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Resumo

Levy, Tatiana Salem; Cardoso, Marília Rothier (Orientadora). A chave
de casa: experimentos com a herança familiar e literária. Rio de
Janeiro, 2007. 210p. Tese de Doutorado – Departamento de Letras,
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

A tese é constituída de duas partes, uma ficcional, a outra ensaística. A
primeira é um romance de auto-ficção composto por quatro narrativas que se
entrecruzam. Em busca de um sentido para seu corpo paralisado, a personagem
faz uma viagem de retorno às origens, tentando encontrar a casa onde o avô
morava na Turquia. Paralelamente a essa história, outras duas narrativas
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desenham diferentes possibilidades de resposta à sua paralisia: a morte da mãe e
uma história de amor violenta. Há ainda uma quarta narrativa que conta o passado
do seu avô, que veio para o Brasil aos vinte anos, e da sua mãe, que foi torturada e
exilada durante a ditadura.
O ensaio, por sua vez, aborda o percurso de doutorado, explicitando como
a tese se transformou em romance e defendendo essa escolha como uma posição
política. Num segundo momento, discute-se a idéia de herança familiar e herança
literária, mostrando as tarefas contraditórias que elas implicam: receber e
escolher, acolher o que é anterior a nós e interpretá-lo. Por último, discute-se o
conceito de auto-fição, gênero literário que coloca em questão os limites entre
ficção e realidade.

Palavras-chave
Imigração; herança; auto-ficção.

Résumé
Levy, Tatiana Salem; Cardoso, Marília Rothier (Advisor). La clé de la
maison: expérimentations sur l´héritage familial et littéraire. Rio de
Janeiro, 2007. 210p. Thèse de doctorat – Departamento de Letras,
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

La thèse est constituée de deux parties: une fiction et un essai. La première
est un roman d’auto-fiction composé de quatre narrations qui s’entremêlent. Afin
de comprendre le pourquoi de la paralysie de son corps, le personnage principal
(une jeune femme) entreprend de faire un voyage de retour à ses origines, à la
recherche de la maison où vivait son grand-père, en Turquie. Parallèlement à cette
histoire, deux autres narrations apportent différentes possibilités de réponse à sa
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paralysie: la mort de sa mère et une histoire d’amour violente. La quatrième
narration évoque le passé de son grand-père, venu de Turquie au Brésil à l’âge de
vingt ans, et de sa mère, torturée et exilée pendant la dictature brésilienne.
L’essai, quant à lui, aborde le parcours du doctorat, en expliquant
comment la thèse s’est transformée en roman, et en faisant un parti pris politique.
Dans la deuxième partie, il est question d’héritage familial et d’héritage
littéraire et de la manière dont ces deux héritages nous mettent face à des enjeux
contradictoires: recevoir et choisir, accueillir ce qui est

antérieur à soi et

l’interpréter. Enfin, le concept d’auto-fiction est analysé comme genre littéraire
ainsi que les limites de ce genre: entre fiction et réalité.
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Immigration, héritage, auto-fiction.
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Dizem que o tempo ameniza.
Isto é faltar com a verdade.
Dor real se fortalece
Como os músculos, com a idade.
É um teste no sofrimento
Mas não o debelaria.
Se o tempo fosse remédio
Nenhum mal existiria.
Emily Dickinson
Tradução de Idelma Ribeiro de Faria

