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A cidade dorme e o campo dorme, 
Em seu tempo os vivos dormem .... em seu tempo os mortos dormem, 
O velho dorme ao lado da esposa e o jovem dorme ao lado da esposa; 
Se estendem pra dentro de mim, e eu me estendo pra fora deles, 
E seja lá o que forem mais ou menos eu sou. 

 
(Walt Whitman, 2008, p. 65) 
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RESUMO 
 
 

O PAPEL DA MEMÓRIA NA PRODUÇÃO FICCIONAL DE EDGAR ALLAN POE 
 
 

AUTOR: Alessandro Aquino Dias 
ORIENTADOR: André Zanki Cordenonsi 

 
 

Este trabalho tem como objetivo analisar como o conceito de memória entranha-se 
na produção ficcional do escritor norte-americano Edgar Allan Poe (1809-1849). A 
ideia central da análise é a memória como elemento coesivo entre arquivo pessoal e 
Literatura. Neste sentido, o autor literário utiliza a memória como um componente do 
processo cognitivo envolvido na criação de obras ficcionais e a insere no arquivo 
pessoal através destas obras. Para explorar a questão, a fundamentação teórica 
selecionada ancora-se na pesquisa em artigos e livros cuja temática está em três 
pilares: arquivo pessoal, aspectos literários e estudos sobre memória. Para cumprir o 
objetivo, o entrelaçamento de estudos sobre memória e a análise literária dos contos 
“A queda da casa de Usher”, “Berenice”, “Ligeia”, “O poço e o pêndulo” e “William 
Wilson”, além de “capítulo II” do romance “A narrativa de A. Gordon Pym”, é 
utilizado. Como resultado, constatou-se a transposição de características físicas e 
psíquicas e de memórias pessoais de Poe como um homem que viveu em 
depressão e na solidão em sua obra, tornando-se o mestre do terror no cânone 
literário universal. 
 
 
Palavras-chave: Arquivo Pessoal. Edgar Allan Poe. Literatura. Memória. 
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ABSTRACT 
 
 

THE MEMORY’S ROLE IN EDGAR ALLAN POE’S FICCIONAL PRODUCTION 
 
 

AUTHOR: Alessandro Aquino Dias 
ADVISOR: André Zanki Cordenonsi 

 
 

The purpose of this undergraduate thesis is to analyse how Edgar Allan Poe (1809-
1849) deals with the concept of memory within his fictional production. The key idea 
for the analysis is the evaluation of memory as a cohesive element between archives 
and Literature. In this regard, it is a component from the cognition involved in the 
creation of fictional narratives. Through this, memory is embodied in these narratives. 
In order to solve this issue, the selected theoretical foundation is composed by 
articles and books which basis is on the tripod archives, literary aspects and studies 
on memory. For this purpose, the interlacing between studies on memory and literary 
analysis from the short stories “The Fall of the House of Usher”, “Berenice”, “Ligeia”, 
“The Pit and the Pendulum” and “William Wilson”, as well as “Chapter II” from the 
novel “The Narrative of Arthur Gordon Pym”, is applied. The outcome of this analysis 
pointed out the transferring physical and psychological characteristics and personal 
memories of Poe as a man who lived in depression and solitude to his own works, 
contributing to characterize him as the master of terror in the universal literary canon. 
 
 
Keywords: Archives. Edgar Allan Poe. Literature. Memory. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 É afirmado por diversos autores da área da Arquivologia que esta relaciona-

se interdisciplinarmente1 com diversas áreas do conhecimento. No currículo de 

vários cursos de Arquivologia, há estreita conexão com Administração, Ciência da 

Informação, Direito, Educação, História e Tecnologia da Informação. Um exemplo 

disto é o artigo “Lugares de memória: diálogos entre o cemitério e o museu”2, das 

autoras Elaine Maria Tonini Bastianello e Fernanda Kieling Pedrazzi, cujo estudo 

volta-se para a História através de registros cemiteriais. O foco do presente trabalho 

é a proposta de uma abordagem interdisciplinar entre Arquivologia e Literatura. 

 O campo de estudos sobre identidade e memória mescla-se aos estudos 

arquivísticos de maneira direta ou indireta. Este é o ponto de acesso que permite o 

objetivo geral do trabalho: analisar como o conceito de memória entranha-se na 

produção ficcional do escritor norte-americano Edgar Allan Poe (1809-1849). Para 

cumpri-lo, apoia-se em dois objetivos específicos: traçar evidências teóricas na 

relação entre memória, arquivo e Literatura e transpor o estudo sobre memória para 

as obras literárias selecionadas.  

Não é usual associar produção ficcional a estudos de identidade e memória 

na Arquivologia, mas a proposta apresentada é resultado de uma possível 

abordagem alternativa, na qual estudos prévios3 incidem sobre novos interesses e 

áreas de conhecimento. Afinal, no arquivo ou na Literatura, “as almas das pessoas 

já desaparecidas podem ainda ecoar através de artefactos escritos das suas vidas” 

(CUNNINGHAM, 2003, p. 66). 

Há fortes indícios na possibilidade da transposição dos argumentos de 

Michael Pollak (1948-1992) aplicar-se à produção literária de Poe. O vínculo entre 

ambos os autores é estabelecido pela clareza teórica de Pollak (1992), com seu 

minucioso detalhamento sobre os aspectos da memória, e a inclusão de 

personagens cujo comportamento culmina em desequilíbrios de identidade no 

catálogo de Poe. Para o sociólogo, memória, um fenômeno inicialmente individual,

                                            
1 A concepção de interdisciplinaridade adotada neste trabalho é a de Leis (2005, p. 9): “um ponto de 
cruzamento entre atividades [...] com lógicas diferentes”. 
2 BASTIANELLO, E. M. T; PEDRAZZI, F. K. Lugares de memória: diálogos entre o cemitério e o 
museu. In: Caderno de Arquivologia 4. SILVA, R. B. P. da; SOMAVILLA, R. (Org.). Santa Maria, RS: 
FACOS UFSM, 2018. p. 53-72. 
3 Esta expressão refere-se ao estudo sobre Edgar Allan Poe realizado no Trabalho de Conclusão de 
Curso em Letras – Inglês na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), a primeira graduação do 
acadêmico autor deste trabalho, defendido em 2012. 
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tornou-se um fenômeno construído socialmente ao longo do tempo. Além de um 

número elevado de artigos, críticas literárias e poemas, o catalogo de Poe inclui 67 

contos e um romance. Destes, selecionaram-se cinco contos e um capítulo de 

romance. Os contos são “A queda da casa de Usher” (1839), “Berenice” (1835), 

“Ligeia” (1838), “O poço e o pêndulo” (1842) e “William Wilson” (1839). O romance 

intitula-se “A narrativa de A. Gordon Pym” (1837-1838), cujo “Capítulo II” foi 

selecionado para a análise. 

Para melhor entender a abordagem, propõe-se a divisão do trabalho em 

seções. A seção “Fragmentos de Poe” apresenta breve contextualização sobre o 

escritor norte-americano e o método criado e explorado por ele na construção de 

narrativas. A seção “Arquivo, memória e Literatura” busca estabelecer a relação 

entre os elementos pretendidos no escopo do trabalho. A seção “Metodologia” ilustra 

o caminho metodológico utilizado para a abordagem. A seção “Memória e identidade 

no caso Poe” explora o vínculo dos estudos de memória à produção ficcional de Poe 

nas narrativas selecionadas. 
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2 FRAGMENTOS DE POE 
 

 Edgar Allan Poe (1809-1849) foi um contista, crítico literário e poeta da 

primeira metade do século XIX nos Estados Unidos da América (EUA). Sua vasta 

produção demonstra o intelecto de um homem que possuía imenso conhecimento 

sobre diversas áreas de estudo, culturas, línguas e da tecnologia de seu tempo. 

Além destas qualificações, ele atuou no mercado de trabalho como editor do jornal 

Southern Literary Messenger4 e da revista Burton’s Magazine5. Nesta revista e em 

outros veículos de informação, também colaborava com artigos, contos e críticas. 

Conforme Tresch (2004, p. 123, tradução nossa), “Poe representou uma nova 

geração de autores cujo trabalho atingiu a audiência através de periódicos”. 

 

Figura 1 – Daguerreótipo de Poe, provavelmente de 1849. 
 

 
 

Fonte: Disponível em: <https://www.eapoe.org/papers/misc1921/deasf21a.htm>. 
Acesso em: 19 maio 2018. 

 

Nas linhas direcionadas à produção literária dos colegas escritores, a 

natureza de seu intelecto demonstrava uma crítica mordaz, assim como projetou na 

sua produção um leitor a sua altura, fora do contexto mediano da maioria dos 

                                            
4 Periódico fundado pelo editor Thomas Willis White (1788-1843) em 1834. Data-se o término de suas 
operações no ano de 1864, devido a problemas financeiros. Poe atuou como editor do Southern 
Literary Messenger entre 1835 e 1837. 
5 Periódico de curta duração (1837-1840) fundado por William Evans Burton (1804-1860). 
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cidadãos leitores da época. Deve-se salientar que o papel de crítico literário exercido 

por Poe é revelador para a mídia impressa da primeira metade do século XIX. Nas 

palavras de Fisher (2004, p. 5, tradução nossa), as opiniões críticas dele “eram 

notícia em uma era na qual a mídia impressa estava ganhando importância” no 

território norte-americano. Na opinião de Bloch (2017), Poe, enquanto crítico 

profissional, demonstrava seu conhecimento em esforços não ficcionais. 

 Apesar de todo este intelecto, seus biógrafos apontam uma vida ligada à 

boemia, além de períodos de distanciamento de sua família por problemas de 

comportamento, de pobreza e de uma sucessão de mortes das mulheres amadas ao 

longo de sua existência. Pela natureza trágica da vida de Poe, Baudelaire (2002, p. 

279) o compara a um infeliz cujo destino foi carregar “a rara e singular tatuagem de 

desafortunado” estampada na testa. O poeta francês evidencia o motivo da 

comparação: 

 

Converse a respeito de Poe com um americano, talvez ele admita o 
seu gênio (...), mas com um tom sardônico (...), ele lhe falará da vida 
desregrada do poeta, de seu hábito alcoolizado que queimaria com a 
chama de uma vela, de seus hábitos nômades; dir-lhe-á que se 
tratava de um homem errático e heteróclito, um planeta fora de órbita 
(...). (BAUDELAIRE, 2002, p.  283) 

 

Para Neimeyer (2004, p. 210, tradução nossa), a “tatuagem” de 

desafortunado aprofunda-se ao argumentar que “Poe tornou-se o arquétipo do gênio 

louco ou o artista Romântico, o poeta amaldiçoado, esmagado por uma cruz e pelo 

mundo insensível”. 

Grande parte de sua produção encontra-se conservada e publicada pela 

Library of America6 em dois volumes: Essays and Reviews e Poetry and Tales. O 

primeiro volume concentra-se em artigos, ensaios e outras publicações relacionadas 

à crítica e ao fazer literários. O segundo volume concentra sua produção ficcional: 

contos, esboços, poemas e romances. Ambos os volumes juntos apresentam um 

legado de um pouco mais de 3.000 páginas. Além desta instituição, a memória de 

Poe na cultura norte-americana é preservada por mais duas: The Edgar Allan Poe 

Society of Baltimore e Poe Museum. Ambas atuam na difusão de informações sobre 

o autor para propósitos culturais e educacionais. 

                                            
6 Uma organização sem fins lucrativos que preserva e publica as obras de grandes nomes da 
Literatura norte-americana. 
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Na sua produção ficcional, há eixos temáticos que se cruzam de maneira 

recorrente. Para Riter (2013, p. 139), estes são angústia, morte e terror. Poe 

justificou a presença destes temas quando declarou, em 1840, no prefácio de Tales 

of the Grotesque and Arabesque, que “se, em muitas de minhas produções, o terror 

tem sido a proposição, eu reafirmo que o terror [...] nasce da alma – que eu o deduzi 

somente de suas fontes legítimas e o persuadi aos seus legítimos resultados” (POE, 

1984, p. 129, tradução nossa).  

As obras selecionadas para o trabalho refletem o espectro sombrio desta 

declaração. “A queda da casa de Usher”, “Berenice” e “Ligeia” referem-se à angústia 

dos narradores em relação à perda de suas companheiras ao mesmo tempo que 

demonstram a idealização do Belo na figura feminina. “O poço e o pêndulo” narra o 

tormento de um indivíduo condenado à tortura pela Inquisição. “William Wilson” é a 

angústia do conflito de personalidade. “A narrativa de A. Gordon Pym” empenha-se 

na narração dos aspectos mais precários das aventuras marítimas e do perigo 

constante da morte. 

O romance “Vou lhe mostrar o medo7”, apresenta uma descrição pontual da 

fascinação que o escritor norte-americano causa nos leitores até os dias atuais: “é 

fácil, para ele, ser ‘o corvo’, pássaro humano magnético e funesto” (FROBENIUS, 

2012, p. 173). 

Outros autores compartilham da imagem de Poe enquanto “pássaro humano 

magnético e funesto”. No conto “Magnetismo8”, a seguinte passagem ressalta a 

característica psicológica das obras de Poe:  

 

Quanto ao senhor Charcot, que dizem ser um sábio admirável, 
provoca-me o mesmo efeito que esses fabulistas da espécie de 
Edgar Poe, que acabam ficando loucos de tanto pensar em 
estranhos casos de loucura. (MAUPASSANT, 2009, p. 93) 

  

No romance “Às avessas9”, ler Poe assemelha-se a mergulhar em “miragens 

de alucinação [...] cujos efeitos terroríficos Odilon Redon parecia ter transposto 

                                            
7 De autoria do romancista norueguês Nikolaj Frobenius (1965), o romance mescla acontecimentos 
reais e ficcionais sobre a perturbada vida de Poe. 
8 De autoria do escritor francês Guy de Maupassant (1850-1893), o conto narra a conversa entre 
senhores abastados da sociedade parisiense de meados do século XIX sobre hipnose e magnetismo. 
9 De autoria do escritor francês Joris-Karl Huysmans (1848-1907), o romance traça o perfil psicológico 
do excêntrico Des Esseintes. O protagonista é um aristocrata que, ao se esgueirar da banalidade 
dominante dos novos tempos, preenche seu isolamento no campo com Arte, Literatura clássica e 
outros prazeres. 
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numa arte diferente” (HUYSMANS, 2011, p. 130). A referência ao pintor simbolista 

Odilon Redon (1840-1916) é pertinente ao considerar que o pintor se utilizou de 

“efeitos terroríficos” e da transposição de expressões que incorporam o onírico e o 

pesadelo na ilustração da psique humana em suas obras, um assunto que perpassa 

a produção ficcional de Poe. Um exemplo é o desenho à base de carvão e de giz 

intitulado The teeth: 

 

Figura 2 – The teeth (1883), de Odilon Redon 

 

 
 
Fonte: Disponível em: <http://manufacturadecentauros.com/2014/03/13/odilon-redon-
the-teeth-1883/>. Acesso em: 19 maio 2018. 

 

O nome e a composição dos elementos desta obra remetem o espectador ao 

conto “Berenice”. A visão sobrenatural de dentes flutuantes perto de prateleiras com 

livros evoca os protagonistas psicológicos deste conto. 

 Howard Phillips Lovecraft, compatriota de Poe, analisa que “o terror estava 

sempre presente” (LOVECRAFT, 1987, p. 52) no espírito deste escritor, revelando 

uma ânsia de penetrar os indomáveis abismos das trevas e irromper o véu da morte. 

 Com estas primeiras informações oferecidas, pode-se prosseguir para a 

próxima seção cujo tópico é o método empregado pelo escritor em questão na 

composição das narrativas: a unidade de efeito. 
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2.1 DECOMPONDO A UNIDADE DE EFEITO 
 

 Se há diferentes interpretações ou pontos de vista entre diversos leitores 

sobre uma mesma obra literária, há também diferentes maneiras de pensar a 

construção de narrativas conforme o ponto de vista adotado por diferentes autores. 

 No caso de Poe, muitos críticos literários argumentam que o método de 

construção de narrativas dele pode ser denominado “unidade de efeito”. No prefácio 

já referido na seção anterior, o próprio escritor declarou a existência de certa 

“unidade de design”. Embora ele também forneça comentários sobre seu ato de 

criação de obras literárias no artigo The philosophy of composition, preferiu-se 

entender tal ponto por dois aspectos: o gênero fantástico e a presença do gótico. 

 A “unidade de efeito” pode ser entendida como a construção rigorosa de um 

efeito gradativo – de escárnio ou terror – projetado no leitor. Lovecraft (1987, p. 49) a 

descreve tecnicamente como “a manutenção de um único tom e obtenção de um 

efeito” com a redução austera de incidentes e a utilização dos incidentes 

diretamente relacionados ao enredo como relevo no clímax. As personagens, os 

espaços e os enredos das narrativas atribuídas a Poe operam na ilusão dos 

sentidos. Nesta direção, os eixos temáticos - angústia, medo, morte e terror – 

transpõem a barreira da forma ao se relacionarem intrinsicamente com o gênero 

fantástico e o gótico. 

 Tzvetan Todorov (apud CESERANI, 2006, p. 48) define o gênero fantástico 

como a incerteza ou a hesitação vivida por um indivíduo no momento em que ocorre 

a quebra das leis naturais da realidade perante um evento cuja explicação não pode 

ser dada por estas. Para o teórico, trata-se também da ilusão dos sentidos, uma 

ilusão cujo princípio literário advém da “aparência de autenticidade”. Nas palavras de 

Watt (2010, p. 216-217), esta aparência é entendida como a apresentação de “um 

cenário tão completo e um relato tão detalhado das ideias e dos sentimentos que faz 

parecer real”.  

Nas personagens de Poe, a incerteza na compreensão dos eventos narrados 

transparece a principal característica do fantástico: a ambiguidade, o conflito entre 

explicações racionais e sobrenaturais. Um exemplo disto pode surgir ao questionar 

se a queda da mansão Usher tem causas naturais – aparente firmeza na estrutura 

aliada à tempestade que a assolou – ou sobrenaturais – o “abraço mortal” de Lady 

Madeline. No tocante às explicações sobrenaturais, o pai de Hans-Thomas, no 
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romance “O dia do curinga10”, fornece uma fala pontual: “o fato de nós nos 

aferrarmos com tanta voracidade ao ‘sobrenatural’ pode ser explicado por um tipo 

raro de cegueira que não nos permite enxergar o maior dos mistérios: o fato de que 

existe um mundo” (GAARDER, 2007, p. 131). Perante a brevidade da ambiguidade, 

a fórmula que expressa a essência do fantástico pode ser encontrada no diálogo da 

personagem Negro, no romance “Meu nome é vermelho11”: “[...] Eu mesmo cheguei 

por um instante a duvidar de meus sentidos” (PAMUK, 2004, p. 266-267). 

 O gótico é outro aspecto elementar para a caracterização da unidade de 

efeito. Conforme Fisher (2004), a tendência adotada nas produções literárias por 

volta do ano de 1830 envolvia a tradição gótica, temas cômicos ou a combinação de 

ambos. Fisher (2004) também aponta para uma segunda tendência, pertencente ao 

pensamento do século XIX no tocante à Literatura: a fascinação pela mente 

humana. Ao perceber tais tendências, Poe logo as adaptou para seu estilo. As 

personagens, os espaços e os enredos de suas narrativas compartilham os traços 

da tradição gótica e da fascinação pela mente, mas a maneira como ele transforma 

tal material revela-se de forma metódica.  

 Conforme Panofsky (2014), as estruturas góticas podem apresentar duas 

características:  

i. Aparecer em ruínas artificiais para demonstrar o triunfo do tempo sobre 

o esforço humano;  

ii. Propor-se a operar como um estimulante subjetivo a sugerir o 

sobrenatural e o exótico.  

Nas obras literárias selecionadas, o triunfo do tempo transparece no estado 

de abandono em que os cenários são descritos. A sugestão de exoticidade e de 

sobrenaturalidade acompanha o estado de abandono e a descrição dos ambientes 

modelados por determinados narradores.  

Como nada é deslocado de sentido em Poe, a psique humana encontra-se 

imbuída nas expressões de abandono ou exoticidade, refletindo o caráter patológico 

das personagens. Segundo Fisher (2004, p. 24, tradução nossa),  

                                            
10  De autoria do escritor norueguês Jostein Gaarder (1952), o romance narra a aventura de Hans-
Thomas e seu pai à procura da mulher que os abandonou. Durante o percurso dos protagonistas, o 
fantástico e a realidade mesclam-se a uma discussão filosófica sobre a vida. 
11 De autoria do escritor turco Orhan Pamuk (1952), o romance narra a investigação do 
desaparecimento de um pintor miniaturista – convidado pelo sultão para trabalhar nas iluminuras de 
um livro especial – pela personagem Negro no apogeu do Império Otomano. Arte, Filosofia e Religião 
enroscam-se em uma trama detetivesca e histórica. 
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Para ele [Poe] [a mente] era mais uma área sombria, ocasionalmente 
iluminada por luzes estranhas. Os corredores da mente revelam 
caminhos retorcidos, o que pode reservar surpresas para o 
explorador, mas estas surpresas são muitas vezes descobertas 
assustadoras de que paixões negativas habitam estes ambientes. 
 

O modelo do arquiteto e escultor italiano Gherardo Silvani (1579-1675) para a 

fachada da Catedral de Florença no ano de 1635 exemplifica a influência da estética 

gótica em Poe ao se relacionar com o relato de Roderick Usher sobre como as 

janelas com vãos da mansão Usher parecem olhos: 

 

Figura 3 – Modelo de Gherardo Silvani para a fachada da Catedral de Florença 
 

 
 

Fonte: Panofsky (2014, p. 263) 
 

 Além das observações sobre estruturas góticas, uma outra influência da 

tradição gótica é amparada por Poe. Panofsky (2014) argumenta que o gótico é 

ambíguo por natureza. O pensamento da história da arte relacionado ao gótico 

revela a existência de dois movimentos: 

 

O pragmatismo que tenta explicar cada fenômeno individual como 
efeito de uma causa e ver todo o processo histórico como uma 
sucessão de fenômenos, cada um deles “motivado” pelo precedente, 
com um dogmatismo que acredita numa “regra de arte” perfeita ou 
absoluta e considera cada fenômeno individual como uma tentativa 
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mais ou menos bem sucedida de cumprir esta regra. (PANOFSKY, 
2014, p. 273) 
 

A camada mais profunda da utilização do gótico na produção ficcional de Poe 

revela-se por este pensamento, aliado ao potencial intenso e sintético do conto. 

Hauser (1998) argumenta que o período gótico foi dominado por duas correntes não 

separáveis: finalidade artística e técnica. A partir destas correntes, Hauser (1998, p.  

248) aponta que o artista, por meio da intimidade e profundidade de expressão, “faz 

de qualquer obra de arte gótica ou pós-gótica uma espécie de confissão de fé 

pessoal”. No caso em questão, a confissão de fé pessoal de Poe pode ser resumida 

pela máxima “a mente é uma prisão”12. 

 Neste sentido, a unidade de efeito com base no gênero fantástico e no gótico 

enfatiza a afirmação de Lovecraft (1987, p. 53): “o autor [Poe] compreendia tão 

perfeitamente o exato mecanismo e a fisiologia do pavor e da estranheza”. 

 Até o momento, forneceu-se o conhecimento prévio para introduzir questões 

sobre arquivo e memória. A próxima seção tratará de responder o questionamento: 

que relação pode existir entre arquivo, memória e Literatura? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
12 Ressalta-se que a utilização desta máxima não é exclusiva de Poe. No século XVI, o poeta jacobita 
inglês John Donne (1572-1631) argumentava um aspecto nefasto sobre a natureza humana: somente 
a enfermidade e o sofrimento pertencem ao coração do homem. 
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3 ARQUIVO, MEMÓRIA E LITERATURA 

 

 Na introdução, apontou-se que o foco do trabalho é a proposta de uma 

abordagem interdisciplinar entre Arquivologia e Literatura. Tal afinidade 

interdisciplinar pode ser entendida dessa forma: o arquivo pessoal – constituído pelo 

seu criador ou reconstituído pelo olhar de outras instituições ou pessoas – 

corporifica a questão da memória e suas coadjuvantes alteridade e identidade; por 

sua vez, a Literatura utiliza alteridade, identidade e memória como aspectos 

intrínsecos da produção ficcional. A partir desta síntese inicial, procura-se 

aprofundar a discussão em três tópicos: arquivo, memória e Literatura. 

 

3.1 MEMÓRIA13 
 

O foco da carreira de Michael Pollak estava nos estudos sobre a memória. 

Vindo ao Brasil, em 1987, para proferir a palestra intitulada “Memória e identidade 

social” no Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do 

Brasil (CPDOC), esta foi transcrita e publicada na revista Estudos Históricos como 

homenagem póstuma ao pesquisador, em 1992. 

 Cortázar (2008, p. 156) expressa o argumento inicial de Pollak (1992) ao 

comentar que, para Marcel Proust, “o sabor de uma Madeleine molhada no chá abria 

subitamente um imenso leque de recordações aparentemente esquecidas”. Neste 

sentido, o leque de recordações cuja abertura espontânea ocorre com algum de 

nossos sentidos relaciona-se ao que Pollak (1992, p. 201) denomina “noções de 

memória”. Para o pesquisador, estas são percepções da realidade. 

 Na individualidade ou em sociedade, a memória exerce um papel relevante. 

Esta é entendida por Pollak (1992) primeiramente como um fenômeno individual, 

íntimo ou próprio da pessoa. Nos anos 1920-1930, Maurice Halbwachs posicionou 

seu entendimento de memória referindo-se a “um fenômeno construído 

coletivamente e submetido a flutuações, transformações e mudanças constantes” 

(POLLAK, 1992, p. 201). Nora (1993, p. 9) corrobora com este entendimento ao 

                                            
13 Conforme sugestão da banca na II Jornada de Iniciação à Pesquisa em Arquivologia da UFSM, o 
arquivo deveria estar em primeiro lugar. Justifica-se a manutenção da memória como primeiro 
aspecto na discussão por esta permitir o desenvolvimento inicial dos elementos identidade e 
alteridade. Tais elementos são aprofundados na relação com Arquivo Pessoal e Literatura nas 
subseções 3.2 e 3.3. 
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argumentar que a memória está aberta à dialética da lembrança e do esquecimento 

e vulnerável a todas as manipulações e usos. 

 Na perspectiva da Psicanálise, Ferrarini e Magalhães (2014) argumentam que 

Sigmund Freud postulava a memória como componente do sistema mnêmico, 

sistema do aparelho mental responsável pela transformação de excitações 

momentâneas em traços permanentes. Na concordância com algumas das 

características da memória delineadas por Nora (1993) e Pollak (1992), as autoras 

sintetizam quatro proposições fundamentais sobre ela:  

i. Ser identificada com a imaginação e modificação introduzida no 

material registrado; 

ii. Ser múltipla em diversos arquivos e sob signos variados; 

iii. Ser orientada por representações; 

iv. Sofrer reorganizações periodicamente.  

Por tais proposições, pode-se citar a classificação em memória propriamente 

dita – no campo do inconsciente – e simbólica – passível ao esquecimento. 

 Como em qualquer objeto de estudo, a memória, embora variável de acordo 

com o contexto na qual está inserida, apresenta elementos que a constituem. Pollak 

(1992) os define como critérios ou elementos invariáveis: acontecimentos, pessoas 

ou personagens e lugares.  

Para o pesquisador, os acontecimentos podem ser vividos pessoalmente ou 

por tabela, ou seja, “vividos pelo grupo ou pela coletividade à qual a pessoa se sente 

pertencer” (POLLAK, 1992, p. 201). Em relação aos acontecimentos por tabela, ele 

argumenta que, através da socialização histórica ou política, o fenômeno de 

identificação com determinado passado pode surgir. A consequência desta 

identificação é denominada pelas expressões “memória quase herdada” e 

“transferência por herança”. Em outras palavras, um acontecimento que tenha 

ocorrido nas gerações anteriores de uma etnia, família ou grupo social pode ser 

herdado e incorporado pelas novas gerações, havendo a possibilidade de 

identificação com o acontecimento. 

As pessoas ou as personagens seguem a mesma estratégia de classificação. 

Os indivíduos podem ser encontrados ao longo de uma vida ou podem frequentá-la 

por tabela. Desta maneira, figuras públicas e personagens da história podem 

“flutuar” na memória de determinada pessoa sem a necessidade de contato direto 

com o portador da memória. 
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Os lugares constituem um outro elemento indispensável da memória. 

Conforme Pollak (1992), estes podem estar associados às lembranças pessoais ou 

públicas. 

Deve-se ressaltar que os elementos expostos pelo pesquisador podem ser 

encontrados em diversos contextos: Arte, Cinema, Fotografia e Literatura.  

A partir dos elementos, Pollak (1992) aprofunda a discussão da memória em 

dois aspectos:  a relação com a identidade e a seletividade. Nas palavras do 

pesquisador:  

 

A memória é um elemento constituinte do sentimento de identidade 
[...] na medida em que ela é também um fator extremamente 
importante do sentimento de continuidade e de coerência de uma 
pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de si. (POLLAK, 1992, 
p. 205) 
 

Para entender de forma didática a passagem, necessita-se esclarecer o 

conceito de identidade e de alteridade. Na concepção de Pollak (1992), identidade é 

a imagem que uma pessoa adquire, constrói e apresenta ao longo de sua vida a ela 

própria e aos outros, uma representação que “procede através da iluminação 

pontual, multiplicação de tomadas relativas, amostras significativas” (NORA, 1993, p.  

20). Pelo conhecimento que Poe demonstrava na sua escrita, não é de se 

impressionar que uma passagem do conto “Morella” apresenta um argumento 

relativo à definição de identidade: 

 

Em identidade que é denominada pessoal, Locke, creio, a define 
acertadamente como consistindo da uniformidade de um ser racional. 
E uma vez que por pessoa entendemos uma essência inteligente 
dotada de razão, e uma vez que há uma consciência que sempre 
acompanha o pensamento, é ela que faz todos nós sermos isso que 
chamamos de nós próprios – desse modo distinguindo-nos de outros 
seres pensantes, e proporcionando-nos nossa identidade pessoal. 
(POE, 2012, p. 184) 
 

 Na passagem, a expressão “outros” chama a atenção para o fato de que o 

“eu” não está dissociado do “outro”. Cunningham (2003, p. 61) reafirma tal 

pensamento ao declarar que “a natureza [...] da interação com outros seres 

humanos é determinada pelas [...] memórias”. Desta forma, o conceito de alteridade 

entranha-se na discussão. Para Hermann (2006a, p. 72), “a alteridade é um outro, 

do qual depende a própria identidade. O Outro e o eu estão numa relação complexa 
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em que se remetem reciprocamente. Assim, o outro não está só fora como dentro do 

indivíduo”.  Para Pollak (1992), a construção da identidade se produz em referência 

aos outros. Bauman (2005, p. 74-75) reafirma a alteridade no processo de 

construção da identidade ao argumentar que “a essência da identidade [...] não pode 

ser constituída senão por referência aos vínculos que conectam o eu a outras 

pessoas”.  

Neste sentido, duas forças sociais podem ser visualizadas: identificação e 

oposição. Conforme Bauman (2005), a primeira é um fator poderoso na 

estratificação social. No outro lado, têm-se o distanciamento e a impotência como 

maneiras de oposição, sendo possível tratá-las como práticas do esquecimento. No 

posicionamento de Pollak (1992), a significação do distanciamento somente pode 

ser entendida em função do contexto. Em termos linguísticos, o autor pondera que o 

uso do pronome de terceira pessoa revela um maior distanciamento em relação ao 

grupo social nos casos estudados pelo mesmo. A impotência pode ser retratada 

como um caso no qual o indivíduo pertence a determinado grupo, mas perde sua 

identificação pela supressão ou pela extinção do controle da situação. Cuche (2002, 

p. 197) corrobora neste ponto ao argumentar que “a identidade é sempre a 

resultante da identificação imposta pelos outros e da que o grupo ou o indivíduo 

afirma por si mesmo”. Para Ferrarini e Magalhães (2014), Sigmund Freud apontou 

diversas formas de operação do esquecimento14: amnésia infantil, “lembranças 

encobridoras”, e recalque, ou recalcamento. O fenômeno das “lembranças 

encobridoras” é explanado pelas autoras como lembranças irrelevantes que 

associam seu conteúdo com outras lembranças e suas fontes estão na omissão de 

um evento retido na memória. Recalque é a força que mantém as representações 

esquecidas.  

 A passagem de “Morella” ainda indica outro aspecto da identidade: os 

diferentes pontos de vista assumidos conforme o tempo. A passagem refere-se ao 

denominado por Hermann (2006b, p. 11) como o princípio filosófico da subjetividade: 

“o homem, enquanto sujeito, é o princípio ordenador do qual emana o sentido e as 

                                            
14 Ricoeur (2007, p. 435) complementa a discussão ao explicitar uma ideia paradoxal: “o 
esquecimento pode estar tão estreitamente confundido com a memória, que pode ser considerado 
como uma de suas condições”. Para o filósofo, o esquecimento é retratado como a representação do 
passado no tempo presente. Esta concepção coincide com a argumentação de Brothman (2001, p. 
69, tradução nossa) na qual “a memória é fundamentalmente um sistema de representações 
relacionais” entre o presente e o passado. Na perspectiva de Harari (2018), o cérebro humano possui 
capacidade limitada de armazenamento de informação. Neste caso, tal perspectiva pode explanar a 
dicotomia esquecer-lembrar. 
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representações da realidade”. Neste princípio, o homem é o eixo de origem da 

“verdade”. Ele representa a soberania de seu próprio ser. Para este contexto, as 

representações adquirem o sentido de interpretações e perspectivas do sujeito 

perante o relacionamento estético com mundo. Assim, as representações são a 

base da crítica de Nietzsche sobre a soberania do sujeito. Conforme Hermann 

(2006b), para o filósofo, a “perspectiva moral” de cada sujeito é entendida como uma 

entre outras possíveis. 

 Paralelamente a essa discussão, encontra-se a seletividade da memória. Se 

“nem tudo fica gravado” (POLLAK, 1992, p. 203), surgem dois questionamentos: a 

biografia de uma pessoa por ela mesma e pelos outros é completa? A biografia pode 

ser afetada por visões diferentes? 

 Pollak (1992, p. 203) responde o primeiro questionamento ao argumentar que 

“em função da experiência de uma pessoa, [...] as datas da vida privada e da vida 

pública vão ser ora assimiladas, ora estritamente separadas, ora vão faltar no relato 

ou na biografia”. O pesquisador também responde o segundo questionamento ao 

argumentar que, por conta do enquadramento da memória ou o trabalho de 

organização desta, pronuncia-se aí o caráter conflitivo. Pode-se entender este 

caráter através de dois fatores: o condicionamento do conhecimento a determinada 

interpretação e a pluralidade das perspectivas. No entendimento de Hermann 

(2006b), ambos os fatores resultam na luta pelo poder. Isto pode ser respaldado 

pelas sabias palavras do Conde Drácula a Jonathan Harker: “um estranho em uma 

terra estranha é ninguém; os homens não o conhecem, e aqueles que não são 

conhecidos não são amados” (STOKER, 2003, p. 53).  

As palavras de Hermann (2006b) encontram eco nos argumentos de Britto 

(2015). Para o autor, “o arquivo é atravessado pelo jogo de poder: guarda, seleção, 

disposição, disponibilização, publicação, interpretação. [...] Campo com fissuras e 

intervenções de natureza e temporalidade diversas” (BRITTO, 2015, p. 266). 

Nesta direção, pode-se apontar que o arquivo é primordial para a construção 

de uma biografia. Este é o caso da bibliografia crítica de Edgar Allan Poe, da autoria 

do pesquisador Arthur Hobson Quinn. Autoridade na história da Literatura e do 

Teatro do cenário norte-americano, a biografia realizada por este pesquisador 

demonstra um trabalho detalhado sobre a vida de Poe com base em registros 

documentais e fotográficos de arquivos de diversas cidades e instituições pelas 

quais há passagem do escritor. Ao mesmo tempo, esta biografia crítica se contrapõe 
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a outras já publicadas, particularmente em relação à primeira biografia de Poe. 

Nesta primeira biografia, o revendo Rufus Wilmost Griswold (1812-1857) apresentou 

Poe por meio de depreciações, resultado de um mal-estar entre ambos os homens 

cuja amargura perdurou após a morte de Poe. 

De toda a argumentação exposta, a essência da memória é a de um campo 

onde o poder é disputado. Sejam individuais ou coletivas, a memória e a identidade 

forjam e são forjadas pelo outro em contínuo embate. Dito isto, um questionamento 

pode ser levado adiante: estes embates na construção da memória e da identidade 

ocorrem no Arquivo e na Literatura? 

 
3.2 ARQUIVO 
 

 No tocante à Arquivologia, há diversas classificações e definições dadas ao 

termo “arquivo”. O trabalho concentra-se em uma delas: Arquivo Pessoal. 

 No sentido mais amplo do termo, Heymann (2013) assinala que a apreensão 

de arquivo nas ciências sociais é a metáfora do cruzamento entre memória, saber e 

poder, um constructo político que orienta o esquecimento e a lembrança. Nesta 

direção, Heymann (2013, p. 75) responde em parte o questionamento exposto no 

final da unidade anterior ao argumentar que “investimentos pessoais, imagem 

pública e visões de mundo objetivam os arquivos [pessoais] e nos usos que seus 

titulares ou herdeiros lhe conferem”. Dentre as utilidades do arquivo, Delmas (2010) 

explicita que uma delas é a transmissão de memória. Para o autor, a transmissão de 

memória é uma utilidade de caráter moral, psicológico e social do arquivo. Por tal 

aspecto, o autor apresenta uma argumentação na qual a função da memória é mais 

política que testemunhal. Sobre isto, Cunningham (2003, p. 62) enuncia que o 

arquivo pode constituir uma fonte de contradição e poder:  

 

Os arquivos muitas vezes são mantidos como meios de externar, 
sustentar e preservar o consenso unificador de um grupo quanto à 
sua identidade, forjada sobre uma história comum – ou 
alternadamente documentar as articulações concorrentes da 
identidade e pluralidade desse mesmo grupo. 

 

 Após esta contextualização sobre o sentido amplo do arquivo, pode-se 

introduzir o entendimento de Arquivo Pessoal. Para Hobbs (2016, p. 314), este é 

definido como “o espaço de múltiplos construtos – de uma pessoa defendendo e se 
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opondo a uma ideia de si e do outro, ao mesmo tempo que contradiz, convence e 

elabora”. Por esta definição15, pode-se perceber que alteridade, identidade e 

memória são elementos intrínsecos do arquivo pessoal. Considerando a afirmação 

de Siqueira (2016) sobre a existência da naturalidade de um arquivo a partir da 

produção documental, a relação entre criador e documento no Arquivo Pessoal, 

conforme Hobbs (2016), é mantida pela intenção psicológica do primeiro, a partir de 

suas escolhas e interpretações. Sobre estas últimas, Britto (2015, p. 269) aponta 

que “traços comuns às práticas de arquivamento são o desejo de tomar distância em 

relação a si próprio, a disposição do testemunho e a construção de uma perfeita 

coerência da própria existência”. 

Na definição apresentada por Bellotto (2006, p. 266), pode-se entender o 

Arquivo Pessoal como 

 

O conjunto de papéis e material audiovisual ou iconográfico 
resultante da vida e da obra ou atividade de [...] pessoas cuja 
maneira de pensar, agir, atuar e viver possa ter algum interesse para 
as pesquisas nas respectivas áreas onde desenvolveram suas 
atividades. 
 

Por este ponto de vista16, os sujeitos referidos podem ser administradores, 

artistas, cientistas, escritores, estadistas, líderes de categorias profissionais, 

políticos, entre outros. A perspectiva na qual Bellotto (2006) aponta para o arquivo 

pessoal é o interesse artístico, científico e social. Enquanto fonte de pesquisa, o 

Arquivo Pessoal pode  

i. Atuar como informação ilustrativa de argumentos desenvolvidos a partir de 

outro tipo de material;  

ii. Constituir-se de documentação básica para usos biográfico, genealógico 

ou tópico;  

iii. Enfatizar informações obtidas em outros documentos;  

iv. Servir como testemunho de afirmações que não são encontradas em 

outros documentos. 

 Para Hobbs (2016), o Arquivo Pessoal possui determinadas características. 

Dentre elas, destacam-se a interação entre o pessoal e o profissional e a origem da 

                                            
15 A definição de Hobbs (2016) pode ser entendida como uma perspectiva filosófica sobre o arquivo 
pessoal. 
16 A definição de Bellotto (2006) pode ser vista como uma perspectiva técnica sobre o arquivo 
pessoal. 
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documentação a partir da experiência. Para a autora, uma pessoa opera entre o 

pessoal e público com preocupações específicas17. A origem da documentação a 

partir da experiência abrange a capacidade do documento em duas direções: 

expressar o teor experiencial e mostrar a experiência através do seu arranjo. Além 

destas, Hobbs (2016) argumenta que a mídia utilizada para a criação do documento 

é relevante para o entendimento deste tipo de arquivo. Neste sentido, pode-se inferir 

que o arquivo pessoal sustenta as principais características de um arquivo: 

organicidade e proveniência. 

 Seguindo a exposição da fundamentação teórica do trabalho, parte-se para a 

relação entre Literatura e memória, com ênfase na influência destas no arquivo 

pessoal. 

 

3.3 LITERATURA 
 

 A natureza polissêmica também se encontra no termo “Literatura”. Entre as 

diversas definições, duas podem ser pertinentes a este trabalho. Culler (1999, p. 47) 

a define como “uma instituição paradoxal”, uma instituição cuja capacidade é, ao 

mesmo tempo, escrever de acordo com as fórmulas existentes e zombar destas 

convenções. Candido (1995, p. 242) a entende como “todas as criações de toque 

poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de uma sociedade, em todos os 

tipos de cultura”. Para este autor, pode-se argumentar que a base da definição de 

Literatura é o princípio da inclusão. O princípio pressupõe a capacidade da 

sociedade de criar suas manifestações dramáticas, ficcionais e políticas conforme as 

crenças, os impulsos, as normas e os sentimentos dela, objetivando o fortalecimento 

de seus laços.  

Candido (1995) procura apontar o caráter social18 da Literatura. Para o autor, 

este caráter pode ser entendido por três “faces” ou pontos de vista:  

i. Construção de objetos autônomos com estrutura e significado;  

ii. Forma de expressão de indivíduos e grupos sociais;  

iii. Forma de conhecimento.  

                                            
17 Farge (2009, p. 48) corrobora neste ponto ao argumentar que “dificilmente se pode separar a 
história dos homens da história das relações sociais e dos antagonismos”. Isto é pertinente para o 
debate sobre o autor literário apresentado na subseção 3.3. 
18 Pela preocupação com o caráter social, pode-se considerar a perspectiva de Candido (1995) como 
inclusiva. 
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Neste sentido, a obra literária é um objeto construído através da articulação 

do conteúdo e da forma. 

Partindo da articulação de conteúdo e forma, Culler (1999) preconiza o 

vínculo natural da Literatura à linguagem ao examinar o panorama da natureza 

literária. O panorama19 é composto por cinco concepções:  

i. Colocação da linguagem em primeiro plano;  

ii. Construção intertextual;  

iii. Ficção;  

iv. Integração da linguagem;  

v. Objeto estético.  

A primeira concepção refere-se à metalinguagem literária, a linguagem que 

procura se explicar através de sua própria figura20. A construção intertextual é uma 

consequência do “efeito caracol” da metalinguagem. Se “ler algo como literatura é 

considerá-lo como um evento linguístico que tem significado em relação a outros 

discursos” (CULLER, 1999, p. 40), a intertextualidade induz à reflexividade da 

Literatura.  

A concepção desta como ficção é o elemento que separa a linguagem literária 

de outros contextos. Assim, a relação da obra literária com o mundo está aberta à 

interpretação. A concepção de integração da linguagem incide na relação complexa 

dos componentes e elementos do texto. Para Candido (1995, p. 245), “a produção 

literária tira as palavras do nada e as dispõe como todo articulado”. Se Candido 

(1995) refere-se à obra literária como um objeto construído, Culler (1999) corrobora 

ao argumentar que a Literatura também é um objeto estético. Entende-se o termo 

como um objeto capaz de ilustrar a possibilidade de juntar o espiritual e o material. 

Neste sentido, a Literatura exorta o leitor a considerar a inter-relação de conteúdo e 

forma. Com tal declaração, pode-se questionar: como a Literatura instiga o leitor a 

procurar a inter-relação descrita na obra literária? 

A provável resposta para o questionamento parece estar além de seu vínculo 

com a linguagem. Em seu cerne, a Literatura evidencia a relação entre autor 

                                            
19 Por este panorama, o entendimento sobre Literatura circunscreve-se em uma perspectiva filosófica. 
20 Pode-se explanar a metalinguagem literária através de uma cena do filme Moulin Rouge na qual o 
enredo deste encontra-se explicito na encenação de uma peça. O tema desta peça é o triangulo 
amoroso originado pelo mútuo interesse de um cliente de baixa renda e um duque pela anfitriã do 
local destinado as mais diversas orgias do mundo boêmio de Paris na virada do século XIX. 
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literário, escrita, forças sociais, memória – e suas coadjuvantes alteridade e 

identidade – e processo cognitivo. 

O autor literário pode ser entendido como “um boxeador muito astuto” 

(CORTÁZAR, 2008, p. 152). Sua tática é o domínio da escrita e das habilidades ou 

técnicas que possibilitam a expressão de suas ideias e sentimentos de maneira a 

impregnar o conteúdo em uma forma desejada, além de valores humanos. Nesta 

direção, o domínio da escrita é crucial. Nas palavras de Berwanger e Leal (2012, p. 

39), a escrita21 “designa a notação de caráter visual e espacial da linguagem verbal”.  

Segundo Grawunder (1996), o autor literário, na perspectiva de artista 

observador e crítico de seu tempo, apreende ideias, sentidos e situações 

dominantes em um momento histórico e as põe em debate através da escrita na sua 

produção. As forças sociais são as tais ideias, sentidos e situações dominantes que 

perpassam a obra literária. Não há como dissociar a obra literária do seu contexto de 

produção.  Por isso, Tresch (2004) enuncia que palavras convertem pensamentos 

em vibrações e, a partir delas, o autor literário altera e recria o mundo. Para alterar e 

recriar o mundo, exige-se aprender a confiar, até certo ponto, na palavra escrita para 

“documentar, expressar e suplementar os processos cognitivos” (CUNNINGHAM, 

2013, p. 61).  

Para alterar e recriar o mundo, também se exige o uso de estruturas 

cognitivas como base do processo de criação literária. Se “na arte literária, [...] todo 

autor desvenda seu mundo interior” (GRAWUNDER, 1996, p. 140), a memória pode 

ser considerada uma estrutura cognitiva. Neste sentido, o papel dela amplia-se da 

lembrança do passado para a lembrança do presente. O passado – “a apropriação 

[...] daquilo que sabemos não mais nos pertencer” (NORA, 1993, p. 20) – alinha-se 

às forças sociais do presente. Por sua vez, estas impulsionam o ímpeto criativo do 

autor em direção à ficcionalização. O passado pode se tornar material para o 

processo cognitivo de criação no presente. Resultante deste processo22, a criação 

ou obra literária torna-se “a instituição de uma memória [...] fossilizada no espaço” 

                                            
21 Harari (2018) complementa a discussão ao argumentar que a escrita é um método para armazenar 
informações por meio de símbolos materiais, um método cujo impacto é a mudança na maneira como 
os humanos pensam e concebem o mundo. 
22 Nas palavras de Brothman (2001, p. 63, tradução nossa), “a memória constrói continuamente o 
passado como componente integral da percepção do presente”. A partir desta concepção, ele aponta 
que a memória, pelo viés arquivístico, utiliza os resíduos do passado enquanto material para 
promover conhecimento integrado, identidade social e formação da consciência de grupos. 



31 
 

(BRITTO, 2015, p. 266). Decorrentes da memória, alteridade e identidade são 

coadjuvantes no ímpeto criativo do autor.  

Segundo Watt (2010), a Literatura se deve à capacidade humana de projetar-

se em outras pessoas e em suas situações. Desta forma, projetar o “eu” no “outro” é 

falar de alteridade; conforme Pollak (1992, p. 209), é “o ato de relatar o evento 

pessoal atribuindo-o a outra pessoa” como transposição necessária para transmitir 

experiências dolorosas; nas palavras de Whitman (2008, p. 113), é “[eu] vou buscar 

você onde estiver e te enxertar em mim”. 

Além de estar no jogo identificação-oposição, a identidade não é somente um 

tema da Literatura. Para Culler (1999), a identidade é um objeto de construção nas 

obras literárias. Pode-se inferir que o senso de construção de identidade na 

Literatura origina-se da relação entre obra literária, leitor e mundo. Assim, “nos 

tornamos quem somos nos identificando com as figuras sobre as quais lemos” 

(CULLER, 1999, p. 110) ou, ainda, nos opondo a estas figuras. 

Até este momento, optou-se por explorar os itens separadamente para fins 

didáticos. Ressalta-se que memória, Arquivo Pessoal e Literatura23 podem se 

relacionar. A memória está presente no Arquivo Pessoal como os atos de lembrar e 

esquecer. Na Literatura, ela demarca território ao participar como estrutura cognitiva 

da criação literária. Arquivo Pessoal e Literatura entrelaçam-se porque, na 

argumentação de Tresch (2004), a palavra – escrita ou falada – é o principal meio de 

recriação do mundo. Nesta direção, o Arquivo contextualiza e preserva pensamentos 

de outros períodos para as novas gerações através de conjuntos documentais cuja 

base é a palavra, em grande parte. Com sua base na palavra, a Literatura também 

contextualiza e preserva ideias e pensamentos de outros períodos. Produções 

literárias, quando inseridas em um arquivo pessoal, tornam-se o reduto da memória. 

A tirinha a seguir ilustra esta perspectiva através de um humor sutil: 

 

 
 

                                            
23 Salienta-se que Arquivo e Literatura diferenciam-se por meio do método. A literatura arquivística 
ressalta o foco do Arquivo em registros documentais. Por sua vez, a Literatura não propõe a 
utilização de registros documentais para explanar eventos pessoais ficcionalizados. Entretanto, a 
utilização de registros documentais para a explanação de eventos pessoais ficcionalizados é 
justificável por se tratar de uma aproximação entre Arquivologia e Literatura. No tocante às 
perspectivas de Literatura expostas neste trabalho, aponta-se que há outros autores que expressam 
pontos de vista diferentes. Os autores escolhidos para esta fundamentação teórica representam uma 
fração da complexidade de definição de Literatura. 
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Figura 4 – Memória no Arquivo Pessoal 
 

 
 

Fonte: Schulz (2015, p. 99) 

 

 A tirinha ilustra a personagem Snoopy no seu alter ego de escritor recebendo 

uma carta de rejeição e pedindo para que seu assistente, o pássaro Woodstock, a 

arquive na árvore. Neste sentido, pode-se depreender que o arquivamento desta 

carta de rejeição corrobora com os argumentos de: 

i. Hobbs (2016), no tocante à formação do Arquivo Pessoal: a relação entre 

criador e documento é mantida pela intenção psicológica do primeiro, além 

do entendimento do tipo de arquivo em questão que compartilha 

concepções de identidade, alteridade e interação entre o pessoal e o 

profissional; 

ii. Britto (2015), referente à construção da própria existência; 

iii. Belloto (2006): o Arquivo Pessoal como fonte de pesquisa para constituir 

de documentação básica para uso biográfico, por exemplo. 
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4 METODOLOGIA 
 

Como pode ser demonstrado até o momento, o foco deste trabalho está na 

pesquisa de cunho bibliográfico. Para Gil (2008, p. 26), a pesquisa é entendida como 

“o processo formal e sistemático de desenvolvimento do método científico”. 

Conforme este autor, o objetivo de uma pesquisa é descobrir respostas mediante o 

emprego de procedimentos científicos. 

Esta definição pode ser particularizada quando Jardim (2012) argumenta que 

a pesquisa na área arquivística atua na direção de reflexão sobre métodos, objetos, 

recursos teóricos e questões interdisciplinares. Nas suas palavras, “a pesquisa na 

área constitui a base fundamental para a sua renovação permanente” (JARDIM, 

2012, p. 151). 

Utiliza-se a abordagem qualitativa. Esta abordagem tem por finalidade 

“desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias” (GIL, 2008, p. 27) e envolve 

levantamento bibliográfico e documental. Por isso, trata-se de uma pesquisa 

bibliográfica. Segundo Gil (2008, p. 50), a pesquisa bibliográfica “é desenvolvida a 

partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos 

científicos”. O material selecionado para o trabalho envolve publicações digitais e 

impressas. Este material compreende artigos e livros que abrangem temáticas 

relativas à memória, Arquivologia e Literatura. Da memória, utilizam-se os estudos 

desta associados à alteridade e à identidade. Da Arquivologia, tem-se o arquivo 

pessoal. A biografia de Poe, gênero fantástico, fragmentos de obras literárias e 

gótico são os elementos temáticos oriundos da Literatura.  

A pesquisa tem como objetivo geral analisar como o conceito de memória 

entranha-se na produção ficcional de Poe. Para cumpri-lo, dois objetivos específicos 

são necessários: traçar evidências teóricas na relação entre memória, Arquivo e 

Literatura e transpor o estudo sobre memória para as obras literárias selecionadas.  

O método empregado é o entrelaçamento do estudo sobre memória com a 

análise literária de cinco contos e um capítulo de um romance de Poe. Para a 

implementação deste método, as seguintes atividades são realizadas em sequência: 

i. Delimitação de temática, objetivos e outros elementos por meio de 

apontamentos iniciais; 

ii. Demarcação do escopo referente à pesquisa bibliográfica; 

iii. Elaboração de fichamento durante a leitura da bibliografia selecionada; 
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iv. Cruzamento das anotações selecionadas durante o processo de 

fichamento; 

v. Ampliação e revisão da bibliografia conforme surgimento de necessidades 

e também resultante de sugestões do orientador; 

vi. Proposta de estrutura para apresentação argumentativa. 

A organização textual da próxima seção é distribuída desta forma: os contos 

“Berenice” e “Ligeia” são os objetos de estudo da subseção “Poe e mulheres”, um 

eixo temático demarcado pela idealização do Belo; os contos “O poço e o pêndulo”, 

“William Wilson” e “A queda da casa de Usher” são os objetos da subseção 

“Desmaio, duplicidade e obsessão”. O capítulo II do romance “As narrativas de A. 

Gordon Pym” é o objeto de estudo da subseção “Feitiço do mar”. 
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5 MEMÓRIA E IDENTIDADE NO CASO POE 
 

 Ao partir do pressuposto que a memória está imbuída no ímpeto criativo do 

autor literário, pode-se perceber traços de permanência dela no processo cognitivo 

deste autor. No caso Poe, tais traços estão dispersos em sua extensa criação 

ficcional. Se há fortes indícios na possibilidade da transposição dos argumentos de 

Pollak (1992) aplicar à produção literária de Poe, a análise das obras selecionadas 

pretende apresentar a força da impressão destes traços em três instâncias. A 

primeira é situada na relação entre Poe, mulheres e a idealização do Belo. A 

segunda concentra-se em episódios de desmaio, duplicidade e obsessão. A terceira 

fixa-se na linha tênue entre loucura e sanidade nos percursos da navegação 

marítima. 

 

5.1 POE E MULHERES 
 

 Para um leitor assíduo nos diversos gêneros literários, constatar o laço entre 

amor e a personagem feminina não é novidade. Abandono, morte e negações em 

relação à mulher tornaram-se uma fonte na qual principalmente poetas se espelham 

e expressam suas dores mais intensas. 

 A produção ficcional de Poe aponta a presença explicita de personagens 

femininas no título de quatro contos e oito poemas24. Seus biógrafos registram a 

existência de quatro mulheres relevantes: Elizabeth Poe (1787-1811), Frances 

Valentine Allan (1784-1829), Maria Poe (1790-1871) e Virginia Eliza Poe/Clemn 

(1822-1847). Elizabeth foi a mãe biológica de Poe. Frances foi a mãe adotiva dele, 

esposa de John Allan. Maria é a tia dele, considerada a mulher que mais 

representou a ideia de amor materno25 na vida do escritor norte americano. Á 

Virginia, coube o papel de esposa, bem como filha de Maria. 

 

 
 
 
 
 

                                            
24 Os poemas são “To Margaret”, “To Octavia”, “Elizabeth”, “To Helen” (duas versões), “Lenore”, “For 
Annie” e “Annabel Lee”. Os contos são “Berenice”, “Morella”, “Ligeia” e “Eleonora”. 
25 Poe dedica o poema “To My Mother” a Maria Poe, publicado alguns meses antes da morte do 
escritor, em 1849. 
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Figura 5 – Painel das mulheres 
 

 
 

Fonte: Quinn (1998, p. 30, 62, 524, 606) 
 

 Dos tormentos pessoais para o território da ficcionalização,  o fascínio de Poe 

pela morte de personagens femininas pode estar além da incorporação de 

elementos góticos na escrita narrativa. Coincidência ou fato, árvores genealógicas e 

biografias salientam que Elizabeth e Virginia faleceram da mesma doença – 

tuberculose – e com a mesma idade, vinte e quatro anos. Embora o falecimento de 

Virginia tenha ocorrido em 1847, pode-se entender o falecimento de Elizabeth – no 

ano de 1811 – como uma possível gênese da idealização do Belo encontrada nos 

contos “Berenice” e “Ligeia”. A dualidade entre a beleza e o horror da morte nesta 

idealização é encontrada em uma passagem do já referido romance “Meu nome é 

vermelho”: “eles [todos esses elementos] lembram não apenas a beleza do quarto 

que você agoniza, mas a beleza deste mundo que você deixa” (PAMUK, 2007, p. 

34). 

 Nesta direção, Ariès (2012) aponta um pensamento histórico pontual para o 

tópico: a morte romântica. Para o historiador, há uma corrente de pensamento a 

partir do século XVIII na qual “a morte [...] será [...] admirável por sua beleza” 

(ARIÈS, 2012, p. 68). Tal corrente encontra oscilação no surgimento de outra no 

século XIX: a morte como 

 

Uma transgressão que arrebata o homem de sua vida quotidiana [...] 
para submetê-lo a um paroxismo e lançá-lo [...] em um mundo 
irracional, violento e cruel. (ARIÈS, 2012, p. 67) 
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 Com base nestas explanações, pode-se perceber a presença de ambas as 

correntes na produção ficcional de Poe no tocante à morte de personagens 

femininas. A beleza da morte alia-se ao culto da lembrança – através da recordação 

– e a dificuldade na aceitação da morte do outro. 

 Publicado primeiramente no ano de 183526, o conto “Berenice” narra a funesta 

união amorosa de Berenice e Egeu. “Ligeia”, publicado em 1838, representa o relato 

de um narrador não identificado enfeitiçado por sua companheira Ligeia. 

 Antes de adentrar no irrompimento de fatos biográficos de Poe na produção 

ficcional, necessita-se analisar quais aspectos da memória aproximam-se da 

discussão apresentada na subseção 3.1 nos contos selecionados. 

 Ambos os contos possuem foco na memória enquanto fenômeno individual 

associado a experiências traumáticas. As seguintes passagens ilustram esta 

associação: 

 

[...] A lembrança da alegria passada é a angústia do presente. 
(Berenice, POE, 2017, p. 233-234) 
 

[...] Minha memória enfraqueceu-se com tantos sofrimentos. (Ligeia, 
POE, 2017, p. 245) 
 

As passagens são posicionadas como elementos de abertura dos contos e 

atuam na estrutura narrativa como fórmula para “sequestrar” o leitor na leitura. 

 Egeu, o narrador de “Berenice”, expressa a identificação do indivíduo com o 

grupo social ao qual pertence ao declarar que a linhagem de sua família é chamada 

de “raça de visionários” (POE, 2017, p. 234) nos aspectos intelectuais, morais e 

ornamentais. No aspecto intelectual, a natureza peculiar dos livros acondicionados 

na biblioteca incorpora obras de temáticas místicas: estudos sobre Cosmologia e 

filosofias antigas sobre morte e vida. Nesta direção, Lovecraft (1987, p. 54) é pontual 

na descrição da composição das personagens de Poe, bem como na possível 

origem destes: 

 

Seu protagonista típico é quase sempre um cavaleiro de família 
antiga e condição abastada, taciturno, bem-parecido, orgulhoso, 
tristonho, intelectual, altamente sensível, caprichoso, introspectivo, 
solitário e às vezes meio louco; geralmente versado em ciências 

                                            
26 Embora há um espaço de tempo de 24 anos entre o falecimento de Elizabeth Poe e a publicação 
do conto em questão, Quinn (1998) evidencia que Poe começou a escrever contos a partir de 1831. 
O final da década de 1820 demarca a publicação de poemas. 
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estranhas e torvamente empenhado em desvendar os segredos 
proibidos do universo. [...] Qualidades mais particulares parecem ter 
origem na psicologia do próprio Poe, que sem dúvida era portador de 
muito da tristeza, sensibilidade, aspiração arrebatada, isolamento e 
fantasia extravagante que atribui às suas solitárias e orgulhosas 
vítimas do Fado. 
 

 “Ligeia” assinala com excelência a definição de alteridade delineada por 

Hermann (2006a) na subseção 3.1. O narrador exemplifica um caso de imersão total 

do “eu” no “outro” na passagem: 

 

[...] Tinha consciência suficiente de sua superioridade para me 
resignar [...] a me deixar guiar por ela pelo mundo caótico das 
investigações metafísicas com as quais me ocupava com empenho 
nos primeiros anos de nosso casamento. (POE, 2017, p. 250) 
 

 No tocante à idealização do Belo na personagem feminina, Berenice e Ligeia 

representam percepções diferentes. Egeu apresenta Berenice ao leitor como uma 

mulher jovem cuja agilidade, graciosidade e ingenuidade a fazem transbordar de 

energia. Acometida subitamente por uma doença misteriosa, seus traços físicos 

alteram-se: de cabelos negros para claros, lábios enrugados, magreza excessiva, 

olhos opacos e palidez. Embora Egeu observe que a inesperada doença acarreta 

crises de epilepsia no seu par, a literatura médica indica que magreza excessiva e 

palidez são sintomas de tuberculose, a mesma doença que causou o falecimento de 

mãe biológica e, mais tarde, da esposa de Poe. O quadro de alterações ocasionado 

em Berenice pela doença a transforma em objeto de análise e “especulação [...] 

impenetrável” (POE, 2017, p. 238) cuja beleza é onírica e pertence à abstração de 

um ser da terra para Egeu. 

 Ao contrário da graciosidade e ingenuidade de Berenice, Ligeia assemelha-se 

muito com o cavaleiro ao qual Lovecraft (1987) enuncia: erudita, pertencente à 

linhagem antiga de uma família abastada e versada em ciências estranhas. Além da 

eloquência e linguagem musical descritas pelo narrador, a beleza desta protagonista 

feminina o assombra: cachos negros, lábio superior curvado e inferior delicado e 

voluptuoso, nariz de contornos delicados, olhos grandes e pele pálida. Por esta 

caracterização, ela “era a beleza dos seres acima ou além da terra” (POE, 2017, p. 

248).  
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Equiparando-se à Berenice, Ligeia também é acometida por uma doença 

súbita, mas diverge da primeira ao transcender a fronteira da morte27 por um ato 

vampiresco de ressurreição. Ela enquadra-se em uma das observações de Quinn 

(1998, p. 213, tradução nossa) ao tratar sobre as fronteiras28 pelas quais Poe 

avançou:  

 

A apresentação da vida física tem sido o principal interesse dos 
seres humanos, mas Poe foi muito além disto ao encarnar 
personagens que representam o esforço de preservar ou destruir a 
integridade da identidade espiritual. 
 

 Ligeia também pode representar a manifestação de lembranças de Poe no 

território da ficcionalização. A descrição dos traços físicos dela assemelham-se ao 

encontrados em Elizabeth Poe, sua mãe. 

 

Figura 6 – Elizabeth Poe (1787-1811) 
 

 
 

Fonte: Quinn (1998, p. 30) 
 

                                            
27 Solfieri, personagem do romance “Noite na Taverna”, apresenta-se como um cético à imortalidade 
da alma na passagem “[...] porque não concebeis que esse ideal posse tornar-se em loco e podridão, 
como as faces belas da virgem morta[...]?” (AZEVEDO, 2004, p. 12). 
28 Uma plausível explanação para o comportamento de Ligeia é a filosofia de seu criador. Em uma de 
suas cartas, Poe (2018) expressa descrença no aperfeiçoamento humano e refere-se a Deus como 
uma matéria sem partículas que impele e permeia o pensamento, enquanto fonte de criação. 
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 Não há possibilidade de afirmar sobre a nuance dos cabelos e da pele, por se 

tratar de uma reprodução em preto e branco, mas é possível vislumbrar os cachos, o 

contorno delicado no nariz, o lábio superior curvado e o inferior suave com certo 

volume e os olhos grandes. 

 Para além desta semelhança, Araújo (2002, p. 112) analisa que “Poe 

transfere lembranças da infância, quando tinha apenas dois anos e vira sua mãe, 

morta. O pequeno Poe [...] nunca adormeceu, e [...] sempre esperou [...] o retorno 

dela”. O autor atribui a análise ao fenômeno das “lembranças encobridoras”, 

explanado na subseção 3.1. 

A partir disto, um conflito surge: “o que vem primeiro: a literatura ou a 

realidade?” (FROBENIUS, 2012, p. 108). A resposta parece vir da memória: de 

traços de permanência à manifestação física, sob pena de perda de originalidade 

artística, realidade e ficção entrelaçam-se. 

 

5.2 DESMAIO, DUPLICIDADE E OBSESSÃO 
 

 A morte é um eixo temático constante nas obras de Poe e, em muitos 

exemplos na sua produção ficcional, está acompanhada de estranhos casos de 

distúrbios mentais. Esta subseção pretende explorar eixos temáticos 

complementares à morte: duplicidade, loucura e obsessão. 

 Publicado no ano de 1842, o conto “O poço e o pêndulo” relata a perturbadora 

experiência de quase morte de um narrador condenado pela Inquisição. A tira de 

Peanuts publicada no dia 20 de maio de 1962 explana o conto em questão: 
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Figura 7 – Menção de Poe em Peanuts29 
 

 
 

Fonte: Schulz (2013, p. 217) 
 

Lançado ao escuro e à privação de sanidade mental, o narrador deste conto 

utiliza o ponto médio da dialética do lembrar e do esquecer presente na 

argumentação de Nora (1993): o desmaio, traduzido pela latência e pelo sono. Os 

movimentos do narrador são observados na sequência desmaio – lucidez – 

lembrança – esquecimento. 

 Da conversão do mundo em quietude por excessiva fadiga física e mental nas 

condições em que se encontra30, o protagonista revela: “[...] havia desmaiado, mas 

não posso dizer que tenha perdido a consciência por completo” (POE, 2017, p. 36).  

Se Ferrarini e Magalhães (2014) mencionam, a partir do estudo da concepção 

de memória por Sigmund Freud, que a tríade recalque – resistência – deslocamento 

permeiam o processo de esquecimento, a lucidez pode ser entendida como a força 

da resistência, um sobressalto da consciência humana na busca da luz. Observa-se 

o progresso deste sobressalto nas passagens de “o poço e o pêndulo”: 

 

Em meio aos esforços frequentes e concentrados para recordar, a 
empenhos sinceros para recuperar alguma lembrança do estado de 

                                            
29 Esta não é a única menção de Poe em Peanuts. Em determinado momento da animação “Snoopy: 
o musical”, lançado no ano de 1988, há uma canção na qual Poe é o assunto de possíveis perguntas 
em sala de aula. 
30 Preso e à espera da forma de tortura que será submetido pelos inquisitores. 
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aparente vácuo no qual mergulhara minha alma, houve momentos 
em que quase obtive êxito. (POE, 2017, p. 37) 
 
De repente, lucidez acompanhada por um calafrio de horror e um 
esforço tenaz para compreender o que estava de fato acontecendo 
comigo. (POE, 2017, p. 38) 
 

 As expressões “esforços frequentes e concentrados para recordar” e “esforço 

tenaz para compreender” remetem a um dos fatores do processo de esquecimento 

apresentado por Ferrarini e Magalhães (2014): esforço empregado para recordar. 

Além deste fator, as autoras explanam que o processo de esquecimento recebe a 

influência da constituição psíquica do indivíduo e o estado psíquico atual. Nesta 

direção, as passagens de “O poço e o pêndulo” descritas a seguir ilustram um 

narrador de constituição psíquica fragmentada, direcionando-se para a perda 

excessiva do controle de si: 

 

Devido ao longo sofrimento, meus nervos encontravam-se à flor da 
pele, a ponto de tremer com o som de minha própria voz. (POE, 
2017, p. 42) 
 
A lâmina descia [...] rumo ao meu coração com o passo furtivo de um 
tigre! Eu alternava gargalhadas e urros, conforme uma ou outra ideia 
se tornava predominante em minha mente. (POE, 2017, p. 47) 
 

 Na primeira passagem, tem-se um indivíduo abandonado no escuro à espera 

de uma tortura. Na segunda passagem, ele está imobilizado em uma mesa enquanto 

um pêndulo de grandes proporções lentamente oscila em direção ao seu peito. Na 

torrente de pensamentos e sensações corporais, a demência e a loucura são 

componentes da tortura ou formas transitórias para o esquecimento? 

 Independente dos pontos de vista que podem surgir para o questionamento, 

Lovecraft (1987, p. 50) oferece um argumento pontual para o momento: formas e 

presenças demoníacas são despertadas por um grito que gargalha em demência 

súbita ou que “explode em ecos cataclísmicos inesquecíveis”. 

 Publicado no ano de 1839, o conto “William Wilson” aborda a alteridade e o 

binômio identificação – oposição: o narrador que batiza o conto declara ser 

perseguido pelo seu concorrente Wilson a partir de tenra idade. 

 A perseguição inicia-se no momento em que William Wilson descobre a 

entrada de um novo colega com o mesmo nome no ateneu: 
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Um estranho o carregava [o nome William Wilson], alguém que seria 
a causa de sua repetição duplicada, alguém que estaria 
constantemente em minha presença, e cujos interesses [...] deviam 
[...] ser muitas vezes confundidos com os meus. (POE, 2012, p. 32) 
 

 Se a passagem ilustra a identificação de um potencial inimigo desde o 

primeiro contato, o motivo para isto pode ser encontrado na maneira pela qual 

William Wilson apresenta-se: um indivíduo com propensão à perversidade cuja 

excentricidade pode superar o imperador romano Heliogábalo. Araújo (2002) associa 

tal propensão à “lógica da maldade”, uma lógica na qual se está diante do bem e do 

mal e o indivíduo opta por fazer o que não se deve fazer. 

 A imposição de superioridade é rompida na medida em que a ambiguidade 

dos sentimentos nutridos por William Wilson em relação a Wilson é estabelecida nos 

binômios animosidade petulante – estima e medo – respeito. A partir destes 

binômios e do não reconhecimento de sua superioridade por Wilson, o narrador 

sintetiza a rivalidade na passagem: 

 

Sua competição, sua resistência e particularmente sua impertinência 
e obstinada interferência com os meus propósitos eram não tão 
manifestas, mas antes privadas. Ele parecia destituído igualmente da 
ambição que me impelia e da energia apaixonada da mente que me 
capacitava a me sobressair. Em sua rivalidade poder-se-ia 
conjecturar que agia unicamente por um desejo caprichoso de 
estorvar, surpreender ou mortificar minha pessoa. (POE, 2012, p. 30) 

 

Salienta-se que, apesar da soberania expressa por William Wilson, este é 

derrotado por Wilson: “[...] e assim seu sussurro singular tornou-se o puro eco do 

meu” (POE, 2012, p. 33). 

Em determinado momento da narrativa, William Wilson é um jovem estudante 

universitário cujas lembranças sobre a rivalidade pareciam ter sido apagadas pela 

ação do tempo. Sucessivos eventos evocam a presença de Wilson, culminando em 

uma luta na qual as últimas palavras deste, ferido por uma espada, são: “[...] em 

mim existias – e, em minha morte, vê por esta imagem, que é a tua própria, quão 

absolutamente assassinastes a ti mesmo” (POE, 2012, p. 47). 

Além da alteridade, o conto “William Wilson” também aborda reminiscências 

de eventos ocorridos na vida de Poe. O ateneu no qual o narrador deste conto 

estudou durante a infância é o Reverend John Bransby’s Manor House School. Este 
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é o local onde biógrafos como Quinn (1998) argumentam que Poe estudou entre os 

anos 1818 e 1820, devido à estada da família Allan na Inglaterra de 1815 a 1820. 

 

Figura 8 – Reverend John Bransby’s Manor House School, por volta de 1860 
 

 
 

Fonte: Disponível em: <https://www.eapoe.org/papers/misc1921/quinni08.htm>. 
Acesso em: 13 set. 2018 

 

 Datada de aproximadamente 1860, a figura acima ilustra as instalações 

físicas do ateneu, localizado na cidade de Stoke Newington – um distrito londrino: 

uma construção no estilo elisabetano. Na narrativa, há uma passagem que indica a 

ficcionalização deste período da vida de Poe: 

 

Minhas mais antigas lembranças de uma vida escolar estão ligadas 
ao prédio grande, irregular, elisabetano de um vilarejo na Inglaterra, 
onde havia um vasto número de árvores gigantescas e contorcidas, e 
onde todas as casas eram excessivamente antigas. (POE, 2012, p. 
26) 
 

 No tocante à importância do período de estudo no ateneu, alguns autores 

expõem posicionamentos diferentes. Fisher (2008) não considera tal período um 

aspecto relevante para discussão. Quinn (1998) discorda de Fisher (2008) ao avaliar 

a questão como relevante para a escrita ficcional de Poe. O autor argumenta que 

 

Certamente Bransby parece ser representado injustamente e o 
retrato do clérigo é provavelmente imaginário, ou uma composição 
dos mentores da infância de Poe. A obscuridade e o mistério são 
exagerados, mas é importante notar que o método de criar mistério 
pela negação do ordinário e do normal tem suas raízes nesses dias 
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escolares na atmosfera de uma cidade com rica tradição. (QUINN, 
1998, p. 76, tradução nossa) 
 

 Considerando que Poe circunscreveu “William Wilson” na fronteira entre vida 

e morte através da alteridade e da duplicidade, pode-se dizer que há semelhanças 

no eixo temático do próximo conto. 

 Publicado no ano de 1839, o conto “A queda da casa de Usher” relata 

estranhos eventos durante a visita de um narrador não identificado a seu amigo de 

infância Roderick Usher. Poderia ser considerado apenas mais um conto de terror 

“programado” para impressionar os leitores do período, mas se projeta como uma 

estratégia de monumentalização da memória pelo desejo de se arquivar, de 

cristalizar sua imagem na história da Literatura norte-americana. 

 Pelo viés da memória, a estratégia utilizada na estrutura narrativa é o fator 

observado por Pollak (1992, p. 209) como “relatar o evento pessoal atribuindo-o a 

outra pessoa”. No caso em questão, justifica-se a presença de um narrador cujo 

julgamento é parcial. 

Pela voz deste narrador, sabe-se que Roderick Usher é um indivíduo 

reservado com temperamento sensível e peculiar, especialmente artístico. Ele é 

oprimido por um transtorno mental visto como mal de família: “uma aflição de nervos 

que [...] manifestava-se em uma gama de sensações anômalas” (POE, 2017, p. 58). 

Pela expressão “sensações anômalas”, incluem-se mudanças na aparência física e 

nas atitudes do protagonista, além da obsessão dos sentidos. 

No tocante às primeiras características mencionadas, identifica-se o criador 

de Roderick: um homem reservado com dons artísticos. Nas palavras de Cortázar 

(2008, p. 108), 

 

O caranguejo Poe só abandona a concha do orgulho diante [...] dos 
seus pouquíssimos seres queridos. [...] Perante o mundo e os 
homens, Edgar Poe se ergue altaneiro, impõe toda vez que pode sua 
superioridade intelectual, sua causticidade, sua técnica de ataque e 
defesa. [...] Os heróis de seus contos noturnos serão às vezes como 
ele [...]. 
 

 A “concha do orgulho” referida na passagem transparece em uma carta de 

Poe ao crítico e editor James Russel Lowell (1819-1891) datada de 2 de julho de 

1844: 
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Não sou ambicioso – a não ser por provocação. De vez em quando, 
sinto-me tentado a superar um tolo, simplesmente por detestar a 
ideia de que um sujeito imbecil possa achar que é superior a mim. 
(POE, 2018, p. 212) 
 

O transtorno mental pode ser entendido o resultado do conflito ilustrado na 

personagem de Ligeia: a tênue fronteira entre a destruição e a manutenção da 

identidade. No posicionamento de Quinn (1998, p. 285, tradução nossa),  

 

Poe transferiu a Roderick seu próprio medo de incorrer na 
decadência mental que se instalava periodicamente durante sua 
vida. A perda da identidade espiritual é naturalmente o último perigo 
humano e Roderick vive em tais sombras. 
 

 Em determinado momento da narrativa, o narrador enuncia um choque 

perante o estado atual da figura que se apresenta como amigo de infância: aspecto 

cadavérico da pele, cabelo tênue como teia de aranha, lábios finos, nariz delicado e 

olhos grandes e luminosos. Esta descrição também parece ser compatível com o 

criador de Roderick: 

 

Figura 9 – Daguerreótipo de Poe, por volta de 1847 

 

  
 

Fonte: Disponível em: <https://www.eapoe.org/papers/misc1921/deasf12a.htm>. 
Acesso em: 14 set. 2018. 
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 Datado de aproximadamente 1847, o daguerreótipo de Poe consegue 

ressaltar as características descritas. Elas aglomeram o criador e a criatura e 

mesclam a fronteira entre a ficção e o real. 

 Há outro fato relevante referente ao próprio nome escolhido para a 

personagem. Conforme Quinn (1998, p. 56, tradução nossa), um trecho da carta de 

John Allan para Margaret Nimmo31, datada de 26 de fevereiro de 1811, avisa que 

“[...] Rhoderic está o mesmo de sempre”. Ressalta-se que a carta não apresenta 

evidências sobre grau familiar ou nome completo, mas o trecho demonstra um 

fragmento de memória ficcionalizado. 

 Pela análise evocada, os contos apresentam protagonistas cuja trajetória é 

permeada pela morte. Entre o narrador não identificado em “O poço e o pêndulo”, 

William Wilson e Roderick Usher, apenas o primeiro não sucumbe ao destino fatal. 

Seria Arthur Gordon Pym um outro nome a constar na lista de sobreviventes? 

 

5.3 O FEITIÇO DO MAR 

 

 Em um determinado período histórico, o ser humano, enquanto indivíduo 

soberano de suas ações, lançou-se ao mar para desbravar territórios e, 

principalmente, impor seu poder sobre os elementos da natureza e seus 

semelhantes. No caminho, a valentia deste se deparou com dois adversários: o 

medo e a morte. 

 No ponto de vista de Delumenau (1989), o medo é definido como um reflexo 

indispensável de sobrevivência, inerente ao indivíduo. Nas palavras do autor, o mar 

permaneceu como o lugar de medo, por excelência, no imaginário dos homens. 

Consequentemente, este imaginário associou o mar à morte ao entender a água 

como um antielemento32, um bloco maciço de incontroláveis aflições, mistérios e 

temores. 

 Neste contexto, encontra-se o romance “A narrativa de A. Gordon Pym”. 

Alguns segmentos foram publicados em formato folhetim na revista Southern 

Literary Messenger no ano de 1837, mas a narrativa completa foi publicada no 

formato livro em 1838. O enredo percorre as aventuras marítimas do jovem Arthur 

                                            
31 Prima de Frances Valentine Allan. 
32 O romance “Os trabalhadores do mar” oferece um exemplo deste ponto ao ilustrar a ameaça de um 
clarão abaixo da embarcação da personagem Gilliatt na passagem “era uma claridade feita de 
cegueira. A sombra [da noite] entrava como elemento naquela luz fantasma” (HUGO, 2003, p. 250). 
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Gordon Pym. Dos 27 capítulos que constituem o romance, selecionou-se o capítulo 

II. 

Na análise, entende-se o conteúdo do capítulo em questão como uma 

progressão na construção de nova identidade: identificação, alteridade e ruptura de 

laços sociais. 

A partir do fenômeno denominado por Pollak (1992) como “memória quase 

herdada”, o capítulo inicia-se na identificação de Pym com o grupo dos marinheiros, 

vistos como pertencentes à raça dos melancólicos, na passagem 

 

Tais visões ou desejos [de morte, cativeiro e aflições num oceano 
desconhecido] são comuns, garantiram-me desde então, de 
numerosa raça dos melancólicos – na época em que falo, tomava-os 
apenas por vislumbres proféticos de um destino ao qual me sentia, 
em certa medida, predestinado. (POE, 2002b, p. 32) 
 

Por “vislumbres proféticos”, pode-se perceber a idealização poética das 

travessias marítimas na imaginação deste protagonista. Jeha (2011, p. 187) 

argumenta que “os marinheiros constituíam uma categoria marginalizada em todas 

as nações”. Ao contrário da posição social abastada da família de Pym, os 

marinheiros são homens cujo estigma se caracterizava pelo deslocamento cultural e 

geográfico e pelo embate direto à morte. Nas palavras de Watt (2010, p. 93), 

 

O verdadeiro destino dos náufragos era, quando muito, insípido. Na 
pior das hipóteses, acossados pelo medo e atormentados pela 
degradação que o meio lhes impunha, eles desciam 
progressivamente ao nível de animais, perdiam o uso da linguagem, 
enlouqueciam ou morriam de inanição. 
 

 A idealização poética germina na relação de Pym e Augustus. Este encontra 

em Pym um ouvinte ávido de narrativas de travessias marítimas e impele nele o 

ímpeto de aventureiro. Neste impulso, Pym declara: “é provável, aliás, que de nossa 

íntima comunhão resultara um certo intercâmbio de caráter” (POE, 2002b, p. 32). O 

resultado desta idealização é a introjeção do “outro” no “eu”, corroborando para a 

semente da nova identidade de Pym. 

 À medida em que Augustus impressiona o protagonista com relatos 

fantásticos de travessias oceânicas, o desejo de Pym em participar de uma 

expedição do brigue Grampus se torna ardente. Em determinado trecho da narrativa, 

Pym expõe a sua família este desejo e recebe olhares e opiniões de reprovação, 
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particularmente de seu avô. Se a família pretendia conduzi-lo ao juízo com a reação, 

o efeito obtido foi embeber a semente da nova identidade do protagonista na 

insistência de tal projeto.  

Pym arquiteta um plano no qual Augustus o auxilia a embarcar 

clandestinamente no brigue. No dia do embarque, Pym está a caminho do brigue 

quando é interrompido por seu avô. As palavras deste para o protagonista são 

serenas, mas a resposta é dirigida ao avô em uma torrente de sarcasmos: 

 

Senhor! Escute aqui, deve ter havido algum engano; para começo de 
conversa, não sou nenhum Goddin como o senhor me chama, e o 
senhor devia pensar duas vezes [...] antes de chamar meu sobretudo 
novo de casaco imundo. (POE, 2002b, p. 34-35) 
 

 Considerando que “relatos de aventuras exigem a ausência de laços sociais 

convencionais” (WATT, 2010, p. 68), Pym realiza a ruptura de laços socias com a 

família ao enunciar tais palavras. 

 A passagem também pode ilustrar um aspecto cuja discussão ainda reside 

nas sombras: a relação entre John Allan e Poe. Os biógrafos apontam que a 

complexa relação entre ambos os homens pode ter origem na concepção de futuro 

ao qual Sr. Allan pretendia para Poe. Como um comerciante sério, Sr. Allan planejou 

o mesmo caminho para Poe, mas o comportamento deste na Universidade de 

Virginia – alcoolismo, jogos de carta e consequentemente as dividas adquiridas nos 

jogos – e a desconfiança de Poe dos adultérios cometidos por John Allan acarretou 

no distanciamento de ambos. 

 

Figura 10 – John Allan (1779-1834) 
 

 
 

Fonte: Quinn (1998, p. 63) 
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O distanciamento é observado em cartas. Na carta datada de 27 de março de 

1827, Sr. Allan escreve para sua irmã: “penso que Edgar lançou-se ao mar para 

procurar sua felicidade” (QUINN, 1998, p. 116, tradução nossa). Datada de 22 de 

dezembro de 1828, uma carta de Poe ao Sr. Allan revela uma ausência de resposta 

deste: 

 

Perceber que estranhos se interessavam pelo meu bem-estar 
enquanto o senhor, que me chamava de filho, recusava a mera 
cortesia de uma resposta foi motivo de pesar para mim. Se acaso o 
senhor quer esquecer que fui seu filho, sou orgulhoso demais para 
lembrá-lo novamente, rogo apenas que recorde como admirou 
outrora o motivo pelo qual deixei sua família: ambição. Embora não 
tenha tomado um rumo de seu agrado, meu objetivo permanece o 
mesmo. (POE, 2018, p. 199) 
 

Em uma série de cartas de Poe a Sr. Allan no ano de 1831, o distanciamento 

se torna mais evidente. Na carta de 16 de outubro do ano citado, Poe escreve: 

“quando penso nos longos vinte e um anos que eu o chamei de pai, e você me 

chamou de filho, eu poderia chorar como uma criança ao pensar que tudo deveria 

terminar assim” (QUINN, 1998, p. 188, tradução nossa). O trecho é apenas um 

exemplo do suplício de Poe. A última linha desta carta é devastadora: “Não 

escreverá uma só palavra a mim?” (QUINN, 1998, p. 189, tradução nossa). 

 Pela análise evocada, pode-se entender que a barreira entre Sr. Allan e Poe 

se tornou uma parede tão espessa cuja natureza somente pôde ser rompida na 

possível transposição dos eventos traumáticos em ficção, material do passado 

transportado para o presente como manifestação cognitiva no processo de criação 

literária. 

 Conforme mencionado na subseção 3.1, Pollak (1992) argumenta que a 

memória é formada por três critérios ou elementos invariáveis: acontecimentos, 

pessoas ou personagens e lugares. Observa-se que a análise evocou 

principalmente os dois primeiros citados até o momento. Neste sentido, encaminha-

se a análise para os lugares. 

 Se “a memória se enraíza no concreto, no espaço, no gesto, na imagem, no 

objeto” (NORA, 1993, p. 9), as raízes para a manifestação desta na produção 

ficcional de Poe assimilam-se nos espaços e nos objetos. Por objetos, entende-se a 

página em branco, o suporte utilizado na materialização das lembranças. A quadro a 

seguir sintetiza os cenários determinantes de cada obra literária selecionada: 
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Quadro 1 – Cenários das obras literárias analisadas 

 

Obra literária Cenário principal 

“Berenice” Biblioteca 

“Ligeia” Abadia 

“O poço e o pêndulo” Cárcere  

“William Wilson” Ateneu e universidade 

“A queda da casa de Usher” Mansão Usher 

“Capítulo II” Mar e navio 

 
Fonte: Autoria própria 

 

 Os cenários convergem na ideia de longos momentos de aflição, mas 

divergem na dimensão memorial em potencial. A biblioteca, a abadia e a mansão 

Usher podem ser associadas a lembranças públicas. O cárcere pode representar o 

ponto de vista adotado por Poe sobre a mente humana, um espaço estranhamente 

iluminado por paixões obscuras ou signo de prisão individual. O ateneu e a 

universidade podem ser associados a lembranças pessoais: Reverend John 

Bransby’s Manor House School e Universidade de Virginia. O mar e o navio 

representam o contexto histórico norte-americano: navegação marítima comercial. 

 Em todas as obras literárias analisadas, a morte permeia as arestas da 

memória em Poe. A supremacia desta pode ser observada no discurso da 

personagem que carrega o mesmo nome em forma de um cavalheiro de pele 

cadavérica e trajes pretos cuja frieza é filosófica: “Eu sou velho, Dean, muito velho. 

Então eu o convido a contemplar a sua própria insignificância. [...] Sou tão velho 

quanto Deus, talvez até mais. Nenhum de nós consegue mais lembrar33”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
33 O discurso em questão foi retirado de uma cena do 21º episódio da 5ª temporada da série 
Supernatural. É uma resposta à personagem Dean Winchester. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=j5j8vxya3xs>. Acesso em: 20 set. 2018. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Nathaniel Wingate Peasles34 se questiona: “haveria algo tateando cegamente 

através do tempo [...]?” (LOVECRAFT, 2017, p. 297). No caso da análise 

apresentada nestas páginas, o elemento que tateia cegamente através do tempo é a 

memória. 

 Ela é o elemento coesivo entre Arquivo e Literatura. Se, no primeiro, a 

memória é vista como os atos de esquecer e lembrar, a Literatura a posiciona como 

integrante da estrutura cognitiva dos indivíduos. Através da palavra, escrita ou 

falada, o mundo é contextualizado, preservado e recriado no Arquivo e na Literatura.  

A partir disto, procurou-se analisar como o conceito de memória entranha-se 

na produção ficcional do escritor norte-americano Edgar Allan Poe em duas 

direções: conforme as observações de Pollak (1992) e a presença de traços 

autobiográficos em suas narrativas. 

No tocante à primeira direção, a quadro a seguir contextualiza as principais 

observações: 

 

Quadro 2 – As narrativas selecionadas no viés de Pollak (1992) 
 

Observação Obra literária 

Esquecimento “O poço e o pêndulo” 

Identidade 

“Berenice” 
“Capítulo II” 

“Ligeia” 
“William Wilson” 

Memória enquanto fenômeno individual Todas as obras selecionadas 

 
Fonte: Autoria própria 

 

 Todas as narrativas selecionadas concentram-se na memória enquanto 

fenômeno individual associado a experiências traumáticas. A narrativa “O poço e o 

pêndulo” traduz o esquecimento através das metáforas desmaio, estado de 

semiconsciência e fragmentação psíquica perante o desconhecido. Nas narrativas 

“Berenice”, “Capítulo II”, “Ligeia” e “William Wilson”, a identidade é vista através da 

alteridade, a relação entre “eu” e o “outro”. 

                                            
34 Protagonista da narrativa “A sombra vinda do tempo”, de autoria de H. P. Lovecraft e publicada em 
1935. 
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 A presença de traços autobiográficos é contemplada em dois aspectos: o 

fenômeno das “lembranças encobridoras” e a monumentalização da própria imagem 

de Poe. 

 O fenômeno das “lembranças encobridoras” está presente nas narrativas 

“Capítulo II”, “Ligeia”, e “William Wilson”. Na primeira narrativa, pode-se inferir a 

ficcionalização da complexa relação entre John Allan e Poe.  

Sob o domínio da idealização do Belo, “Ligeia” encobre a semelhança a mãe 

biológica de Poe e a personagem feminina que nomeia tal narrativa. Nas palavras de 

Baudelaire (2002, p. 309), criador e criaturas assemelham-se: 

 

[...] Suas mulheres, todas luminosas e doentes, morrendo de 
doenças extravagantes, e falando com uma voz que se assemelha à 
música, também são ele.; ou, ao menos, por suas aparições 
estranhas, por seu saber, por sua melancolia incurável, elas 
participam bastante da natureza de seu criador. 

 

 Na narrativa “William Wilson”, há reminiscência do período no qual Poe 

estudou na Reverend John Bransby’s Manor House School entre 1818 e 1820. Esta 

narrativa também apresenta reminiscências sobre o mentor do local, o revendo John 

Bransby. 

 A narrativa “A queda da casa de Usher” também apresenta o fenômeno das 

“lembranças encobridoras”: a origem do nome do protagonista pode estar na 

proximidade de um indivíduo chamado “Rhoderic” à família dos Allan. Ela se destaca 

por ser uma monumentalização da imagem de Poe. Neste sentido, a fronteira entre 

criador e criatura é rompida: Poe transferiu suas características físicas e mentais a 

Roderick Usher, mesclando-se. 

 Se o objetivo deste trabalho era analisar o papel da memória na produção 

ficcional de Edgar Allan Poe, pode-se apontar que ela imprime um peso significativo 

no processo de criação literária do escritor norte-americano. Dispersa nas obras de 

Poe, a memória cristalizou seu nome no cânone literário universal, irrompendo a 

fronteira entre a vida e a morte. Através da pesquisa apresentada neste trabalho, 

percebe-se uma expansão temática na relação entre arquivo e memória. A 

fundamentação teórica e a metodologia aplicadas permitem a análise da produção 

ficcional de outros autores em outras formas de expressão, como HQs, por exemplo. 
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Considerando o argumento de Araújo (2002) sobre Poe ser um homem que 

viveu em sua própria sombra, conclui-se o trabalho com o poema “Só”, escrito 

aproximadamente no ano de 1829 e publicado pela primeira vez em 1875: 

 

DESDE criança eu não sentia 
Como os demais e nunca via 

O que outros viam. Sempre quis 
Outro querer, de outro cariz. 

A minha dor tinha outros veios, 
Minha alegria outros anseios, 

Minha paixão, diversa lei. 
Tudo o que amei, só eu amei. 
Assim, no berço deste meu 
Viver tormentoso, nasceu 

De abismos do bem e do mal 
O mistério que é o meu sinal. 

Da correnteza ou de uma fonte, 
Do penhasco rubro do monte, 
Do sol que me deu o tesouro 
De luz do seu outono de ouro 

Do raio que cortou os ares 
Atropelando os meus cismares, 

Da tormenta e seu escarcéu 
E dessa nuvem que eu vejo 

(Se tudo o mais é azul no céu) 
O demônio do meu desejo. 

(ARAÚJO, 2002a, p. 13) 
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