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Memória. Do latim memoria, substantivo feminino que designa a 
faculdade pela qual o indivíduo conserva ideias ou imagens, ou as recorda. 
Mecanismo complexo da psicologia humana e tema bastante instigante, a 
memória é abordada e estudada em diversas áreas, como a filosofia, a 
psicologia e, sobretudo, a psicanálise. Ela é também um tema recorrente na 
Literatura, que a aborda de diversas formas, seja através de um narrador que 
discorre sobre as suas memórias individuais, seja através de um narrador que 
trata de uma memória coletiva, relacionada ao trauma ou à questão da 
identidade. 

RESUMO: O tema da memória vem sendo bastante 
abordado na Literatura Contemporânea, sobretudo em 
sua prosa, seja através de um narrador que discorre 
sobre as suas memórias individuais; seja através de um 
narrador que trata de uma memória coletiva, relacionada 
a traumas ou a questões da identidade. Interessa-nos, 
aqui, investigar o modo como a Literatura trabalha as 
escritas da memória e os procedimentos que usam os 
escritores para abordar este tema.  Para tanto, utilizamos 
como objeto de estudo o romance Leite Derramado de 
Chico Buarque, publicado em 2009. Nele, temos a 
história de vida de Eulálio d’Assumpção, que nos é 
apresentada por meio de um monólogo proferido por ele 
próprio, que é também o narrador do texto. Este narrador 
resgata as suas memórias familiares que nos vêm 
fragmentadas como num misto de desordem estrutural e 
cronológica típica de lembranças encontradas em fundo 
de gaveta. Ao construir um narrador que tenta resgatar a 
memória de sua própria vida, Chico Buarque cria um 
romance de cunho memorialista. O presente trabalho 
objetiva, assim, analisar discursivamente a maneira como 
o autor trabalha a escrita da memória em Leite 
Derramado, investigando os procedimentos de que ele se 
vale para construir um romance memorialista. 
 
PALAVRAS-CHAVE: memória fragmentada; escrita; 
narrador. 
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Interessa-nos, aqui, exatamente essa questão, o modo como a Literatura 
trabalha as escritas da memória e os procedimentos que usam os escritores 
para abordar este tema. Investigaremos, nesse sentido, de que maneira as 
narrativas literárias, mais especificamente o romance memorial, trazem à baila 
os relatos da vida de um determinado indivíduo, relatos que compõem a sua 
história e formam a sua memória pessoal. Para tanto, utilizamos como objeto 
de estudo o romance Leite Derramado de Chico Buarque, publicado em 2009. 

Em Leite Derramado, temos a história de vida de Eulálio d’Assumpção, 
um homem que tinha status, oriundo de família abastada e renomada na época 
do Império, que vai vendo toda a fama, o prestígio e o dinheiro escorrerem por 
suas mãos a fora por não ter nelas nem a força e nem a sabedoria suficientes 
para agarrá-los consigo. Através de um monólogo proferido pelo narrador do 
texto, ele, que é também o personagem principal desta trama, nos dá a ver as 
suas memórias familiares, que nos vêm em um misto de desordem estrutural e 
cronológica típica de lembranças resgatadas em fundo de gaveta. 

Quem fala na obra é um ancião em uma cama de hospital que, a espera 
da sua morte e sem ter mais o que fazer; apela, através do seu discurso, a um 
interlocutor que ora será alguma enfermeira, ora será sua própria filha e 
sempre seremos nós leitores. Neste apelo em direção ao outro que funciona 
como uma tentativa de mantê-lo socialmente vivo, o narrador começa a contar 
a história de sua linhagem. Resgatando suas memórias num esforço de 
cristalizar-se a si no tempo, no espaço e na memória do outro; este narrador 
personagem desfia a saga de sua família que vai desde seus ancestrais 
ilustres à decadência completa de seus descendentes e dele próprio. 

Ao criar um narrador que tenta resgatar a memória de sua própria vida, 
Chico Buarque cria um romance de cunho memorialista. E, por essa razão, a 
escolha desse romance como objeto de análise para estudar a abordagem do 
tema da memória individual dentro da Literatura é pertinente. O presente 
trabalho tem como objetivo evidenciar a maneira como o escritor Chico 
Buarque trabalha a escrita da memória dentro do romance Leite Derramado, 
investigando os procedimentos de que ele se vale para construir um romance 
memorial. 

A figura do narrador é de fundamental importância para entender o modo 
como Chico Buarque trabalha a escrita da memória no romance. Isso porque é 
o narrador o principal mecanismo usado pelo escritor para escrever sobre a 
busca do passado. No romance, Chico Buarque dá voz a Eulálio d’Assumpção 
que extrapola o papel de personagem principal da trama, assumindo também o 
papel de narrador da mesma.  

Já pelo nome com que esse narrador-personagem será batizado, 
podemos perceber a importância que ele terá para a construção da narrativa. O 
nome Eulálio nos remete ao substantivo eulalia, que significa dicção fácil. 
Nesse sentido, podemos considerar que Eulálio é aquele que fala, que tem boa 
dicção. E, no romance, é exatamente isso que ocorre. Eulálio é o único que fala 
dentro na narrativa, e faz isso sem parar, em uma verborragia frenética. Mesmo 
quando temos acesso às falas das demais personagens, o temos por meio do 
discurso indireto que é proferido exclusivamente pela boca do próprio Eulálio. 
Nesse sentido, este narrador criado por Chico Buarque é o único detentor dos 
fatos narrados, e, por essa razão, é exclusivamente através de sua voz que 
nós, leitores, temos acesso à história. Já aí, tomamos consciência do alto grau 
de subjetividade que terá a narrativa que nos será conferida, pois teremos 
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acesso apenas ao ponto de vista de Eulálio sobre os fatos que se sucederam, 
não tendo nenhuma outra versão da história. 

Eulálio é, portanto, aquele que fala. Em sua cama, no hospital, ele passa 
o romance inteiro a falar; ora reclamando, com alguma enfermeira, a respeito 
do modo como é tratado; ora resgatando a memória de seu passado, que o 
tornou um indivíduo solitário e melancólico.  

O enredo do romance surge a partir das rememorações do narrador. As 
lembranças recordadas são sempre aquelas referentes aos acontecimentos 
passados que marcaram, de alguma forma, a sua vida. Nesse sentido, pode-se 
entender que essas lembranças relatadas são selecionadas de acordo com o 
valor afetivo que possuem. A memória é, então, de caráter subjetivo e a 
narrativa memorialista é contada sob o eco de um tom passional.  

O discurso de Eulálio sobre suas lembranças passadas é a única forma 
de nós, leitores, acessarmos as suas memórias. Acontece que o mecanismo da 
memória humana nunca resgata as lembranças de maneira inteira, cronológica. 
As lembranças evocadas pela memória surgem sempre de maneira 
fragmentada, não respeitando a ordem em que os acontecimentos se deram. E 
é dessa forma que os acontecimentos evocados pela memória de Eulálio nos 
surgem: 

 
Por isso toda noite eu a esperava à janela do quarto, e Matilde 
não vinha, não vinha, aos nossos encontros furtivos Matilde 
nunca faltou. E já no limite da minha esperança, eis que ela 
pisava a relva do jardim na ponta dos pés, e eu descia com o 
coração na boca para lhe abrir a porta da cozinha. E ela se 
encostava na parede da cozinha, a me arregalar os olhos 
negros, mas se calhar essa cena se passava quando ainda 
nem éramos casados, e não no tempo das coisas que eu vinha 
narrando. Não é culpa minha se os acontecimentos às vezes 
me vêm à memória fora da ordem em que se produziram. É 
como se, a exemplo da correspondência do doutor Blaubaum, 
algumas lembranças me chegassem de navio, e outras já pelo 
correio aéreo. (BUARQUE, 2009, p. 187, 188; grifo meu.)  

 
E realmente não é culpa de Eulálio se os acontecimentos surgem em 

sua memória fora da ordem em que se deram. As lembranças do passado 
convivem com as lembranças do presente na memória humana. E é por essa 
razão que os acontecimentos passados podem, frequentemente, se misturar 
com os acontecimentos presentes. 

Dessa maneira, a rememoração dos acontecimentos passados segue o 
fluxo de consciência do narrador, o que constitui um resgate alinear das suas 
lembranças. Por essa razão, Eulálio mistura a ordem dos acontecimentos e 
acaba narrando uma cena que aconteceu em um passado distante – os 
encontros furtivos entre ele e Matilde quando ainda não eram casados – como 
continuação de um desejo de que Matilde voltasse – num tempo mais recente.  

A memória de Eulálio, assim como a memória de qualquer ser humano, 
é alinear e fragmentada. Ela não evoca as lembranças dos acontecimentos na 
ordem em que esses se deram, mas sim na ordem em que eles se justificam 
serem resgatados, na medida em que o narrador vai precisando deles para 
construir o seu relato.  
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Entretanto, ao criar Eulálio d’Assumpção, Chico Buarque não cria um 
narrador que possui uma memória comum, saudável. É sabido que no 
momento em que narra suas memórias, Eulálio encontra-se com cem anos, 
senil em uma cama de hospital, vítima de um acidente caseiro que o deixou 
sem andar. A memória de Eulálio é debilitada não só por sua idade avançada, 
mas também por sua condição de saúde. 

Eulálio se constitui como aquele narrador que, não raro, esquecerá os 
fatos que está narrando. Ele esquece o nome das pessoas com quem fala, o 
nome das pessoas sobre quem fala, esquece a ordem em que determinados 
eventos foram produzidos, e o nome das pessoas que participaram dos 
eventos que narra. . Sobre o mecanismo psíquico do esquecimento, Sigmund 
Freud afirma que: 

 
Afeta, em particular, o uso dos nomes próprios e se manifesta 
da seguinte maneira. Em meio a uma conversa, vemo-nos 
obrigados a confessar à pessoa com quem falamos que não 
conseguimos descobrir um nome que desejaríamos mencionar 
naquele momento. (FREUD, 1976, p. 275) 

 
E é exatamente esse processo que ocorre com Eulálio. Um exemplo de 

esquecimento que é recorrente no romance é o fato de Eulálio jamais lembrar o 
nome da enfermeira que cuida dele e por quem ele nutre enorme afeto. “Veja 
só, nesse momento olho para você e fico até sem graça de perguntar seu 
nome de novo.” (BUARQUE, 2009, p. 14), ou ainda “Os enfermeiros aqui são 
rancorosos, com exceção daquela moça, no momento não me vem o nome 
dela.” (BUARQUE, 2009, p. 101).  A enfermeira, que não será nomeada no 
romance justamente pelo fato de o narrador não conseguir recordar o nome 
dela, faz parte das relações recentes de Eulálio. E, segundo o próprio narrador, 
o espaço de sua cabeça para registrar eventos e pessoas relacionadas ao 
tempo presente e futuro é bem menor que o espaço conferido às pessoas de 
suas relações do passado. 

 
Ao passo que o tempo futuro se estreita, as pessoas mais 
novas têm de se amontoar de qualquer jeito num canto da 
minha cabeça. Já para o tempo passado tenho um salão cada 
vez mais espaçoso, onde cabem com folga meus pais, avós, 
primos distantes... (BUARQUE, 2009, p. 14.) 

 
As lembranças do passado são muito mais vivas na memória de Eulálio que as 
lembranças do presente. E esse tipo de comportamento da memória é bastante 
característico do Alzheimer, doença degenerativa do cérebro que produz a 
perda progressiva da capacidade de pensar e memorizar. 

O fato de Eulálio não lembrar que se encontra internado em um hospital 
também constitui outro esquecimento muito frequente dentro do romance. São 
inúmeras as vezes em que ele se esquece que se encontra internado e pensa 
estar em casa, e nesses momentos, frequentemente imagina-se perto de entes 
que já partiram; como seu pai, sua mãe, e sua mulher Matilde; em lugares em 
que conviveu com eles.  

 
Copacabana se assemelhará a Chicago, com policiais e 
gangsters trocando tiros pelas ruas, e ainda assim dormirei de 
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portas abertas. Pouco importa que entrem meliantes pela 
minha casa, e mendigos e aleijados e leprosos e drogados e 
malucos, contanto que me deixem dormir até mais tarde. 
Porque todo dia é isso, acordo com o sol na cara, a televisão 
aos berros, e já compreendi que não estou em Copacabana. 
(BUARQUE, 2009, p. 49; grifo meu) 

 
É o que se observa no trecho acima, em que Eulálio, por um lapso da 

memória, esquece que está no hospital e imagina-se em seu Chalé em 
Copacabana, onde viveu os poucos anos de casado com sua mulher. É 
interessante notar que o Chalé foi um lugar extremamente querido por Eulálio 
pelo fato de evocar as lembranças do tempo em que viveu com Matilde, o que 
demonstra que o narrador só se esquece do fato de estar internado em um 
hospital para imaginar-se em um lugar que ele considera melhor. 

Além de ter a narrativa comprometida por esses lapsos de 
esquecimento, o narrador também comete alguns equívocos fazendo algumas 
confusões sobre os fatos narrados e misturando assuntos. É o que se observa 
no fragmento abaixo:  

 
Quem sabe Maria Eulália não se culpava até mesmo por ter 
nascido menina, julgando que eu contava com um herdeiro. 
Mas ainda que assim fosse, ela já me havia recompensado 
com o Eulalinho, que virou um filho para mim. (...) Ensinei-o a 
ler, arranjei-lhe uma bolsa de estudos no meu antigo colégio de 
padres onde meu nome ainda abria portas. Apeguei-me ao 
garoto, que malgrado o Palumba no nome e as feições um 
tanto rústicas, pertencia com certeza à minha estirpe. (...)  Eu o 
levava de calças curtas ao Senado, fiz fotografá-lo na tribuna 
de onde seu bisavô tantas vezes discursou. O garoto não 
largava os livros de História, enchia a mãe de orgulho com as 
notas do boletim. (...) E um dia veio me comunicar que se 
tornara comunista. Que seja, falei comigo. Se vier o 
comunismo, Eulálio d’Assumpção Palumba  chegará 
provavelmente a algum bureau político (...). Mas em vez do 
comunismo veio a Revolução Militar de 1964, então tratei de 
lhe lembrar nossas relações de família com as Forças Armadas 
(...). Mas na sua pouca idade, Eulálio ainda era vulnerável à 
influência de gente insensata, talvez mesmo de uns padres 
vermelhos. (...) Uma noite carregou suas tralhas numas 
mochilas, e minha filha entrou em desespero, disse que ele 
tinha partido para a vida clandestina. (...) Tempos depois nos 
telefonaram para buscarmos uma criança no hospital do 
Exército, era o filho do Eulálio e de uma sua comparsa que 
pariu na prisão. Esse Eulalinho criei como se fosse um filho, 
ensinei-o a ler, matriculei-o no colégio de padres onde meu 
nome abria portas, fiz fotografá-lo de calças curtas no senado. 
Desde o princípio se mostrou um aluno sagaz, interessado em 
História do Brasil, discutia com seus professores de igual para 
igual, e um dia virou comunista. Diz minha filha que ele foi 
morto na cadeia, mas disso não se tem certeza, só sei que me 
telefonaram para buscar seu filho no hospital do Exército. Esse 
Eulalinho criei como se fosse um filho, ensinei-lhe a abrir as 
portas, fiz fotografá-lo de calças curtas com padres vermelhos, 
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mas o sabor do remédio estava estranho. (BUARQUE, 2009, p. 
125-127) 
 

Aqui, o narrador começa falando de sua filha e termina confundindo as 
histórias de seu neto, bisneto e tataraneto. A memória debilitada de Eulálio fica 
evidente no fragmento. O narrador perde a sua linha de raciocínio enquanto 
falava de sua filha e passa a falar da história de seu neto, emendando um 
assunto no outro. Ao passar a falar de seu neto, Eulálio confunde as histórias 
deste com as de seu bisneto e tataraneto, narrando como se essas três 
histórias fossem uma só. Além de ter a sua memória afetada pela senilidade, 
ela ainda é prejudicada pelo uso de sedativos, já que o narrador, nesse trecho, 
está sob efeito de remédios que o fazem se confundir. 

Nesse sentido, põe-se em dúvida a credibilidade deste narrador e dos 
fatos narrados por ele. Isso porque fica evidente para nós leitores, que, muitas 
vezes, a memória de Eulálio falha, e nesse sentido, não há como crer em tudo 
aquilo que é dito por ele. O próprio Eulálio tem consciência de que sua 
memória não é confiável: 

 
Agora imagine a sua avó o que diria, neta casada com filho de 
imigrante e bisneto comunista da linha chinesa. Esse seu filho 
engravidou outra comunista, que teve um filho na cadeia e na 
cadeia morreu. Você diz que ele próprio morreu nas mãos da 
polícia, e com efeito tenho vaga lembrança de tal assunto. Mas 
lembrança de velho não é confiável, e agora estou seguro de 
ter visto o garotão Eulálio ainda outro dia, forte toda a vida. (...) 
Você deve estar fazendo confusão com o outro (...). Mas 
aquele, se não me engano era filho do Eulálio garotão com a 
moça do umbigo, minha cabeça às vezes fica meio embolada. 
É uma tremenda barafunda. (BUARQUE, 2009, p. 38 e 39; grifo 
meu.) 

 
 O fato de o próprio narrador afirmar que a sua memória não é confiável 
compromete ainda mais a credibilidade da narrativa. Como poderemos 
acreditar nos relatos de Eulálio se nem ele mesmo os acredita? A dúvida 
sempre permanecerá na consciência de nós leitores. Discernir entre o que foi 
um fato do que é uma invenção ou desejo de Eulálio nos será uma tarefa árdua 
e nem sempre possível, já que ele é um narrador senil, cuja memória não é 
confiável. Eulálio sabe que nem tudo o que ele afirma aconteceu de fato, e, 
nesse sentido, nós leitores não temos como avaliar até que ponto pode-se 
acreditar no que é narrado. 
 

(...) nunca lhe contei esse episódio? Então não leve em conta, 
nem tudo o que eu digo se escreve, você sabe que sou dado a 
devaneios. (...) e por favor me corrija se eu me equivocar aqui 
ou ali. (BUARQUE, 2009, p. 136; grifo meu.) 

 
 Aspectos como esses revelam que a história que o narrador conta pode 
não condizer com verdade dos fatos, não passando de uma invenção sua. 
Nesse sentido, tendo em vista que a credibilidade do narrador costuma ser 
uma questão fundamental dentro de uma narrativa, é interessante notar a 
peculiaridade da construção que Chico Buarque faz de um narrador que tem a 
sua credibilidade comprometida. Ao criar um narrador que pretende discorrer 
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sobre seu passado, mas possui uma memória que não é confiável; Chico 
Buarque acaba desconstruindo a narrativa memorialista convencional, em que 
os fatos passados são recuperados na memória de maneira íntegra e 
relatados, de modo fiel, pelo narrador. 

A credibilidade do relato de Eulálio não está relacionada apenas ao fato 
de ele ser um narrador senil, ela está diretamente ligada, também, às 
características de sua psicologia como personagem. E analisando tais 
características é que podemos perceber nitidamente conceitos bastante 
trabalhados na teoria de Freud como a neurose, a lembrança encobridora, o 
recalque e o trauma.  

Eulálio d’Assumpção é aquele narrador que tenciona narrar lembranças, 
mas que acaba construindo um discurso do esquecimento, já que sua memória 
não o permite lembrar, de modo fiel, das histórias que deseja contar. Sobre 
essa questão do fracasso da memória ao tentar recordar-se de algo, Freud fala 
que: 

 
Pode-se afirmar que a facilidade com que dada impressão é 
despertada na memória não só se dá pela constituição psíquica 
do indivíduo (...), mas também pela atitude favorável ou 
desfavorável de um dado fator psíquico que se recusa a 
reproduzir qualquer coisa que possa liberar desprazer, ou que 
possa subsequentemente levar à liberação de desprazer. 
Assim, a função da memória, que gostamos de encarar como 
um arquivo aberto a qualquer um que sinta curiosidade, fica 
desse modo sujeita a restrições por uma tendência da vontade, 
exatamente como qualquer parte de nossa atividade dirigida 
para o mundo externo. (FREUD, 1976, p. 281) 
 

 Nesse sentido, pode-se entender que o fato de Eulálio não recordar 
determinada situação que deseja contar está diretamente relacionado a sua 
própria vontade de não lembrar, visto que essa recordação pode vir a liberar 
nele algum tipo de desprazer. É evidente que todo esse processo se dá de 
forma inconsciente, visto que Eulálio tenta lembrar, mas não consegue. Esse 
insucesso é que está ligado a uma vontade inconsciente de não lembrar, já que 
determinada lembrança pode causar nele algum tipo de dor. 
 E talvez seja por essa razão que o próprio Eulálio considere a memória 
como uma vasta ferida. Assim ele caracteriza a memória no momento em que, 
reclamando das dores que está sentindo, lembra-se das dores de sua vida e, 
consequentemente, recorda Matilde. 
 

Mas bem antes da doença e da velhice, talvez minha vida já 
fosse um pouco assim, uma dorzinha chata a me espetar o 
tempo todo, e de repente uma lambada atroz. Quando perdi 
minha mulher, foi atroz. E qualquer coisa que eu recorde agora, 
vai doer, a memória é uma vasta ferida. (BUARQUE, 2009, p.  
10; grifo meu.) 

 
As lembranças de Matilde são bastante recorrentes no romance, e 

estão, frequentemente, vinculadas à dor. Talvez seja por essa razão que todas 
as histórias que estão ligadas à lembrança de Matilde sejam sempre tão 
obscuras e incertas. Uma vez que a perda de sua mulher foi atroz, desencavar 
lembranças que remetem a ela provoca dor em Eulálio, e assim ele recalca, na 
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memória, determinados fatos que seriam esclarecedores para que seu 
interlocutor entendesse a sua relação com Matilde. 

Os momentos em que Eulálio se refere à Matilde são geralmente 
marcados por confusões da memória. Falando de sua mulher, é comum que o 
narrador tenha lapsos de memória, esqueça a ordem dos acontecimentos que 
narra, misture o tempo passado com o presente e confunda os fatos. 

 
Eu já a tinha visto de relance umas vezes, na saída da missa 
das onze, ali mesmo na Igreja da Candelária. (...) Mas agora, 
no momento em que o órgão dava a introdução para o 
ofertório, bati sem querer os olhos nela, desviei, voltei a mirá-la 
e não pude mais largar. Porque assim suspensa e de cabelos 
presos, mais intensamente ela era ela em seu balanço 
guardado, seu tumulto interior, seus gestos e risos por dentro, 
para sempre, ai. Então, não sei como, em plena igreja me deu 
vontade de conhecer sua quentura.(...) Estava eu com essas 
fantasias profanas, quando minha mãe me tomou pelo braço 
para a comunhão. (...) Com certo medo do inferno, fui afinal me 
ajoelhar ao pé do altar e cerrei os olhos para receber a hóstia 
sagrada. Quando os reabri, Matilde se virava para mim e sorria, 
sentada ao órgão que não era mais um órgão, era o piano de 
cauda da minha mãe. Tinha os cabelos molhados sobre as 
costas nuas, mas acho que agora já entrei no sonho. 
(BUARQUE, 2009, p. 20 e 21) 

 
É o que ocorre, por exemplo, nesse trecho. Aqui, Eulálio começa falando 

da primeira vez que viu Matilde na igreja da Candelária e, evocando essa 
lembrança, acaba confundindo-se e termina narrando um dia em que Matilde 
tocava no piano de sua mãe, quando já eram casados. 

Nada que se relacione à Matilde é bem explicado no romance. Às vezes, 
nós, leitores, temos até a impressão de que Matilde nunca existiu fora dos 
domínios da mente de Eulálio, sendo uma invenção sua que nunca aconteceu 
na realidade. Isso se dá pelo fato de Eulálio não recordar nenhuma referência 
concreta que comprove a existência de sua mulher. 
O recalcamento de determinada lembrança na memória está diretamente 
relacionado ao processo de desprazer que inconscientemente essa lembrança 
poderá desencadear no indivíduo. Segundo Freud, “entre os vários fatores que 
contribuem para o fracasso de uma recordação ou para a perda de memória, 
não se deve menosprezar o papel desempenhado pelo recalcamento” (FREUD, 
1976, p.281). Nesse sentido, podemos entender que Eulálio fracassa ao tentar 
recordar as lembranças de sua mulher, pois essas recordações causam nele 
desprazer, e a perda dessa memória seria como uma tentativa inconsciente de 
se evitar o sofrimento. 

Segundo a teoria freudiana, o trauma inspira a compulsão pela 
repetição, já que o que se repete é aquilo que não se inscreveu no sistema 
mnêmico, ou seja, aquilo que não foi superado. Desse modo, as recordações 
mais penosas de lembrar, pelo fato de provocarem dor, frequentemente voltam 
à memória, e, por essa razão, acabam sendo repetidas. Por isso, as 
lembranças de Matilde são tão recorrentes dentro do romance, por essa razão 
o assunto Matilde é repetido inúmeras vezes. 
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(...) mas você já deve ter ouvido esta história antes. Com a 
idade a gente dá para repetir velhas lembranças, e as que 
menos gostamos de revolver são as que mais persistem na 
mente com maior nitidez. (BUARQUE, 2009, p. 163) 

 
A evocação à Matilde é repetida a exaustão. São inúmeras as vezes que 

Eulálio fala do dia em que se conheceram, do modo como Matilde era bela, da 
sua pele quase castanha, das versões para o seu desaparecimento, e assim o 
assunto se desdobra em uma repetição sem fim de e sobre Matilde. A perda de 
Matilde é traumática, o assunto ‘Matilde’ é traumático e as recorrentes 
retomadas a esse tema se justificam pelo fato de Eulálio não poder falar 
claramente sobre ele. E é nesse sentido que o texto circula formando uma 
cadeia de repetições acerca do assunto ‘Matilde’. É pelo fato de Matilde 
constituir um tema não superado por Eulálio, pelo fato de ela ser um trauma na 
vida dele que ele não para de falar nela circulando num sem fim de repetições. 
Eulálio justifica essas repetições de histórias sobre Matilde “Mas se com a 
idade a gente dá para repetir certas histórias, não é por demência senil, é 
porque certas histórias não param de acontecer em nós até o fim da vida.” 
(BUARQUE, 2009, p.184), mostrando que as lembranças de Matilde não param 
de se repetir dentro dele. 

E assim a escrita da memória é trabalhada dentro do romance. Para 
construir um romance de cunho memorialista, Chico Buarque se vale da 
construção de um narrador cujo nome Eulálio já determina a sua condição de 
orador exacerbado de sua própria vida. Sem parar de falar um momento 
sequer, Eulálio resgata os retalhos de suas lembranças e emenda uns nos 
outros sem qualquer lógica sequencial de cronologia, formando, assim, a 
imensa colcha de incongruências que será a sua narrativa. 
 Chico Buarque faz de Eulálio o senhor dessa narrativa, mas dá a ele o 
poder da fala só no fim de sua vida, no momento em que essa fala pouco 
valerá. Eulálio, um velho jogado em uma cama de hospital, doente, senil e 
coberto de morfina. Eulálio, um narrador em cuja palavra ninguém acredita. 
 Mas por que razão Chico Buarque resolveu criar esse narrador tão 
diferente, de memória senil e pouco confiável? Fica clara, aqui a intenção do 
autor em criar mais do que um livro de memórias convencional. Através da 
memória senil e falha de Eulálio d’Assumpção, Chico Buarque acaba por 
construir um romance cuja narrativa é de credibilidade duvidosa. Como 
acreditar em Eulálio, um narrador que esconde fatos e inventa versões? 
Quando acreditar em Eulálio, um narrador sujeito a devaneios e divagações? 
São perguntas que o leitor não irá responder. E é nessa construção da escrita 
da memória, com esse narrador de memória retalhada que o autor Chico 
Buarque acaba por desconstruir a narrativa de cunho memorialista 
convencional. 
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