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REMEMORAÇÃO E IDENTIDADE NO ROMANCE AS PARCEIRAS1 

 

Angélica Amaral de Paula2 

 

RESUMO 

 

Este artigo apresenta a análise da manifestação de elementos constitutivos da 

rememoração e da identidade na obra As Parceiras, de Lya Luft (1980). Nesse sentido, 

tem-se como principal objetivo demonstrar que, a partir dos elementos mencionados, é 

possível construir a identidade social da mulher adulta na contemporaneidade. É isso 

que Anelise, a personagem principal da obra, constrói ao longo dos capítulos do 

romance, utilizando a memória individual com a intenção de identificar a justificativa 

de tudo o que aconteceu ao seu redor e em sua vida e dos enlaces familiares. Para 

construção dessa análise, como suporte teórico, serão utilizadas pesquisas que abarcam 

a temática dessa pesquisa (CANTARELLI, 2009; RIOS, 2013; e HALBWACHS, 

2006). 

 

Palavras-chave: Identidade, Memória, Velhice. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 
Não tenho mais os olhos de menina nem corpo adolescente, e a pele 
translúcida há muito se manchou. Há rugas onde havia sedas, sou uma 
estrutura agrandada pelos anos e o peso dos fardos bons ou ruins. 
(Carreguei muitos com gosto e alguns com rebeldia.). (LUFT, Lya. In ‘Secreta 
Mirada’, 1997, p.151) 

  

O artigo Rememoração e Identidade no romance As Parceiras, de Lya Luft 

(1980), será focado na personagem Anelise, sob o viés da temática da velhice enquanto 

construtora de identidade, tencionando compreender as definições de memória e da 

velhice retratadas na obra.  Sabemos que são assuntos complexos, mas que são 

necessários destacá-los no sentido  de compreender fazendo exercício de rememoração, 

tendo no passado a possibilidade de relembrar e viver, construindo um novo presente. A 

personagem Anelise utiliza da memória fragmentada, ou seja, construída em partes, para 

                                                           
1 Artigo apresentado ao Colegiado do Curso de Letras com Habilitação em Língua Portuguesa -  

Licenciatura, da Universidade Federal de Goiás – UFG – Regional Catalão, como requisito parcial para 

obtenção do grau de Licenciatura em Letras/Português. 
2 Graduanda do Curso de Letras/Português da Universidade Federal de Goiás – Regional Catalão. 
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reconstituir a sua história. Cada uma das personagens de sua família é elemento de um 

quebra-cabeça que, no decorrer da história, vai se organizando, formando um mosaico.   

Para construirmos o referencial teórico, buscar-se-ão subsídios teóricos nas 

obras: A memória coletiva de Halbwachs (2006), para compreendermos a noção de 

memória individual; Tempo Passado – cultura da memória e guinada subjetiva de Sarlo 

(2007), para o conceito de memória coletiva e do autor Rios (2013) que, também, 

discute a relação entre memória coletiva e memória individual. Destacamos, ainda, a 

autora Cantarelli (2009) com seu artigo intitulado “O presente como reflexo do passado: 

a memória como construtora da identidade na obra As Parceiras, de Lya Luft”.  

Entender como as concepções de morte e velhice, assim como a relação desse 

grupo com outros da sociedade, modificou durante a história, torna-se extremamente 

importante para entendermos como tais relações se configuram na contemporaneidade. 

Por isso a pesquisa a ser desenvolvida, já que contribui para que possamos compreender 

de que forma a memória é um importante traço que a cada dia fica mais claro na nossa 

existência, e da sua contribuição, seja ela gratificante ou não, pois faz parte de nós e da 

nossa questão existencial histórica. Acredito que com este trabalho possa, de alguma 

forma, contribuir para mostrar como as memórias são essências para formamos o nosso 

referencial e conseguir entender melhor a sua importância.    

Este artigo encontra-se organizado da seguinte forma: primeiramente, trataremos 

sobre as questões teóricas sobre a memória e a velhice, comparando pressupostos de 

Maurice Halbwachs (2006) e Michael Pollak(2013). Posteriormente, analisaremos estas 

questões na obra As Parceiras (1980) e, por fim, retrataremos como os personagens 

lidam com as memórias, em especial Anelise, personagem principal e narradora, 

conforme descrição nos próximos tópicos. 

 

 

2. QUESTÕES TEÓRICAS SOBRE MEMÓRIA E VELHICE 

 

[...] A frase me voltaria à memória mais vezes, conforme eu fosse aprendendo 
detalhes de Catarina, e compondo devagar um retrato fragmentado, feito dos 
mexericos da cozinha, das alusões de nossas amigas, dos silêncios 
constrangidos dos adultos. (LUFT, 1980, p.39) 
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Maurice Halbwachs(2006) Michael Pollak(2013) discutem a temática da  

memória  como um caráter coletivo,  construída socialmente. Segundo Halbwachs não 

seria possível existir memória individual nem a coletiva, pois são construídas através do 

meio em que vivemos. 

 

A memória individual, construída a partir das referências e lembranças 
próprias do grupo, refere- se, portanto, a “um ponto de vista sobre a 
memória coletiva”. Olhar este, que deve sempre ser analisado 
considerando-se o lugar ocupado pelo sujeito no interior do grupo e das 
relações mantidas com outros meios (HALBWACHS, 2006, p.55). 

 

 

Afirmando essa perspectiva, ou seja, de que as referências e as lembranças são 

coletivas, o autor Fábio Daniel Rios (2013), esclarece com estudos realizados através da 

sua pesquisa que a memória não é totalmente coletiva e tampouco totalmente individual.  

 
A memória individual está contida no conjunto maior da memória coletiva, 
sendo apenas um fragmento ou uma visão parcial dos fatos vivenciados pelo 
grupo. Ela é mais densa, porém, menos abrangente do que a memória 
social. De modo geral, o indivíduo apenas materializa a ação de forças 
sociais que o ultrapassam. Para Halbwachs, o sentimento de liberdade e 
singularidade do indivíduo não passa de uma ilusão: a diversidade de 
comportamentos individuais pode ser entendida como o resultado das 
diferentes combinações de forças sociais sobre cada sujeito. Ou seja, cada 
indivíduo é como uma configuração específica criada pelo cruzamento de 
diferentes forças sociais concomitantes. O sujeito sofre, ao mesmo tempo, a 
influência de diversas correntes de pensamento coletivo, mas por não poder 
atribuir seu comportamento a nenhuma delas exclusivamente, passa a 
creditar a si mesmo a responsabilidade por seus atos, acreditando na 
possibilidade de agir de modo totalmente autônomo. (Rios, 2013, p.05) 

 
 

Nesse contexto, as experiências vividas pelos indivíduos, socialmente e 

internamente, de acordo com suas concepções de vida, tornam-se extremamente 

relevantes no processo de construção de uma dada memória. Como se estivesse dividida 

em partes, a memória social cria o fragmento que compõe o todo.  

Rios (2013, p.1) pondera que a memória acontece a partir de três perspectivas 

distintas como “a memória não é totalmente coletiva, nem inteiramente individual: 

estrutura e prática se entrelaçam no processo de construção das recordações.”.  

Outra obra importante para o diálogo, que trata do assunto velhice, é A pessoa 

idosa não existe, do psicanalista Jack Messy (1999), pois o autor trabalha, sob outra 

perspectiva, questão da velhice nas sociedades ocidentais, procurando entender as 
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concepções do conceito velhice e morte e ainda como essa mesma sociedade, aos 

poucos, marginaliza esse grupo dando-lhe um rótulo de pessoas idosas.  

 
Temos que ter medo da velhice? Fazer a pergunta é reconhecer 
implicitamente a existência de um temor. Como não ter medo de algo que 
tem parentesco com a morte? O envelhecer sublinha nossa temporalidade. 
Então, para prevenir do drama a todo entendedor que procure aí sua 
salvação, damos a entender que o envelhecimento apenas diz respeito ao 
velho, e como, de todo modo o velho... é o outro...! Estamos fora das 
ameaças do tempo. (Messy, 1993, p. 12). 

 
 

Nessa pesquisa a autora representa a memória, tida como elemento determinante 

para a construção da identidade de uma pessoa, no caso, a da personagem central do 

romance: Anelise. 

 

 

3. SOBRE OS PERSONAGENS 

 

Na obra As Parceiras, da romancista, poetisa e tradutora brasileira Lya Luft 

abordam-se as experiências com as perdas em uma relação traumática, ressaltando que 

os acontecimentos são fatalidades do destino, mas, tanto de forma direta quanto indireta, 

interferem a relação de identidade de todos os personagens. 

A protagonista Anelise conduz o livro pelas suas memórias e tenta, com essas 

constantes voltas ao passado, entender o caminho que a levou até ali e é na família que 

ela busca entender o porquê de todos os acontecimentos da sua história. Segundo Sarlo 

(2007, p. 91) “é pelo discurso de terceiros que os sujeitos são informados sobre o resto 

dos feitos contemporâneos a eles; esse discurso por sua vez, pode estar apoiado na 

experiência ou resultar na construção baseada em fontes mais próximas do tempo”. 

Anelise busca, através dessas experiências, fazer suas rememorações e construir o 

quebra cabeça da sua vida. 

A primeira peça desse quebra-cabeça é sua avó, Catarina, a matriarca da família, 

que se casa muito cedo, aos 14 anos, pois sua mãe acreditava que isso era o melhor, 

porém mal sabia ela que, a partir daí, criar-se-ia uma trajetória familiar de desgraça e 

infelicidade. Catarina viu sua inocência escarpar entre os dedos, sem nenhuma chance 

de socorro; seus gritos ecoavam no silencio interno, mediante a tantos infortúnios e aos 

constantes abusos. Começara a ficar cada dia mais deprimida e passou a refugiar-se no 
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sótão, onde criava seu mundo paralelo, onde a loucura era sua melhor amiga, lugar que 

poderia tentar, de alguma forma, esquecer e ir em busca de uma outra realidade – 

naquele quarto branco, buscando a paz interior. 

As memórias de Anelise descrevem sua avó como uma mulher praticamente 

morta em vida, que se entrega à loucura como refúgio e cada dia fosse um carma a ser 

vivido, vendo o tempo passar, na esperança de que fosse depressa, e passara a ficar a 

cada dia mais submersa na tristeza. Esses acontecimentos são descritos no trecho 

abaixo: 

Na véspera das bodas minha bisavó, uma alemã decidida que viera ao Brasil 
há longos anos para visitar parentes e acabara casando, enviuvando e 
criando aqui, sozinha, a única filha, chamou o futuro genro, um trintão 
experiente, e lhe expôs o problema. Não se preocupasse, ele tranquilizou. 
Na hora certa ensinaria à menina o que fosse preciso. (LUFT, 1980, p. 13) 

 

 Seguindo a linha de personagens, Anelise retrata a figura do avô como um 

homem ruim, perverso, que se aproveitou da pobre criança de 14 anos para satisfazer 

seus desejos. Pai das filhas de Catarina, o mesmo era odiado por todas elas, inclusive a 

neta, e, principalmente, pela esposa. As memórias de Anelise em relação ao avô 

definitivamente não eram boas, apesar de vagas.  

 No trecho abaixo, pode-se identificar com facilidade a impressão que o homem 

passava em relação ao seu comportamento: 

 
– Só sai mulheres do meu saco – disse meu avô numa das raras vezes em 
que o vi. Não entendi bem, mas minha irmã Vânia, que já era mocinha, disse 
depois que ele era um velho porco. Ninguém parecia gostar dele na família: 
fazia barulho ao comer, reclamava de tudo, andava sempre com a barba por 
fazer. Resmungava que naquela casa havia um “bando de mulheres inúteis”. 
(LUFT, 1980, p. 17) 

 

 

 Beatriz, ou Tia Beata, era uma pobre mulher religiosa que ficou viúva pouco 

tempo depois de seu casamento: “Fora casada apenas três semanas. Logo o marido 

suicidara, diziam que fora por não poder cumprir seus deveres conjugais.” (LUFT, 

1980, pg. 31). Uma fria, rígida e organizada, que cuidou de Anelise e Vânia após a 

morte de seus pais. A senhora, também, cuidou de Bila, filha mais nova de Catarina, 

que nasceu anã e com Síndrome de Down.  

 Muito de Beatriz refletiu ardorosamente na vida de Anelise. A falta de contato e 

envolvimento com as pessoas, o “ser reservado”, a casa escura e sombria que a tia 
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mantinha no casarão, afloravam na personagem principal a vontade de fazer com que 

sua vida fosse diferente, alegre e com mais vida. 

 
Em compensação, tia Beata vinha seguidamente à nossa casa. Estava 
sempre na igreja. Tinha seguidamente padres convidados para o almoço, o 
jantar. Novenas, promessas. Dedicação absoluta a Bila e ao casarão. Tia 
Beata interessava-se por nós, que não gostávamos dela. (LUFT, 1980, pg. 25) 

 

 

 Sibila era a filha mais nova de Catarina. Fruto de um estupro, um dia em que o 

marido chegou bêbado e tomou a mãe à força. Criança anã e doente, “Bila”, como a 

chamavam carinhosamente, era alvo de preconceito inclusive da família. A mãe, já 

doente, renegava a criança, por todos os transtornos e tristezas que o acontecimento lhe 

causara. As sobrinhas, porque não entendiam como poderia existir um ser como aquele. 

As empregadas diziam dar “má sorte”. Apenas Otávio lhe tinha carinho e paciência, 

além de Beatriz, a irmã que lhe cuidou durante toda a vida.  

 
Mas ela, Bilinha, cresceu à revelia: cresceu só a metade do que deveria, ou 
menos, porque as mulheres da nossa família eram geralmente bem altas. 
Feia, cabeça pequena, olhinhos suínos, cabelo ralo e preto. Nunca lhe 
nasceriam dentes. Falava numa algaravia que só tia Bea e a Fraulein 
decifravam em parte. (LUFT, 1980, pg. 52) 

 

 

 Tia Dora era a única que despertava em Anelise uma sensação boa. Era nela que 

a personagem principal se inspirava. Gostaria que seu futuro fosse como o da tia: alheio 

à toda aquela solidão e escuridão que havia sido sua vida. Pintora, fumante, casou-se 

com alguns homens, porém todos sem sucesso. Por não ter engravidado, gerou suspeitas 

como: não poderia engravidar ou não queria correr o risco de enfrentar mais um 

fracasso na família?  

Para cessar a solidão, a mulher adotou uma criança, o menino Otávio, que, por 

dois motivos, destacava-se: era adotivo e do sexo masculino. Aquele menino não fugiria 

à sentença da família, apesar de tanta diferença: casara-se com uma mulher mundana, 

que o fez sofrer muito, e acabara triste como Anelise, consolando-se um ao outro. 

Otávio foi o primeiro homem que a menina amou, e com quem manteve o sentimento 

para sempre. 

 
Todos éramos pouco reais, à exceção de tia Dora, que se afastou um bocado 
da família. Levava a vida como bem entendia, não dava satisfação a 
ninguém, não ligava para os suspiros e reprimendas de tia Beata, que 



7 
 

desaprovava sua vida “escandalosa”. Minha tia estava livre do flagelo da 
opinião dos outros, que tanto pesava sobre nós. (LUFT, 1980, pg. 18) 

 

  

 A infância de Anelise não foi fácil. Norma, sua mãe, a filha mais parecida com 

Catarina, estava sempre alheia a tudo. Encontrou no marido, um médico, o pai que 

nunca teve. Não sabia falar sobre os problemas da avó da personagem-narradora, 

tampouco sobre os seus. 

 

[...] a felicidade precária precisava ser tão protegida quanto minha mãe, que 
sobrevivia apenas assim, pairando pela casa, quase ausente, acompanhando 
um pouco à distância a vida das filhas e os acontecimentos domésticos. 
Nunca podíamos correr, gritar, discutir na frente dela. Tudo a perturbava, 
começava a chorar, recolhia-se no quarto, me deixava louca de remorsos. 
(LUFT, 1980, pg. 23) 

 

 

 Vânia, única irmã de Anelise, alguns anos mais velha que a protagonista, 

aparentava ter fugido do carma da família: sempre foi mais independente, mais atrevida, 

com muitas amigas e sentia vergonha de apresentá-las aos parentes. Quando os pais 

faleceram, Vânia apressou o casamento e, por mais que parecesse feliz ao longo dos 

anos, descobrira que seu futuro não fugiria, em definitivo, da sina a que estavam todas 

fadadas.  

 
[...] os anos que nos separavam faziam dela uma moça quando eu ainda era 
criança, a “boboca”. A atmosfera distante em nossa casa contribuía para 
esse afastamento: éramos todos hóspedes corteses no mesmo hotel de 
cortinas de renda e jardim bem cuidado. Mas Vânia era objeto da minha 
admiração constante: forte, independente, altiva. Parecia com tia Dora. 
(LUFT, 1980, pg. 39) 

 

 

 Por último, mas não menos importante – ao contrário, inclusive, já que era a 

melhor amiga de Anelise –, uma das mais citadas personagens: Adélia, uma menina de 

doze anos que passava dias no casarão junto da personagem principal. Todas as 

aventuras giravam em torno das amigas, que mais pareciam irmãs. Por diversas vezes, 

Anelise cita a amiga como sendo seu primeiro amor, um amor inocente e de alma. 

“Então, Adélia foi minha irmã, me dava a ternura que os adultos esqueciam de dar, e 

pela qual eu ansiava tão intentamente.” (LUFT, 1980, p. 19) 

Para a tristeza da narradora, a menina caiu de um penhasco e faleceu logo 

criança. 
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 Logo depois eu soube pelas empregadas que ela despencara do 

rochedo para as espumas pardacentas sem dar um grito. Tragada pelas 

ondas que a lamberam das pedras pretas de marisco, e bateram seu corpo 

várias vezes na rocha. Estava morta: agora minha amiguinha era uma alma 

eterna. (LUFT, 1980, p. 21) 

 

 A partir de então, Anelise passou a buscar em Vânia, sua irmã mais velha, a 

mesma companhia, porém sem sucesso, uma vez que a mesma tinha preocupações de 

sua idade, que não correspondiam com a vivência de Anelise. 

Em determinado momento da obra em epígrafe, a narradora faz uma referência à 

escritora inglesa Virgínia Woolf3, em um trecho em que Vânia e Anelise estão 

bisbilhotando as coisas da avó, Catarina: 

 
- Vânia, descobri com quem ela se parecia. 
- Ela quem: 
- Catarina ora. A nossa avó. Que morava aqui. 
- Se parecia com quem? – A voz saía do baú sem muito interesse. 
- Com Virgínia. Virgínia Woolf. A escritora inglesa – reforcei. [...] 
- Ora, essa era viada, Anelise, gostava de mulher. A escritora aquela. A 
doida. Meteu pedras no bolso e se enfiou num rio. (LUFT, 1980, p. 43) 

 

 

Porém, esta não é a única referência à escritora inglesa que o livro retrata. 

Algumas coincidências relacionadas à Adélia, melhor amiga na infância de Anelise, 

como o nome – a escritora se chama Adeline Virgínia Woolf – e seu suicídio aconteceu 

nas águas de um rio: enfiou pedras no bolso e deixou com que as águas a puxassem para 

baixo. 

 

  

4. SOBRE A AUTORA E A FORMA ESCRITURAL MEMORIALÍSTICA 

 

[...] A melhor parte da nossa memória está, deste modo, fora de nós. Está 
num ar de chuva, num cheiro a quarto fechado ou no de um primeiro 
fogaréu, seja onde for que de nós mesmos encantemos aquilo que a nossa 
inteligência pusera de parte, a última reserva do passado, a melhor, aquela 
que, quando se esgotam todas as outras, sabe ainda fazer-nos chorar. 
(PROUST, Marcel. In’A fugitiva’) 

                                                           
3 Adeline Virgínia Woolf, escritora inglesa, nascida em Londres, em 1882, falecida em 1941, e que, por 

ventura, também cometeu suicídio, tal como Adélia. Não há registros de que realmente exista a relação 

entre a autora aqui citada e a personagem Adélia, são apenas observações realizadas pela graduanda 

deste responsável por este artigo. 
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Lya Luft, conforme informações da orelha da obra estudada, nasceu em Santa 

Cruz, lugar onde a maioria das crianças falava alemão, depois se mudou para a cidade 

de Porto Alegre – RS, onde se formou em Pedagogia e Letras anglo-germânicas. 

Traduziu para o Português mais de cem livros. Conheceu seu primeiro marido Celso 

Pedro Luft, com 21 anos de idade, se casou e com ele teve três filhos. Após um acidente 

automobilístico que quase foi fatal, Lya começou a se dedicar mais a escrita e seu 

primeiro livro lançado foi As Parceiras, no ano de 1980. 

Considerando sua origem e tempo-espaço, percebe-se certa intimidade com as 

memórias de Anelise, uma mulher silenciada pela sociedade em que vive – assim como 

a personagem-narradora, a autora se via em um mundo onde a mulher casaria, teria 

filhos e viveria em torno da família. A todo momento a questão do casamento é 

retratada na obra – nunca como algo bom, mas um acontecimento que gera, de certa 

forma, desespero e infelicidade, a começar por Catarina, que foi obrigada a casar-se 

com 14 anos com um homem mais velho e com quem sofreu os piores pesadelos; 

Beatriz, a tia Beata, enviuvou logo após o casamento, sem ao menos ter realizado suas 

obrigações conjugais; Dora casou-se mais de uma vez e, infeliz em todos os 

relacionamentos, preferiu ficar sozinha; Norma, mãe de Anelise, casou-se com um 

homem bom, que assumiu o papel de pai durante a relação; Vânia, a irmã mais velha, 

prometeu ao marido não engravidar, para evitar descendência da família de “mulheres 

doidas” e sofria com as traições evidentes do esposo; Anelise casou-se por amor, porém 

viu o esposo tornar-se colega após várias tentativas frustradas de engravidar. 

 
As três filhas de Catarina casariam cedo. Beatriz, por três semanas apenas. 
Tia Dora, mais de uma vez. Minha mãe, com um homem que a protegeria da 
fragilidade numa existência quase tão irreal quanto aquela do sótão. (LUFT, 
1980, p.18) 

 

De acordo com Risolete Hellmann (2010), no artigo Memória e Ficção em As 

Parceiras de Lya Luft, “Lya Luft centraliza sua obra no imaginário feminino, num 

momento de crise, dentro da qual a alteridade parece emergir: o Outro seria a mulher 

posta à margem da História e das margens acenaria para sua presença.”  

Apesar de fictícia, a obra apresenta ambiguidade entre o eu autor e o eu 

personagem-narrador, não necessariamente em relação a si, mas em relação às mulheres 

de sua época, o que torna a obra em forma de diário ainda mais intimista. 
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5. MEMÓRIA E VELHICE EM AS PARCEIRAS DE LYA LUFT 

 

O livro As Parceiras conta a história de Anelise, que, ao mesmo tempo, é 

personagem e narradora. Ela conta, além de sua própria história, a história dos membros 

da sua família. Este livro discute questões de sexualidade, religião, fuga da realidade 

como válvula de escape, casamento e perda muito cedo da inocência com o casamento 

prematuro na época. Anelise tenta se redescobrir utilizando suas lembranças e, ao longo 

da história, retrata que todas as mulheres de certa forma carregam um carma familiar 

que não as deixa ser felizes e que todas as pessoas que se aproximam delas também 

serão marcadas pela infelicidade. 

As Parceiras é um romance sobre mulheres, sem que isto signifique literatura 

feminista. Está dividido em sete (07) capítulos: Domingo, Segunda-feira, Terça-feira, 

Quarta-feira, Quinta-feira, Sexta-feira e Sábado – que remetem a cada um dos dias em 

que a protagonista passa num chalé da praia. É sua visão sobre uma família marcada 

pela loucura, pela morte, por um mundo decadente que a envolve e desagrega. 

Analisaremos, a seguir, a ideia de cada capítulo, para melhor entendimento da obra. 

 

5.1 – Domingo 

 Neste capítulo, Anelise retrata o chalé da família – suas características durante a 

infância da personagem e atualmente – e nos conta um pouco sobre suas memórias com 

Catarina, a avó materna. Ainda que seja o primeiro capítulo, já é possível perceber a 

infelicidade e dúvidas sobre o futuro que a personagem carrega desde a infância. “Então 

comecei a ter esse medo: estaria ficando doida? Loucura podia ser herdada? Uma avó 

louca, uma tia anã.” (LUFT, 1980, p. 24) 

 Ao mesmo tempo em que Anelise discorre sobre seu passado, como se pode 

perceber na citação abaixo, informa ao leitor bastante diretamente que essa retomada é 

proposital: conhecer sua história e descobrir o que o futuro lhe reserva. 

 

Mas eu tenho muito o que fazer: descobrir como tudo começou, como 
acabou. Por que acabou. Se dou com a ponta errada do fio, se descubro o 
lance perverso da jogada, a peça de azar, quem sabe consigo sobreviver.  
(LUFT, 1980, p. 16) 
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5.2 – Segunda-feira 

 Neste dia, a narradora intercala passado e presente em proporções iguais, retrata 

Vânia, sua irmã, conta sobre Tiago, o marido ausente, e um pouco mais sobre Catarina. 

 

Sentada perto do túmulo saqueado de Adélia começo de repente a pensar 
em Vânia, minha irmã. Por que, por algum tempo depois da morte de 
Adélia, pensei, desejei ardentemente que Vânia a substituísse? (LUFT, 1980, 
p. 39) 
Achei que talvez Tiago me telefonasse, mas, pensando bem, não havia o que 
dizer. Que aceitava a separação, era lógico: estávamos mais que separados. 
(LUFT, 1980, p. 47) 

 

 

5.3 – Terça-feira 

 Na terça-feira, a personagem-narradora esmiúça o nascimento da tia Sibila, uma 

anã com Síndrome de Down, que foi gerada durante um amor perverso entre Catarina e 

o marido. Anelise conta também sobre o tempo em que Otávio, filho adotivo de sua tia 

Dora, passou no casarão e sobre a paixão avassaladora que a mesma teceu em relação a 

ele. Neste capítulo, passamos a conhecer mais sobre Tiago, marido de Anelise, que tão 

pouco foi retratado até o presente momento.  

 

Mas não houve muito tempo para refletir nos labirintos de tia Dora: eu 
estava apaixonada, agora Tiago era a presença que me inundava, me 
transfigurava muito mais do que meu primo Otávio em nossa aventura 
adolescente. (LUFT, 1980, p. 69) 

 

 

3.4 – Quarta-feira 

 Este capítulo é marcado por casamentos em crise: Analise reencontra Otávio, 

seu primo adotivo, que estava em viagem pela Europa. O rapaz volta casado com 

Mariana, que o despreza e o faz infeliz. Vânia, sua irmã, finalmente conta à personagem 

principal a promessa que fez ao marido antes do casamento: a de nunca engravidar. 

Como descrito anteriormente, este dia baseia-se nos casamentos em crise. 

 

Por que não morremos num período assim? Antes que tudo comece a 
esboroar. Nem sei se é no fundo ou na superfície que começa a erosão. A 
primeira tristeza não partilhada. A primeira solidão em que se vira as costas 
e, ao voltar, não se encontra mais a presença reconfortante. Apenas outra 
solidão, de costas. A consciência alerta: está acabando, está acabando. 
Talvez não ainda o amor, mas a alegria está acabando. O resto vem depois. 
Todo o cortejo. (LUFT, 1980, p. 86) 
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5.5 – Quinta-feira 

 Depois de muitas tentativas frustradas de ter um filho do marido, Tiago, Anelise 

consegue engravidar pela 5ª vez. Desta vez, a personagem-narradora dá a luz ao filho 

Lauro, porém o mesmo nasceu com lesão cerebral e, de acordo com o médico, 

sobreviveria por 2 anos. O que já não estava bom, piorou. Toda a melancolia ganhou 

nova proporção. 

 
[...] Lesão cerebral, acidente de percurso, havia até estatística, repetiram. 
Nada de errado com você, o médico assegurou, mexendo-se na poltrona. 
Comecei a rir feito louca, ria feito histérica, como as mulheres dos filmes: 
nada de errado comigo. (LUFT, 1980, p. 103) 

 

5.6 – Sexta-feira 

 A comparação com Catarina é um dos maiores artifícios a partir deste capítulo. 

Toda a infelicidade da família está sob os ombros de Anelise. “[...] Não fique triste 

comigo, tiazinha, este aqui é o meu sótão, estou quieta, não faço mal a ninguém, me 

deixem em paz.” (LUFT, 1980, p. 112) 

 

 Na página 199, lê-se sobre a morte da avó, Catarina: 

 
Um dia, porém, sem sinal ou aviso, sem crise ou descompasso, abrira a 
porta para a sacada, o que nunca fazia. Saíra para a sacada, e jogara-se por 
cima da balaustrada para o jardim, três andares abaixo. Caída no canteiro, 
entre flores amassadas e morangos feito manchas de sangue, era uma flor a 
mais, branca. O corpo quebrado; o rosto intacto, fitando o céu. (LUFT, 1980) 

 

 Na próxima página, a personagem principal relata a morte de seu filho, a quem 

cuidou com tanta dedicação e desempenho, sem contar a alguém sobre sua doença – de 

cansaço, não sentiu o desespero, como retrata no trecho abaixo: 

 
Não senti desespero, nem protesto, apenas cansaço. Vontade de sumir num 
buraco escuro, fundo e quieto, sumir, ser devorada por vermes ou espumas, 
e não voltar a praia nenhuma. (LUFT, 1980, p. 120) 

  

 

5.7 – Sábado 

 Todo o livro está derramado em pouquíssimas páginas neste capítulo. O mais 

intrigante, sem um final definitivo, que deixa para o leitor a decisão de escolher entre a 

Anelise louca e a Anelise morta, como todas as outras mulheres da família. A veranista, 

tão citada durante o diário, finalmente se apresenta, sendo Catarina, sua avó, sendo uma 

imbricação entre o presente e o passado. 
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Alfazema! 
De repente, sei quem é. Não entendo como não a reconheci antes. Então 
era por mim que ela estava esperando, todo esse tempo. Esse longo tempo. 
Descemos de mãos dadas. (LUFT, 1980, p. 127) 

 

 

Dessa forma, as memórias são as reminiscências do passado dessa personagem, 

que afloram no seu pensamento sobre cada um dos membros da sua família, no 

momento presente, perpassando por áreas como Psicologia, Filosofia e Sociologia. 

Anelise fala que sabe de onde veio, que conhece o seu passado, mas mal sabe ela 

que estava fadada ao mesmo. As contribuições das memórias que teve influenciavam 

suas escolhas na vida – no decorrer perceberá que possuía um mesmo destino trágico e 

cruel. “É isso que conheço da história das minhas raízes. Uma família de mulheres.” 

(LUFT, 1980, p. 14); “Éramos um bando de mulheres malsinadas, mas só mais tarde eu 

entenderia isso também.” (LUFT, 1980, p.30) 

Sabemos que, de certa forma, estamos condicionados a termos em nossas vidas 

traços familiares, e como se fosse algo automático, já fossemos predestinados, já estaria 

no sangue. As memórias que contribuem imensamente para a nossa história acabam 

juntado elementos por onde passamos, e com cada fragmento adquirido formamos o que 

chamamos de identidade.    

 

 

6.  A TÍTULO DE CONCLUSÃO 

 

Com base nos estudos de Halbwachs(2006), que diz que memória se traduz 

como reminiscências do passado, que apontam na perspectiva de todos nós no presente, 

momento em que estamos armazenando informações e atos vivenciados referentes ao 

nosso passado, vemos que existem diferentes formas de memória individual e coletiva, 

o autor diz que  não existe  a memória individual sem a coletiva, pois todas a 

lembranças são constituídas à partir do interior de um grupo, teoria que é facilmente 

percebida no livro, pois Anelise, que passa toda a história utilizando suas memórias para 

explicar o  seu futuro, mostra como é possível construir a identidade social da mulher 

adulta na contemporaneidade. Halbwachs(2006) fala com muita clareza da dicotomia 

individual e coletiva e, com isso, podemos perceber que a nossa mente funciona como 

gavetas, em que um fragmento é uma lembrança e que o todo é nossa memória. 
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A memória, segundo Halbwachs(2006), pode ser estudada, na obra analisada, 

através do olhar da autora e de como apresenta a ideia de que as memórias da 

personagem central são como a identidade de quem lê, isto é, do leitor, pois se 

aproximam, uma vez que não conseguiremos relatar o que não vivenciamos de forma 

elaborada.  

 

Para que a nossa memória se aproveite da memória dos outro, não basta 
que estes nos apresentem seus testemunhos: também é preciso que ela não 
tenha deixado de concordar com as memórias deles e que existam muitos 
pontos de contato entre uma e outra para que lembranças que nos fazem 
recordar venha a ser constituída sobre uma base comum. (HALBWACHS, 
2006, p.39). 

 
 

Para além da formação da memória, Halbwachs apontou que as lembranças 

podem, a partir desta vivência em grupo, ser reconstruídas ou simuladas. Podemos criar 

representações do passado assentadas na percepção de outras pessoas, no que 

imaginamos ter acontecido ou pela internalização de representações de uma memória 

histórica. A lembrança, de acordo com Halbwachs, “é uma imagem engajada em outras 

imagens” (HALBWACHS, 2006: p. 76-78). 

Dessa forma, a memória individual vai se tornando memória coletiva e, por fim, 

memória social – que são os pressupostos de Halbwachs (2006). Na obra estudada, isso 

se evidencia na passagem em que a personagem narra a seguinte história: 

 

[...] tenho muito o que fazer: descobrir como tudo começou, como acabou. 
Por que acabou. Se dou com a ponta errada do fio, se descubro o lance 
perverso da jogada, a peça de azar, quem sabe consigo sobreviver. Tenho 
tempo. (LUFT, 1980, p. 18) 

    

 Mulheres sofridas que não sabem ao certo o que causa a infelicidade em suas 

vidas apesar de tudo que passam, são mulheres fortes que não desistem facilmente e que 

buscam uma resposta para o que se passa com todas elas, sendo que a cada ida e volta 

ao passado retornam as lembranças. A busca para encontrar todas as respostas para as 

suas perguntas está na memória, nas lembranças de um passado que interfere 

constantemente no presente e em um futuro como se não fosse possível prever um, 

como se já tivessem predestinadas a serem como seu avô.  

 

Na véspera das bodas minha bisavó, uma alemã decidida que viera ao Brasil 
há longos anos para visitar parentes e acabara casando, enviuvando e 
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criando aqui, sozinha, a única filha, chamou o futuro genro, um trintão 
experiente, e lhe expôs o problema. Não se preocupasse, ele tranquilizou. 
Na hora certa ensinaria à menina o que fosse preciso. 
Casando, Catarina deixou na cama de solteiras três bonecas de rosto de 
porcelana. A mãe voltou para a Alemanha, aliviada por estar à filha em boas 
mãos, destino assegurado. 
O destino foi zeloso: caçou-a pelos quartos do casarão, seguiu-a pelos 
corredores, ameaçou arrombar os banheiros chaveados como arrombava 
dia e noite o corpo imaturo. Mais tarde, entenderam que os arroubos de 
meu avô eram doentios: nada aplacava suas virilhas em fogo. 
E Catarina sucumbiu a um fundo terror do sexo e da vida. Não os medrosos 
pruridos de muitas noivinhas do seu tempo, mas uma agoniada compulsão 
de fugir. Como as poucas e tímidas queixas nas cartas à mãe distante não 
tivessem resultado, ela se refugiou onde pôde: um mundo branco e limpo 
que inventava e onde se perdia cada vez mais. Assumiu o ar distraído que 
caracterizaria outras mulheres da família depois dela, e tanta vez 
reconheceu no rosto de minha mãe. (LUFT, 1980, p.13). 
 
 

A intenção de Anelise com a matriarca da família começa a se explicar desde o 

primeiro capítulo do livro, em que a apresenta como uma representante forte e marcante 

em sua vida. Por isso, o romance começa no domingo - primeiro dia da semana - e 

representa a matriarca como início de tudo, onde tudo gira em torno dela, ou seja, ela é a 

primeira peça do quebra-cabeça. 

As lembranças das personagens (de Anelise sobre Catarina, por exemplo), se 

misturam constantemente com o passado e o presente e há momentos em que não se 

sabe se Anelise fala de si mesma ou de sua avó, como se no decorrer da história 

houvesse uma perda de identidade, sempre se remetendo à causa de tudo o que 

Catariana passou, em que sua inocência foi arrancada dela, impedindo-a de viver uma 

fase da sua vida.  

A cada página do livro percebemos uma mistura de flash-backs: em constantes 

momentos ela relembra fatos relacionados ao passado, que contribuem para tudo o que 

aconteceu e acontece na sua vida: uma mistura de passado, presente e futuro. O livro 

fica totalmente preso às lembranças de Anelise, que busca entender o porquê de tanta 

infelicidade e de serem incapazes de encontrar a felicidade. Talvez elas mesmas se 

condicionassem, pois são acomodadas com essa situação e parecem já terem se 

entregado a essa vida, como se merecessem tudo que passaram e ainda passam. A 

personagem tenta achar nessas lembranças desculpas sobre o “porquê” de sua vida estar 

neste contexto, como se suas desgraças fossem consequências de um passado infeliz.   
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