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Memorial de Maria Moura:
documentos de processo
Marlene Gomes Mendes

Resumo
Os manuscritos do romance Memorial de Maria Moura: campanhas de redar;iio. As funr;oes
da rasura.
Palavras-chave: Rachel de Queir6z; manuscritos; rasura.
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"Esta minha historia que estou bolando agora, e de uma veIba, a ancestral de todas as cangaceiras do mundo. Entao eu
botei 0 nome nela de Moura".
Rachel de Queir6z

Para que serve trazer a luz as rascunhos e anota<;oes de urn
escritor? Almuth Gresillon1 diz que uma das tarefas do geneticista e
tomar disponiveis, acessiveis e legiveis os documentos autografos, hoje
apenas pe<;as de arquivo, mas que urn dia contribuiram para a
elabora<;ao de urn texto e sao seus testemunhos materiais.
Os documentos de processo, conservando suas especificidades
e somados aos textos impressos, enriquecem a analise. Os estudos
literarios passam a incorporar urn objetivo para alem dos limites da
obra publicada: a sua escritura.
Manter inalteradas as tecnologias da escrita, da reprodu<;ao e
da conserva<;ao do texto assegura ao pesquisador, ao preparador do
texto crftico e ao geneticista, a eficacia de seu trabalho, quer como
arqueologo do docurnento, quer como terapeuta do texto.
Ao entregar a editora as originais de seu ultimo romance,
Memorial de Maria Moura, Rachel de Queiroz nos confiou a guarda dos
docurnentos de processo do livro, ou seja, os registros materiais desse
processo criador, que hoje constituem, no Instituto de Letras da UFF,
urn prirneiro arquivo literario. Uma agenda, de 1986, e cerca de dais
mil folios, tamanho carta, com 0 logotipo da Academia Brasileira de
Letras compoem esse arquivo, aMm dos manuscritos de Andira, livro
infantil, e urn cademo em que se encontra urna primeira campanha de
reda<;ao de Dora, Doralina.
De junho de 1988 - quando a romance ainda estava em processo
de gesta<;ao - ate 22 de fevereiro de 1992, as 11.20 da manha, conforme
registro que se Ie na Ultima pagina do livro, quando a autora deu par
encerrada a sua cria<;ao, a escritura passou par varias etapas.
A proposito de seu processo de cria<;ao, Rachel de Queiroz, em
entrevista, relata: "primeiro tomo notas, em geral, a mao, num cademo,
em peda<;os de papel sol to, que YOU organizando. Sao meros
apontamentos, quase taquigraficos. Ai entao, fa<;o 0 primeiro texto,
diretamente a maquina, consultando aquelas notas. Em cima desse
primeiro texto datilografado e que eu fa<;o as grandes corre<;oes. Findo
esse trabalho, inicio a segundo texto que nem sempre obedece fielmente
ao primeiro".
Acompanhando os passos de Rachel, pudemos identificar 0
camllho percorrido para a composi<;ao do Memorial: a agenda seria 0
"caderno"; urn envelope, intitulado "Esbo<;os", com folhas anotadas,
desenhos, plantas, as "peda<;os de papel solto"; "0 primeiro texto" e
as que se the seguem sao os manuscritos que ocupam os f6lios,
datiloscritos, com rasuras autografas.
1

Les silences du manuscrit.

Anais do II Encontro de Edi(:ifo
Critica e Crftica Genetica. Sao
Paulo: USP,

sl d, p. 89.
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ainda nao dito, esbo~o de personagens e ambientes, listas de
antrop6nimos e top6nimos para posteriores op~oes. Ligeira sinopse
da historia - quando ainda quase nada esta decidido - interrompida
depois de escrever apenas cinco linhas, indaga~oes que coloca a si
propria, dlividas e mais dlividas. Inicialmente, a personagem principal
seria urna "viliva magra, alta", teria amantes, filhos e filhas casados.
Sucedem-se as questoes: 0 padre/beato, "irmao leigo fugido de
convento?" Em que figura religiosa buscaria inspira~ao para compor
seu personagem: "Frei Darniao? Padre Cicero?" e 0 nome - "Frei
Romano? Beato Romano"? Ao decidir, sublinha a escolha.
Anota~oes sobre qual seria 0 comportamento das mulheres em
rela~ao aos homens, as personagens fernininas seriarn "amazonas",
que teriam 0 poder, usariam os homens "no trabalho, como
procriadores?". E anota: "Criar a expressao 0 homem do uso".
o rol de nomes proprios e longo embora nao tenham sido
utilizados muitos deles. Indecisa entre Paulino e Irineu, Mariana e
Marialva, Rafael ~ Duarte, Firrnina e Firma, so escolhe ern outra etapa
da escritura. Diversamente, os top6nimos sao mantidos.
Nas folhas, dentro do envelope denominado "Esbo~os",
desenhos autografos da Casa Forte da Moura, com detalhes de seu
interior e documentos de terceiros, com respostas a consultas.
Preocupada com a possibilidade de cometer anacronismos, urna vez
que 0 romance e ambientado nos anos de 1830, Rachel pede ajuda a
arnigos e conhecedores de assuntos nos quais nao se sente segura:
aparecirnento de deterrninadas palavras na lingua portuguesa, uso e
descri~ao de armas, moedas da epoca, horario de refei~oes, remedios
caseiros, etc.
Manuscritos
Acondicionados ern pastas, os manuscritos foram, inicialrnente,
analisados e classificados por uma equipe de quatro bolsistas de
Inicia~ao Cientffica, do CNPq e da FAPERJ, sob rninha orienta~ao, de
acordo com as campanhas de reda~ao que pudemos depreender.
A prirneira versao, a que charnamos manuscrito A, apresenta
mais de urna etapa de escritura e das tres versoes, e a mais rasurada.
Datiloscrito em espa~o 3, esta li~ao preenche cerca de 300 folios,
numerados ern algarismos ora arabicos ora romanos. 0 texto se
caracteriza pela escritacorrida, rapida, observada nas falhas
tipograficas. A rasura, que deixa perceber a li~ao subjacente, e feita
com 0 "X" da maquina, sobre 0 segmento a ser substituido ou
suprirnido.
Nurna segunda etapa, corn 0 papel fora da maquina, as rasuras
autografas, corn caneta de ponta grossa, as vezes ocupando frente e
verso, indicam substitui~oes, acrescimos, deslocamentos. Sao
acrescentadas varias folhas, corn indica~ao alfa-nurnerica. 0 recurso
de remeter ao verso da folha, atraves de setas com caneta de outra cor,
e bastante usado. Nota-se que ha urgencia de passar para 0 papel as
ideias que se atropelam, dai nao haver ainda grande preocupa~ao corn
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o mais legivel, 0 mais correto, 0 que s6 vira em outra campanha, quando
"passar a limpo", no dizer da pr6pria autora.
o manuscrito B, urn segundo datislocrito, que seria a c6pia da
primeira versao, ainda bastante rasurado, caracteriza mais algumas
etapas da reescritura, e ocupa cerca de 400 f6lios, tambem com inser~ao
de folhas aut6grafas. Os titulos capitulares surgem nesta li~ao, em que
cada urn deles recebe 0 nome do personagem-narrador.
No terceiro datiloscrito, manuscrito C, a autora ainda continua
rasurando 0 texto, mais urna vez passado a limpo, sempre em busca
do termo mais adequado, da melhor forma. Sao agora quase 750 f6lios,
e pela primeira vez e usado 0 corretor.
Uma nova c6pia, ainda com rasuras, constituira 0 original, que
segue para a editora, com 686 f6lios.
Arasura
Almuth Gresillon diz que cada vez que 0 tra~o da rasura anula
urn signo escrito sem substituf-Io, 0 manuscrito mostra 0 silencio,
coloca-o literariamente em cena. Duas fun~6es podem ser atribufdas a
rasura: lembrar ao escritor que 0 que esta rasurado pode ser utilizado
em outro local e reduzir ao silencio. No segundo caso, de tres
possibilidades - substituir, deslocar e apagar definitivamente - s6 a
terceira cria, efetivamente 0 silencio, fazendo com que 0 texto impresso
nao mantenha mais nenhum tra~o da unidade primitivamente escrita
e depois suprimida. 0 manuscrito, no entanto, guarda amem6ria da
rasura. 0 leitor do texto impresso nao dispoe de nenhurn tra~o material
que indique 0 silencio, enquanto que 0 geneticista encontra af as marcas
deixadas pelo autor.
As rasuras/silencios que encontramos nos manuscritos
constituem os espa~os textuais mais importantes. A crftica literaria
ganha com 0 estudo dos significados presentes / ausentes, que sao as
rasuras.
Nos manuscritos de Rachel de Queiroz, substitui~oes e
acrescimos sao as rasuras mais frequentes. E rara a supressao pela
supressao. 0 riscar tem sempre como objetivo a substiui~ao, e muito
poucas vezes a redu~ao ao silencio, aquele silencio que, no manuscrito,
traz a cor negra do luto, da perda.
Concluindo
Ha muito ainda par dizer dos manuscritos do Memorial de Maria
Moura, mas 0 objetivo deste texto e apenas pres tar uma homenagem
p6stuma a "grande dama do sertao", com quem tivemos 0 privilegio
de conviver em seus ultimos anos e de quem recebemos este
inestimavel presente.
Abstract
Memorial de Maria Moura muscripts: stage of
revisions. functions of erasure.
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