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E o esquecimento ainda é memória, e lagoas de sono 
selam em seu negrume o que amamos e fomos um dia, 

ou nunca fomos, e contudo arde em nós 
à maneira da chama que dorme nos paus de lenha jogados no galpão.

Carlos Drummond de Andrade 

Este ensaio começa em um hospital nos anos 1950. Embora improvável, a minha memória 
lembra que os ladrilhos da parede eram vermelhos como o barro da terra roxa2 do interior 
do estado de São Paulo. No corredor silencioso se ouvem os passos de um rapaz magro 
que vai sendo examinado para determinarem sua normalidade. Este jovem é o meu pai. 
Quando agora escrevo, por vezes o vejo entrando na sala do médico com sapatos maiores 
do que os pés, e outras escuto como quem ouve por dentro do corpo as solas estalando. 
O que ele não se lembra é de ter ido a um armário onde estavam os cotonetes, gazes 
e mertiolates e, tendo aberto a porta de vidro, lá ter guardado uma mistura de coisas 
preciosas e inúteis que toda pessoa carrega consigo. Desde que nasci este armário liga nós 
dois, embora cada um só possa vê-lo por uma fresta sua e única, cada vez que alguém abre 
a sua porta lá de dentro se dão coisas diversas, embora semelhantes. Na porta do armário 
há uma tabuleta que o nomeia e na qual se lê: herança. Sei que muita coisa vive neste 
armário e sendo a escrita, em nossas vidas, o mais definitivo, me coloco a escrever sobre 
o que é a herança. 
 De tudo resta um pouco. Carlos Drummond de Andrade escreveu um poema cujo 
título ilustra bem a materialidade da herança: “Os bens e o sangue”. Já eu, durante muito 
tempo, pensei conhecer a minha família morta pelas histórias que me contaram e que 
constituem, sem dúvida, um punhado da herança que recebo. Hoje acho também que vivi 
em desaparecimento desde que os que estão mortos existiram, e que este corpo nasceu 
para manifestá-los, já que toda herança é material. Isto é mais explícito quando alguém 
herda um faqueiro de prata, uma casa ou uma dívida com um banco. A materialidade

1 Este texto foi inicialmente escrito na Bahia, em janeiro de 2013, para o curso Arte e Ensaio do professor 
Gustavo Rubim, ministrado na Universidade Nova de Lisboa. Foi publicado no número 4 da Revista Bólide, 
das editoras Medusa/ Iluminuras.  
2 “Terra roxa” é o nome dado à terra fértil do interior do estado de São Paulo, que embora seja de cor ver-
melha, é assim chamada por conta de tradução sonora do termo terra rossa, como assim lhe chamavam os 
imigrantes italianos na região. 



também é clara quando se percebe numa pessoa traços de semelhança física com a sua 
mãe, tia ou avô, já mais sutil de perceber é a herança de um modo de andar, um gesto 
de arrumar os cabelos, ou jeito de articular um raciocínio. Deixarei restar o mistério de 
saber se é tudo genética, ou quanto é assimilação. De todo modo, podemos abstrair com 
ajuda da ciência e se os neurologistas mapeiam no cérebro as zonas responsáveis pelos 
diversos atos e sensibilidades de um corpo, é fácil imaginar que o pensamento também 
é material, químico e biológico, e talvez a memória de um corpo carregue os restos de 
seus antepassados não só em trejeitos de mãos ou propensões para doenças específicas. 
Às vezes me pergunto, sem obter resposta: se tenho memória do que não vivi, quem me 
garante que a vida do que não vivi também não me tenha sido transmitida? Haverá uma 
cadeia química da memória que resta no meu corpo ou é a linguagem o único meio de 
conhecer o que os antepassados viveram? Se descendemos dos macacos e antes ainda, dos 
seres marinhos, algas e bactérias, se um dia fomos uma sopa cósmica, como rastrear e 
reconhecer a herança de cada partícula de antepassado que há em nós?

A herança é uma instituição que fundamenta diversas sociedades. O capitalismo 
tem bastante apreço pela transmissão hereditária de bens e dívidas, e cada país tem uma 
legislação própria para regular o funcionamento da transmissão por herança. A herança 
por parentesco pode transmitir mais do que bens, pode transmitir poderes simbólicos e 
práticos, e isto é claro se pensarmos no sistema de castas indiano, na família real britânica 
ou se lembrarmos que Júlio César nomeou seu sobrinho Otávio como filho para que este 
se tornasse o imperador. Assim como a camisa 10 da seleção brasileira carrega para quem 
usá-la o peso e a honra de ter sido de Pelé,  a palavra “filho” tem a carga de um poder 
simbólico. Também é impossível esquecer entre os objetos com o poder de transmitir 
uma herança o fundamental “testamento”. Presente inclusive no perfilhamento de Otávio 
Augusto, o testamento é um documento que, sendo uma espécie de carta para os que 
sobrevivem, determina quais herdeiros foram escolhidos pela assinatura que um morto 
deu enquanto era vivo. 

Se por um lado a herança é partilha, por outro é divisão. Feito multiplicação celular, 
cada vez que alguém fecunda alguém, algo se encontra e algo se parte para crescer: outro 
alguém se constitui nascendo, e já tão jovem é herdeiro de seus outros. Diferentemente 
do tempo que não tem sentido único que o explique, a herança tem um direcionamento 
sucessivo, já que claramente não posso suplantar o vazio que meu bisavô Konrad Hansen 
sofreu ao apostar todo o seu dinheiro em títulos da Alemanha na 1a Guerra Mundial. 
Tendo perdido a guerra, o dinheiro se fez só papel, que de parede foi transformado e eles, 
meus antepassados, forraram com Marcos alemães uma casa de 15 cômodos em Limeira. 
O que mais me chegou desta época foi a síntese do meu bisavô: “dinheirras a gente perde”. 

É no sentido desta aprendizagem que corre este ensaio, e embora me interesse 
menos pelas heranças de posses, alvo mais comum de disputas (e por vezes até assassinatos) 
entre irmãos e primos, sei de uma história ilustrativa do que significa o poder de uma 
herança material. Conheci certa vez um rapaz muito rico, que havia herdado sucessivas 
gerações de todas as possibilidades que um grande acúmulo financeiro pode fornecer. Ele 
era apaixonado por aventuras, sobretudo as de velocidade, como carros de Fórmula 1 e 
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esportes náuticos. Dono de uma mente engenhosa e de um grande apartamento na cidade 
de São Paulo, o Nelson (vamos chamá-lo assim) comprou todos os materiais e ferramentas 
necessários para a construção de um veleiro. Dedicados alguns meses de ócio e ofício, 
o veleiro ficou pronto, só que dentro da sala de sua casa. Obviamente, o Nelson nunca 
conseguiu tirá-lo dali, e todas as possibilidades de velejar ficaram escultóricas, mas com 
vista para o parque do Ibirapuera. Nunca entendi se ele queria mesmo ter velejado ou se 
o que lhe interessava era somente fazer o veleiro. E isto importa? A herança é um veleiro 
dentro de uma sala de estar, resta saber o que fazer com ele. 

Sei que a cada dia mais falo por meio de símbolos. Herdei o olhar do meu avô 
materno, fato que conheço porque toda vez que vejo uma foto dele sinto uma fisgada não 
sei bem onde, mas que me indica que há gerações temos sido excessivos. Vejo no olhar 
dele que eu também poderei sempre me apaixonar tanto por perseguir uma ideia, e ser tão 
firme e generosa com ela, até o ponto de ela me destruir. Toda a aventura da vida em um 
modo de olhar, que talvez já estivesse presente no avô do meu avô, e a herança é a partilha 
de algo notável porém indiscernível, algo que reúne o cardume, alguma coisa de matilha 
forma uma família. É impossível se apossar deste algo que se tem, ele simplesmente resta 
em nós, e nos faz ser. Embora o fato de ser o resto de algo prévio, qualquer um que nasce 
tem a herança como ponto de partida, mas a herança nunca nos determina o destino. A 
herança é um resultado para um começo. 

Não sei medir quanto dos escoamentos de uma herança são subterrâneos ou pairam 
como vírus, e me parece que o grande trabalho de receber uma herança é saber separar 
o quanto de jóia se misturou com esgoto. Isto é bem claro na herança que cada um cria 
para si: a quantidade de objetos que uma pessoa pode guardar por afeto ou desleixo; ou a 
herança que resta em sentimentos como o rancor e o arrependimento, mostram como em 
certos momentos a herança exige uma escolha e abre uma possibilidade ativa em relação 
a si mesma. É imprescindível lembrar que podemos recusar. 

Agora pouco quando escrevia sentia na minha letra a fogosidade de quando leio 
Rimbaud. Dele me apropriei de quê? E embora o lesse para aprender nada, ele me ensinou. 
Não passo quinze minutos escrevendo sem sentir um laço entre algo que li e o que agora 
escrevo. Na maior parte das vezes não consigo tratar um pensamento como uma posse, e 
as coisas que leio, o pensamento as conhece em metamorfose. Porque o pensamento é uma 
abertura que não posso repetir sem pensar novamente, quando escrevo em eco do que um 
dia li, mais do que uma ideia do texto de outro, penso me apossar é do gesto. Talvez isto 
se chame técnica, e ler um poeta é entender como ele respira, e escrever o seu respiro é 
quebrar um verso. Algumas vezes sabemos bem do que nos apossamos, de alguns poetas 
podemos furtar uma gravata, mas outros são terríveis, impossíveis, devastadores. Como 
se apropriar de uma labareda? Penso no rapaz, na poeira levantada pelas botas do rapaz, 
pela estrada até Paris. Jean-Arthur fugindo de casa para ser Rimbaud. Rimbaud recusando 
a fixidez, todo ágil pela luz natureza. Rimbaud esquecendo a Europa. Rimbaud sendo a 
navalha que herdou.  
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