pessoa. Essa duplicidade de 

discurso acusa a dissimulação do escritor em expressar como o pai e como o narrador. 

 No mesmo parágrafo, nota-se a presença dos dois discursos em busca das 

confissões do pai de Felipe. O narrador tem como referência Rousseau e Sartre, com 

suas obras de confissão e experiência pessoal, outro elemento que constitui no 

romance características subjetivas do autor, bem como o caráter ficcional na narrativa. 

 O filho eterno está no campo da ficção, na construção de um mundo ficcional 

que se vale do “mundo real” como fonte primeira de inspiração, mas que, ao configurá-

lo através da linguagem, transcende-o, transforma-o. Por meio da linguagem, é 

possível notar quando o narrador se posiciona como personagem na obra e quando 

se distancia, fazendo apenas o papel de narrador, e não se trata só do discurso, mas 

como a duplicidade de vozes em um mesmo período ou parágrafo põem em questão 

quem é esse pai e em que momento e ambiente ele se encontra. 

 Isso é decorrente da linguagem fragmentada, por isso não é tão simples 

entender em que momento e ambiente o pai se encontra enquanto o romance é 

narrado. Um ponto interessante da narrativa é que a personagem do pai não se revela 

durante o romance, se é o narrador ou não, porém permanece a dissimulação na 

linguagem.  

Para a crítica Victoria Saramago (2013), o caráter ficcional da narrativa, por 

meio da dualidade do discurso entre narrador e personagem, tanto o diálogo consigo 

como o diálogo em terceira pessoa, com o leitor no caso, faz com que a personagem 

do pai observe a si próprio sem sair dele.  
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A releitura que faz de si mesmo em suas reflexões e consciência o posiciona 

como paciente e analista na história. De maneira dura, faz críticas a seu 

comportamento sem esperar que outro o faça, assim como faz ao filho, interiormente, 

em seus pensamentos. 

A visão por detrás do narrador simula esse comportamento, lembrando que na 

obra, o leitor também é posto nessa posição de analista do texto, em alguns trechos 

de diálogo do narrador com o leitor, fazendo uso de imperativos e de maneira implícita. 

Considerando o sujeito pai como biográfico no romance O filho eterno, abre-se uma 

brecha para considerar a obra um romance autobiográfico, como definido por Lejeune 

(2014, p. 29): 
Esses textos entrariam na categoria do “romance autobiográfico”. 
Chamo assim todos os textos de ficção em que o leitor pode ter razões 
de suspeitar, a partir das semelhanças que acredita ver, que haja 
identidade entre autor e personagem, mas que o autor escolheu negar 
essa identidade ou, pelo menos, não afirmá-la. Assim definido, o 
romance autobiográfico engloba tanto narrativas em primeira pessoa 
(identidade do narrador e do personagem) quanto narrativas 
“impessoais” (personagens designados em terceira pessoa); ele se 
define por seu conteúdo. À diferença da autobiografia, ele comporta 
graus. A “semelhança” suposta pelo leitor pode variar de um vago “ar 
de família” entre o personagem e o autor até uma quase transparência 
que leva a dizer que aquele é o autor “cuspido e escarrado”.  

 

As características mencionadas por Lejeune (2014) acerca dessa categoria “romance 

autobiográfico” abrem espaço para O filho eterno se inserir nela, no entanto, ainda se 

trata de o leitor “ter razões de suspeitar” que o texto de ficção é também 

autobiográfico.  

Dessa maneira, as semelhanças entre autor e personagem são percebidas a 

partir do momento em que o leitor conhece a vida do autor, assiste a entrevistas e 

investiga sobre ele. Quando a obra é caracterizada como romance na própria capa e 

quando há distanciamento do autor na linguagem e na história de alguma maneira, 

também abre espaço para ser analisada como tal. 

 Como ficção, O filho eterno não apresenta o nome do pai para não haver 

coincidência nominal com o autor, mas deixa a dúvida para o leitor. A escolha do 

discurso em terceira pessoa, na grande maioria das vezes, também faz dela uma 

narrativa impessoal, além da própria caracterização do autor na capa como um 

romance. 
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Apesar de haver mais evidências ou suspeitas de ser uma autobiografia, a 

narrativa tezziana não exclui o fato de ser ficção, eis aí o cerne da questão: existe 

uma dualidade entre ficção e não-ficção em O filho eterno, e esse movimento pendular 

faz do leitor o grande responsável por desvendar (ou não) a posição em que quer 

analisá-la. A dúvida se é uma obra sobre a vida do autor o persegue em toda a 

narrativa e o faz questionar até a “veracidade” dos relatos do narrador. 

 Dessa forma, o narrador, como elemento da construção artística da obra, faz 

parte das suspeitas do leitor quanto à verossimilhança do relato, mas o fato de ser 

fidedigno ou não, na verdade não é primordial na discussão em questão. O importante 

é que o narrador é outro, diferente daquele que protagoniza a história, segundo Arfuch 

(2010), mesmo que seja uma obra sobre as experiências pessoais do autor, pois o 

narrador é fruto da construção da narrativa. Sobre a relação entre autor e personagem 

na obra: 
não há identidade possível entre autor e personagem, nem mesmo na 
autobiografia, porque não existe coincidência entre a experiencia 
vivencial e a “totalidade artística”. Essa postura assinala, em primeiro 
lugar, o estranhamento do enunciador a respeito de sua “própria” 
história; em segundo lugar, coloca o problema da temporalidade como 
um desacordo entre enunciação e história, que trabalha inclusive nos 
procedimentos de autorrepresentação. Não se tratará então de 
adequação, da “reprodução” de um passado, da captação “fiel” de 
acontecimentos ou vivências, nem das transformações “na vida” 
sofridas pelo personagem em questão, mesmo quando ambos – autor 
e personagem – compartilharem o mesmo contexto. Tratar-se-á, 
simplesmente, de literatura: essa volta de si, esse estranhamento do 
autobiógrafo, não difere em grande medida da posição do narrador 
diante de qualquer matéria artística e, sobretudo, não difere 
radicalmente dessa outra figura, complementar, a do biógrafo – um 
outro ou “um outro eu”, não há diferença substancial -, que, para contar 
a vida de seu herói, realiza um processo de identificação e, 
consequentemente, de valoração. (ARFUCH, 2010, p. 55)  

 

Narrador e personagem podem estar inseridos no mesmo contexto de vivência, mas 

trata-se de literatura, mesmo quando há coincidência de experiência de vida entre 

ambos. A partir do momento que um autor cria o narrador para contar determinada 

história, ele representa por meio daquele elemento da narrativa a sua criação artística, 

por isso ele destaca logo no início que ‘não existe coincidência entre a experiência 

vivencial e a “totalidade artística”’. 

 Segundo Arfuch (2010), não se trata de coincidência entre autor e personagem, 

ainda que estejam no mesmo contexto. É importante destacar essa afirmação, porque 

um romance sobre a história do autor não o define como autobiográfico, se o mesmo 
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for ficcional, porque, por menor que seja, há uma fronteira entre ficção e não-ficção. 

Outro ponto dessa problemática é que O filho eterno permite ao leitor a sua análise 

como romance e como autobiografia, pois não há um elemento que a defina como 

uma ou outra, nela há elementos ficcionais e não-ficcionais.    

 
3.2 A escrita do “eu” em O filho eterno 
 
 O filho eterno trata de uma obra sobre a representação do eu, e o narrador ora 

está em primeira pessoa, ora em terceira pessoa, sugerindo também uma “escrita de 

si”, apesar de ser uma obra ficcional. A crítica Saramago (2013) afirma que há o pai 

escritor e narrador onisciente e há o pai narrador-personagem, aquele que está 

presente na narrativa em primeira pessoa.  

 Essa aproximação e esse afastamento do leitor, por meio dos recursos de 

linguagem usados pelo narrador, representam os conflitos que se passam no interior 

do pai, bem como afirma Friedman (2002): “A personalidade do artista passa para a 

própria narração”. A narrativa, por sua vez, apresenta características da personalidade 

do artista. Na obra de Tezza, o pai se sente sozinho, solitário, por isso dialoga consigo 

mesmo, questiona-se e critica o que/quem está à sua volta. 

Em alguns trechos da obra, o narrador dialoga com o leitor e logo depois volta 

à impessoalidade, ele mesmo diz que só consegue se expressar por meio da escrita. 

Sem dúvidas, ela é o reflexo da sua condição de pai, escritor, estudante, solitário, 

crítico, cético, revoltado e personagem. Não há momentos na obra em que ele 

converse ou fale dos seus sentimentos a outra pessoa, nem mesmo à esposa. 

 A introspecção do pai também se deve às suas vivências, que são narradas 

paralelamente ao nascimento e desenvolvimento de Felipe. O leitor encontra-se e 

perde-se durante as reflexões da juventude do pai na Alemanha, nos anos 70 e 80, 

quando trabalha na lavanderia de um hospital, e na temporada que ficou em Portugal 

estudando na Universidade de Coimbra.  

 Sua trajetória apresenta uma personagem com grandes experiências solitárias, 

insatisfeito com sua condição de desempregado aos 30 anos e revoltado com a ideia 

de ser pai de uma criança com síndrome de Down.  O diferencial da obra é que o 

narrador foge do lugar-comum, quando não escreve uma obra linear, sobre uma boa 

relação de paternidade ou de superação, mas vai ao obscuro e expõe o lado 

problemático de uma personagem deficiente nos anos 80. As palavras e sentimentos 
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egoístas não são filtrados, pelo contrário, são selecionados pelo narrador e 

apresentados no enredo da obra.   

 Para compreender melhor a representação do eu na obra O filho eterno pode-

se recorrer a Friedman (2002), que, em seu estudo sobre o ponto de vista na ficção, 

discorre sobre o narrador, de que maneira ele se posiciona e que interpretações 

podem ser feitas a partir dele. Ele relata sobre o “eu” como testemunha, de que forma 

narra uma história. Se contará a seu favor e omitirá alguns trechos ou se de fato dirá 

a verdade sobre a história, e se para ele a verdade é aquela dita por si. 

 Sem dúvidas, contar/narrar um evento do qual se é testemunha requer cuidado 

e desconfiança. O narrador tem seu ponto de vista ideológico e, quando se trata da 

“escrita de si”, é mais perceptível, pois ele é um elemento da narrativa que carrega 

impressões e opiniões consigo e, de forma implícita ou explícita, apresenta-as no 

texto. Para melhor compreender o narrador de Tezza, Friedman expõe a diferença 

entre narrador-testemunha e narrador-protagonista: 

 
(...) o narrador-testemunha tem uma mobilidade muito maior e, por 
consequência, uma amplitude e variedade de fontes de informação 
bem maiores do que o próprio protagonista, que se encontra 
centralmente envolvido na ação. O narrador-protagonista, portanto, 
encontra-se quase que inteiramente limitado a seus próprios 
pensamentos, sentimentos e percepções. (FRIEDMAN, 2002, p. 177) 

 
No trecho acima, trata-se da diferença entre o narrador-testemunha e o 

narrador-protagonista, por esse motivo fica claro que o narrador em O filho eterno se 

trata da testemunha, pela presença constante de sentimentos e, principalmente, 

pensamentos do próprio narrador. Quase não há diálogos na obra, mas o que a 

movimenta é o diálogo entre pai-personagem e pai-narrador, ambos próximos e 

distantes ao mesmo tempo.  

Quando uma narrativa é a representação do eu, há a subjetividade do narrador 

que revela a sua percepção acerca do que está à sua volta. Motta (2013) afirma que 

narrar o mundo é descrever sobre ele e não ele em si, porque ele sempre mostra suas 

impressões particulares desses mundos. Diante disso, o narrador em O filho eterno 

descreve seu mundo a partir da sua visão e ideologia, porque “narrar é uma atitude – 

quem narra quer produzir certos efeitos de sentido através da narração” (MOTTA, 

2013, p. 74).  
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O pai, ao narrar sua relação e seu sentimento de luto pelo filho com síndrome 

de Down, causa um choque no leitor e este até o condena, pela sua autenticidade em 

relatar uma parte da sua vida e sem escrúpulos. Em contrapartida, ele também mostra 

um lado inseguro e frágil com que vivia e como fazia para “fugir”, como na citação 

abaixo: 
[...] o único foco real de sua vida é escrever, já como um escapismo, 
um gesto de desespero para não viver; começa lentamente a ser 
corroído pela literatura, que tenta lhe dar o que ele não pode ter por 
essa via, que é um lugar no mundo; cada livro é um álibi, um atestado 
de substituição – a única coisa que lhe sobra de sólido é uma carreira 
acadêmica que ele vai sentindo como mesquinha, miúda, irrelevante, 
sem saída, um gigantesco aparelho estatal de conhecimento, 
ironicamente consolidado pela ditadura. (TEZZA, 2011, p. 125) 

 

O pai, um escritor sem reconhecimento, só via sentido na vida por meio da 

literatura e da escritura, por esse motivo, era nas palavras que ele mais sentia e se 

expressava, como se tivesse algo a resolver em suas memórias e fantasmas. Muito 

que o autor não esclarece ou não dá fim na história, ele deixa, propositalmente, com 

ambiguidades, paradoxos, questionamentos, pensamentos mal resolvidos no próprio 

enredo da narrativa. 

Tudo isso é resultante de uma complexidade em que o narrador se arrisca, sua 

voz interior ganha espaço e sua consciência dá dinâmica à obra. Esses elementos 

demonstram que a narrativa de Tezza é complexa, vai além do dito, mas também tem 

não-ditos na obra, que são as impressões do leitor deixadas pelo narrador, ora pai, 

ora narrador onisciente. 

Um outro elemento sobre a escritura do eu presente em O filho eterno é a 

distância estética, que Adorno (2003) compara às posições da câmara no cinema, 

citando o exemplo de Kafka quanto a esse recurso: 
 

O encolhimento da distância estética e a consequente capitulação do 
romance contemporâneo diante de uma realidade demasiado 
poderosa, que deve ser modificada no plano real e não transfigurada 
em imagem, é uma demanda inerente aos caminhos que a própria 
forma gostaria de seguir. (ADORNO, 2003, p. 63) 

  

O autor faz referência a essa aproximação do escritor no texto, além da necessidade 

de modificar o que está na realidade, isto é, narrar uma história traz mudanças, algo 

se perde entre o evento e a narração, pois é muito difícil ser o mesmo na realidade e 

na narração, em sua totalidade.  
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 O encolhimento dessa distância proporciona mudanças no real para o ficcional, 

pois, ainda que baseada na vida do autor ou de qualquer outro sujeito, o processo de 

narrar permite essa liberdade em transformar o que é real em ficção, sem prejuízos à 

obra, quando se trata de um romance, como é o caso.  

 A escrita do eu na ficção é o ponto de vista do narrador-personagem e sua 

percepção acerca de determinada situação ficcional, por isso chama-se de um ponto 

de vista ideológico, e os “outros” são construções dos discursos do “eu” na narrativa, 

como afirma Busato (2010, p. 31): 

 
Os “outros” no contexto da obra surgem com sua voz e seu modo de 
pensar, promovendo o dialogismo, ou seja, uma relação ambivalente 
em que as partes que enunciam seus pontos de vista não se anulam, 
mas permanecem em sua identidade de sujeitos protagonizadores de 
suas visões. Percebe-se, pois, aqui, a experiência do choque que se 
evidencia na obra. O discurso do outro traz uma perspectiva própria 
que se justapõe à fala do narrador-personagem, promovendo o 
conflito, o diálogo. 

 

A autora descreve o dialogismo na obra, isto é, a visão do narrador, que é o mesmo 

personagem da narrativa, e sua relação com os outros personagens, além do discurso 

no texto, que move o diálogo e traz o conflito à ficção em que os sujeitos em vez de 

se anularem, justapõem-se.  

 Além de apresentar sua visão, o narrador e personagem da obra (quando é 

escrita em primeira pessoa) dialoga com o leitor e consigo mesmo, em trechos em 

que há a subjetividade e a objetividade no discurso. Dessa maneira, o leitor tem 

diversos pontos de vista diferentes com apenas dois personagens centrais: o pai e o 

filho. 

 Ele ainda (des) organiza a estrutura da narrativa, levando em conta que ela 

não apresenta linearidade, como se fossem suas reflexões dispostas na escrita, os 

parágrafos são longos, há “mudança” de assuntos nos parágrafos de forma brusca, 

justamente para representar as sequências e entrecortadas de Felipe (palavras do 

autor) e do pai, que se autoafirma na narrativa um indivíduo sem normalidade. As suas 

reflexões são a prova da onipresença do narrador na obra, embora tente se afastar 

quando usa a terceira pessoa do discurso.  

 Os pensamentos e memórias do narrador dialogam consigo e com o leitor, 

quando diz: “Você está ressentido. Ainda não é um escritor, mas sempre soube dar 
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nome às coisas: essa é a minha qualidade central, ele pensa. Dar nome às coisas. 

Escrever é dar nome às coisas.” (TEZZA, 2011, p. 111)  

 O próprio narrador tem a voz interior, que aparece quando conversa consigo, 

e a voz exterior, logo no outro período, quando diz “essa é a minha qualidade central”. 

Usa o pronome “minha” quando se refere à sua qualidade de dar nome às coisas e 

quando se dirige a um interlocutor.  

 Os discursos direto e indireto estão presentes na fala dele (pai e narrador), 

bem como a duplicidade das vozes, que no início confunde o leitor, por não saber 

quem está falando e com quem, até que se familiariza com a narrativa sem linearidade 

e com estrutura fragmentada, características marcantes em O filho eterno. 

 É importante ressaltar que uma obra que se configura como uma 

representação do eu traz também as memórias desse eu (ou das personagens). Falar 

de si, escrever sobre si, é rememorar o que passou, o que espera passar e ainda 

buscar sua identidade naquelas memórias. Há momentos em que o narrador de O 

filho eterno rememora suas experiências na Alemanha, em Portugal e em outros 

lugares pelos quais passou. Essas recordações servem para buscar na sua identidade 

o seu “eu”, e isso é possível por meio da linguagem das memórias, como afirma 

Busato (2010).   

 Segundo Ramos (2010), as memórias acontecem quando o autor procura 

rever-se a fim de se julgar, ele separa-se de si mesmo e se vê por detrás. Os pontos 

de vista do narrador acerca de si e suas reflexões como forma de se autoconhecer 

são perceptíveis na obra de Tezza, quando há diálogo entre o narrador e o pai, 

confundindo-se com a mesma pessoa como no trecho abaixo, quando a diretora da 

escola de Felipe aconselha o pai a transferi-lo para uma escola de crianças especiais: 

 
Veja: você não é vítima, teve todas as oportunidades de pensar sobre 
isso, e foi deixando para o último dia, quando então ouviu o que não 
queria ouvir. O modo da coisa, o que me perturbou foi o modo da coisa, 
ele esperneia ainda, atrás de um fiapo; há sempre a esperança de uma 
comunhão – algum milagre da Idade Média, ele delira, em que as 
pessoas todas se despissem do horror cotidiano e comungassem 
alguma epifania transcendente – somos todos iguais. (TEZZA, 2011, 
p. 136) 

 

Nota-se que, na citação acima, o narrador utiliza os pronomes “ele” e “eu” para se 

referir ao narrador e ao pai de Felipe, concentrando-se em uma reflexão e tentando 

resolver o conflito interno acerca da transferência do filho para uma escola de crianças 
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especiais. Além disso, percebe-se a ausência de elementos pontuais, como 

travessão, para indicar um diálogo ou uma fala na narrativa, que não compromete a 

compreensão do texto e sua contextualização.   

 Apesar de fragmentada, a narrativa assume uma organização similar a de 

uma colcha de retalhos, em que cada pedaço se encaixa no outro. As memórias 

aparecem à medida que a cena acontece, por esse motivo pode-se compreender o 

porquê de o pai ter demorado tanto tempo para escrever a narrativa centrada em 

Felipe.  

 A representação do eu na escrita é também recordar a vida, buscar a 

identidade por meio das vivências e de suas memórias. Segundo Busato (2010), a 

memória da linguagem revela-se na construção plástica do todo, pois vai buscar nos 

meandros da arte e da cultura os modos de organizar ideologicamente o olhar dos 

sujeitos. O ponto de vista do narrador não deixa de ter uma ideologia de implicar e a 

subjetividade da memória, e as vozes na narrativa podem representar o alter ego do 

narrador. 

 Sobre a linguagem de Felipe, continua a mesma depois de anos, baseada em 

elementos imaginários, e continua vendo os outros como fonte de imaginação e não 

de interação social, pois ele já tem o seu mundo particular: a televisão ou o 

computador. O filho eterno representa um eu, uma obra que escreve sobre si, por ter 

alguns aspectos da vida do autor compatíveis com a vida do pai, como: a formação 

em letras do pai, assim como o autor, tem um filho com síndrome de Down, é escritor 

e morou em Portugal e Alemanha. Esses aspectos aproximam pai e autor, porém 

ainda não é justificativa que determine uma obra autobiográfica, pois trata-se de um 

romance, de uma ficção. Sobre a vida e a escrita, Tezza (2011, p. 166-167) afirma: 
 
Escrevendo, pode descobrir alguma coisa, mas sem confundir – isso 
o escritor percebeu logo – a vida e a escrita, entidades diferentes que 
devem manter uma relação respeitosa e não muito íntima. Só sou 
interessante se me transformo em escrita, o que me destrói sem 
deixar rastro, ele imagina, sorrindo, antevendo algum crime perfeito. 
Ninguém descobrirá nada, ele enfim sonha, oculto em algum refúgio 
da infância. (Grifo nosso) 

 
 Vida e escritura, “escrita de si” e/ou representação do eu demonstram como 

o romance faz um paralelo entre subjetividade e objetividade, quando assume essa 

linha tênue entre ficção e história, confundindo na linguagem os discursos em primeira 

e terceira pessoas, recurso utilizado pelo narrador e que não se compromete em 
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contar a sua própria história. Esse fator curioso e corajoso em uma ficção que, apesar 

de ter marcas e evidências, segundo a crítica, da vida do autor, não tem compromisso 

com a realidade.  

 O narrador deixa claro que vida e escrita são diferentes e que não se deve ter 

uma relação muito íntima entre ambas, além de afirmar que ele (escritor) só se 

destaca enquanto escrita, pois se transforma, é um campo em que ele pode imaginar, 

representar e interpretar a personagem que quiser. A liberdade da narração permite 

que o mundo da escrita seja ou se torne mais interessante para o narrador enquanto 

autor do romance.  

 A escrita é também um escape para o pai, segundo o narrador, por se tratar de 

um momento de autoconhecimento e de busca de sua própria identidade. Quem 

escreve também busca conhecer, por meio das letras e da linguagem, sobre si e sobre 

o outro, e também é um meio de expressar o que pensa e sente, principalmente 

quando há dificuldade para tal evento. A presença do sujeito na expressão literária é 

um ponto que tem sido muito estudado em livros teóricos, conferências, congressos, 

justamente para compreender ainda mais essa nova tendência subjetiva e, ainda, sua 

evolução na literatura.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 Ao ler a narrativa de Tezza, a temática da síndrome de Down e a construção 

da relação de paternidade são postas sob uma ótica atípica das corriqueiras na 

literatura. O narrador nesta ficção tezziana apresenta um pai problemático ao 

expressar sua revolta por esperar um filho saudável e ter de “aceitar” um filho 

deficiente.  

O mais interessante da obra é a maneira como é construída a linguagem, a 

estrutura e o sujeito fragmentado em uma narrativa também fragmentada. Tal 

característica resulta também da evolução do romance, que mudou a estrutura, a 

posição do narrador, o discurso e a linguagem.  

O leitor, nesse sentido, também mudou. A abertura das obras atuais exige uma 

participação maior, tem seu espaço no processo de escritura-leitura, considerando 

sua análise e assumindo também como elemento da narrativa, no que diz respeito à 

narração da história e à espera pelo que é produzido e publicado nas prateleiras. Leva-

se em conta o leitor como elemento fundamental no processo de escritura da obra, e 

por isso passa a ter importância para quem escreve. 

 O narrador é considerado como aquele que direciona a história, com suas 

ideologias e posicionamentos (empatias, críticas, contra-argumentos). O ponto de 

vista do narrador na ficção deu espaço para obras com a presença da subjetividade, 

isto é, o sujeito faz parte da ficção de tal maneira que, ora comporta-se como o 

narrador (em terceira pessoa), ora como personagem (em primeira). Não há 

separação entre narrador e personagem/sujeito na obra, mas há duplicidade de 

discursos responsáveis pela distinção no contexto. 

 É válido considerar que a presença da subjetividade na ficção separou as obras 

contemporâneas em ficcionais ou autobiográficas, tratando-se de experiências 

pessoais que, pelo menos, coincidam com as do autor. O preço a ser pago por isso é 

a incansável busca por respostas sobre os limites da ficção. 

Nesse sentido, a obra analisada e questionada, na busca por possíveis 

respostas para esta pesquisa tem como fio condutor a subjetividade e as memórias 

da personagem pai na constituição do tempo em consonância com a melancolia, 

contribuindo para a discussão sobre a distinção – se há – entre a ficção e a história.  

A presença das memórias do pai contribui para os fluxos de consciência que 

são responsáveis pela fragmentação da narrativa, bem como sua linguagem. Dessa 
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maneira, o sujeito é considerado fragmentado por se tratar de uma personagem em 

diferentes tempos da narrativa – passado, presente e futuro em fusão um com o outro 

– e espaços. A consciência do pai faz o movimento pendular na história, sendo até 

confuso para o leitor definir se o narrador é o próprio pai ou se é a voz do próprio autor 

da obra. 

A suspeita pela identidade do narrador e/ou pai prossegue em toda a narrativa, 

por isso é um movimento pendular, confuso e inquietante. Qualquer determinação 

sobre a voz do pai ser a mesma do autor é arriscada, mas o fato é que a análise da 

obra é feita a partir de sua ficcionalidade, não a considerando autobiográfica, ainda 

que a crítica a considere e use de entrevistas do autor com afirmações que “provem” 

tal hipótese.  

Para tanto, os motivos pelos quais ela é analisada como romance está no 

distanciamento do autor, pois não há revelação do nome do pai no enredo, colocando 

em dúvida a hipótese de que é o pai o autor da história, assim como sua definição 

como romance e a duplicidade de discurso entre narrador e pai em um mesmo período 

no texto. Apesar de apresentar subjetividade na obra, o desafio está em distinguir 

biografia e ficção e as fronteiras existentes entre ambas (BOSI, 2013). 

Ao narrar suas experiências após vinte e cinco anos, o pai demonstra a 

dificuldade em expressar um pensamento difícil e o quão doloroso é vivenciá-lo depois 

de tanto tempo. A reverberação dessas angústias vividas pelo pai, motivadas pela sua 

revolta contra quase tudo, reflete em uma linguagem melancólica sem cronologia 

temporal, representando a fragmentação no sujeito e nos elementos da narrativa. 

A fragmentação do sujeito, do tempo, da linguagem dá consistência a afirmação 

de tratar-se de obra também fragmentada, que, progride nas digressões do pai e na 

relação de paternidade, ainda que difícil.  

A progressão da linguagem fragmentada na obra é representada pelo 

amadurecimento da relação entre pai e filho, tendo como elo principal que os une: o 

futebol, uma das “vítimas” do pai em seus discursos letrados de que não há relevância 

no jogo, isto é, em jogadores correrem atrás de uma bola. Mas é nesse jogo que Felipe 

apresenta seu desenvolvimento, e se torna ainda o principal motivo de aproximação 

entre ambos. A espera pela vitória ou derrota de um time é o clímax na relação entre 

o pai e Felipe. 

O “eu” na ficção de Tezza é a representação da voz interior do pai e/ou 

narrador, dependendo do discurso, além de ser a própria análise de si sobre si. Uma 
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visão por detrás revelando a problemática do narrador enquanto pai e escritor, ao falar 

do filho e da própria vergonha em tê-lo como “fruto”. 

O uso das experiências pessoais do autor na ficção mostra que não há como 

determinar a fronteira do que é criação e do que é vivência. A construção ficcional a 

partir das memórias e, consequentemente, da consciência do autor/narrador/pai não 

são exclusivas para considerar uma autobiografia, pois se valem do “mundo real” até 

certo ponto. Um limite (im) possível de decifrar como verdade ou mentira, mas as 

suspeitas levantadas pela crítica de que é “brutalmente autobiográfico” (SARAMAGO, 

2013) não são capazes de delimitar essa fronteira, se o autor está se valendo das 

experiências pessoais ou não. 

 Conclui-se que, diante da narração de experiência pessoal, é importante 

lembrar que o narrador está no campo da ficcionalidade, e a história é o ponto de 

partida de sua inspiração. Não é a própria história a criação do autor, mas se vale dela 

para a escrita da obra.  
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