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Encontros e desencontros – saltos, danças e tombos.
Pedro de Freitas Damasceno da Rocha 1

Introdução
O foco da analise presente neste trabalho é o romance de estreia da jovem escritora
brasileira Tatiana Salem Levy, A chave de casa, em que a personagem vai em busca de
respostas para entender-se e melhor conviver consigo mesma no mundo em que habita.
Avalio não a obra pelo viés da autora, mas da personagem que procura descobrir-se, e para
tanto, lança mão da escrita como lugar de resistência, como fosse este um local melhor ou
mais seguro que a areia para se construir um forte.
Um dos pilares deste trabalho é o conceito de alegoria, e a capacidade de significação
que este recurso pode dar às imagens para a partir delas se especular sobre a condição do ser e
sobre a condição de ser do sujeito literário, que ao dizer de Barthes, basta para suportar e
esgotar a linguagem (BARTHES, 2004, p.3).

1. Tríptico: primeiro minuto, segundo minuto, terceiro minuto.

Brevemente, a obra de Taltiana Salem Levy consiste em uma personagem que ganha
do avô a chave da casa onde viveu na Turquia antes de emigrar para o Brasil e a partir daí
empreende uma busca por suas origens. Sob o véu de um discurso polifônico, a história está
permeada de perdas em vários momentos de uma família que se vê obrigada por
circunstâncias diversas – e de forma geral, imperativas – a abandonar o local em que habita
para sobreviver e recomeçar em terra alheia. O avô foge da guerra, os pais da ditadura. A
figura principal recupera-se de uma relação conflituosa culminada em um aborto, além de
lidar com a dor da morte da mãe.
Como se comporta aquele que deve deixar seu país e reconstruir sua vida em outro
espaço? Como lidar com a perda da condição considerada natural proporcionada pelo
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ambiente de origem? E como se reestruturam valores que eram respaldados pela identificação
com um lugar e se veem espalhados por caminhos diversos percorridos sem roteiro ou destino
preestabelecido? As respostas não são precisas, e é pela linguagem que se empreende a busca
pelo reencontro do sujeito com sua história e consequentemente consigo mesmo. A coleta dos
vestígios ajuda na montagem do quebra cabeças.

2. Primeiro minuto: sobre o cadafalso.

Não é fácil para a personagem dar-se conta de sua condição. Nos primeiros momentos
após o choque ela ainda crê-se ligada e pertencente a uma realidade que não é mais a sua. A
narrativa inicia-se com as perdas já em andamento, e aos poucos tomamos consciência desta
condição. No entanto, a afirmação é de que a unidade não apenas existe, como precisa ser
mantida. O peso do passado permeia a condição de ser e exige uma atitude.
Dois pontos se contrapõem. Inicialmente há expressa a vontade de que este passado
imposto seja deixado de lado, pois implica deveres de manutenção de uma história não
totalmente compreendida, o que limita as ações do presente. A herança é vista como um
fardo. Em contra partida, faz-se necessário compreender cada detalhe do processo a que se
pertence para que se possa ir, sem impedimentos, a diante.

3. Segundo minuto: debaixo do cadafalso.

Recorre-se à escrita para que ela fundamente qualquer pista em um caminho sem
rastros. As palavras em uma carta poderiam trazer o cheiro ou a impressão de se estar
novamente entre os seus, todavia, escreve-se com as mãos amarradas, e toda a produção não
passa de especulação produzida pelo discurso (FOUCAULT, 2008, p. 48) sobre uma realidade
com a qual não se tem mais contato e encontra-se inacessível.
Benjamin afirma que o cerne da visão alegórica é a morte, pois é em sua determinação
que o existente deixa de ser e assume as possibilidades de significar. (BENJAMIN, 1986, p.
22). Neste momento o homem decapitado permite-se ter esperanças para terminar sua viagem.
Uma vez que cada ato pode ser considerado o último, todo esforço será válido.
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4. Terceiro minuto: na eternidade.
É muito forte e constante no livro a imagem da “casa” como instituição representativa
de uma cultura e tradição – no mínimo familiar. A personagem que empreende a viagem para
(re)encontrar o passado de sua família, não encontra literalmente o objeto de sua procura: a
casa de seu avô fora demolida. Não há problema. Como o corpo decapitado está morto, e sua
morte permite que pensemos dele o que nos convier, a casa é reconstruída no corpo mesmo da
personagem, que personifica a tradição e constitui o espaço na qual ela será mantida.

Conclusão

Creio que a escrita é o local onde todo o jogo de reconstrução identitária se realiza e
onde é possibilitado. O saber de si, o questionar-se, o refazer-se de pedaços, e o reconstruirse, se dá não literalmente pelo armazenamento de peças sólidas, monumentos da vida e do que
porventura tenhamos guardado, mas no armazenamento de dados que se realiza – como diz
Benjamin (BENJAMIN, 1986, p. 36) – na imagem gráfica dos livros que lemos e produzimos
ao longo da vida.
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