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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo principal delinear a instância do “escritor” no 

romance brasileiro contemporâneo, distinguindo-o do autor e do narrador, a partir da 

análise das obras vencedoras do Prêmio Jabuti. A presença desse escritor torna-se 

visível na opacidade da escrita como estratégia semiótica, através da tomada da 

palavra como signo não verbal, por exemplo, do uso de diferentes tipografias e outros 

recursos que propõem sentidos para além da significação simbólica da linguagem 

verbal. Com esse intuito, buscamos compreender o gênero romanesco em seu 

hibridismo, sobretudo no contexto hodierno, marcado pela cultura digital. Em 

seguida, definimos as instâncias do autor, do narrador, do editor e, por fim, do escritor, 

mostrando paralelamente como esses agenciamentos guardam relações com a 

autoficção, a metaficção e a metaescrita. 

Palavras-chave: Romance contemporâneo brasileiro. Escritor. Metaescrita. 

Intermidialidade. 

 

  



 
 

RESUMEN 

Este estudio tiene como objetivo principal delinear la instancia del "escritor" en la 

novela brasileña contemporánea, distinguiéndolo del autor y del narrador, a partir del 

análisis de las obras vencedoras del Premio Jabuti. La presencia de ese escritor se 

vuelve visible en la opacidad de la escritura como estrategia semiótica, a través de la 

captura de la palabra como signo no verbal, por ejemplo, del uso de diferentes 

tipografías y otros recursos que proponen sentidos más allá de la significación 

simbólica del lenguaje verbal. Con ese propósito, buscamos comprender el género 

románico en su hibridismo, sobre todo en el contexto actual, marcado por la cultura 

digital. Además, definimos las instancias del autor, del narrador, del editor y, 

finalmente, del escritor, mostrando paralelamente cómo estos agenciamientos guardan 

relaciones con la autoficción, la metaficción y la metaescrita. 

Palabras clave: Novela contemporánea brasileña. Escritor. Metaescrita. 

Intermidialidade. 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Esmago o formigueiro, 
Instauro, deus, o pânico. 

Drummond 



 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - O circuito das comunicações. ............................................................................. 52 

Figura 2 – Capa do romance Reprodução, de Bernardo Carvalho. .................................. 56 

Figura 3 - Fotografia integral da capa de Reprodução. ...................................................... 57 

Figura 4 – Interesse no termo “Autoficção”. ...................................................................... 79 

Figura 5 - “O velho diálogo de Adão e Eva”. .................................................................. 102 

Figura 6 - as modalidades e modos das mídias, segundo modelo de Elleström........ 108 

Figura 7 - Idades dos autores vencedores do Prêmio Jabuti de 1994 a 2015. .............. 120 

Figura 8 - Exemplo do romance Caderno de um ausente. ................................................. 130 

Figura 9 – Recorrência do uso de itálico por romance. .................................................. 131 

Figura 10 – Variação de imagens por ano. ....................................................................... 134 

Figura 11 – Ilustrações em O mistério do Leão Rampante (2005). ..................................... 138 

Figura 12 – Capitulares em O mistério do leão rampante (2005). ..................................... 140 

Figura 13 – Manipulação da mancha gráfica em O mistério do leão rampante (2005) .. 141 

Figura 14 - Primeiras páginas de Opisanie Swiata. .......................................................... 143 

Figura 15 – Opisanie Swiata e o estatuto genérico do texto. ........................................... 148 

Figura 16 - Reprodução da cena final em Opisanie. ........................................................ 151 

Figura 17 – Os deveres de Opisanie Swiata. ...................................................................... 152 

Figura 18 – Variação tipográfica em Vista parcial da noite. ............................................. 155 

Figura 19 – Outros gêneros textuais em Vista parcial da noite. ....................................... 158 

Figura 20 - Modificações do layout. .................................................................................. 160 

Figura 21 – Significado icônico da palavra “submergiu”. ............................................. 162 

Figura 22 - Planta-baixa em Aqueles cães malditos de arquelau. ....................................... 167 

Figura 23 - Ilustrações em Aqueles cães malditos de arquelau. .......................................... 168 

Figura 24 – Os “retalhos” em Aqueles cães malditos de arquelau. .................................... 169 

Figura 25 – Nota de rodapé em Glória. ............................................................................. 174 



 
 

Figura 26 - Comparação entre os sumários de Brás Cubas e Glória. .............................. 176 

Figura 27 – Bate-papo em Glória. ....................................................................................... 178 

Figura 28 – Sequência de “HAHAHA” em Glória. ......................................................... 179 

Figura 29 – Nove noites em 2002. ........................................................................................ 181 

Figura 30 – Nove noites em 2006. ......................................................................................... 181 

Figura 31 - Buell Quain. ...................................................................................................... 183 

Figura 32 - Heloísa Alberto Torres com Lévi-Strauss e outras pessoas no Museu 
Nacional. ............................................................................................................................... 183 

Figura 33 – Nove noites em 2016. ........................................................................................ 185 

Figura 34 – Canção em Ribamar. ........................................................................................ 189 

Figura 35 – Disposição de notas musicais em Ribamar. .................................................. 191 

  



 
 

LISTA DE QUADROS 

Quadro 1 – Levantamento de dados do corpus da pesquisa. ....................................... 114 

Quadro 2 – Lista de obras pertencentes ao corpus da pesquisa. .................................. 114 

Quadro 3 – Romances elencados pelo narrador.............................................................. 117 

Quadro 4 – Ranking das variáveis. ................................................................................... 122 

Quadro 5 – Variáveis para o estudo dissertativo. ........................................................... 125 

Quadro 6 – Triagem dos romances por variável. ............................................................ 126 

Quadro 7 - Relação dos tipos de imagens. ....................................................................... 132 

  



 
 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO 10 

2. O GÊNERO ROMANCE 17 

2.1 O romance contemporâneo brasileiro 28 

3. OS AGENTES DO ROMANCE 39 

3.1 Autor 39 

3.2 Editor 50 

3.3 Narrador 61 

4.  ENTRE A AUTOFICÇÃO E A METAFICÇÃO: A METAESCRITA E O 
ESCRITOR 69 

4.1 Autoficção 70 

4.2 Metaficção 81 

4.3 Escritor e metaescrita 88 

5. A PALAVRA TECLADA, A IMAGEM EDITADA 104 

5.1 Sobre a Intermidialidade como uma metodologia 105 

5.2 Os romances e a metaescrita 112 

5.2.1 O escritor é um dramático: O mistério do Leão Rampante 136 

5.2.2 O escritor e suas DÍVIDAS: Opisanie Swiata 141 

5.2.3 A letra e a im a  g   e    m       d    a          l     e     t     r     a : Vista parcial da noite 153 

5.2.4 Um lupar ao leitor: Aqueles cães malditos de Arquelau 165 

5.2.5 Muita opinião para só um escritor: Glória 170 

5.2.6 Um na escrita: Nove noites 180 

5.2.7 O escritor nunca dorme: Ribamar 186 

6. A CANETA DESCANSA, AS JANELAS SE FECHAM, A TELA DESLIGA 194 

REFERÊNCIAS 204 

REFERÊNCIAS DOS ROMANCES DO CORPUS 211 

 



10 
 

1. INTRODUÇÃO 

 
Não posso imaginar que esse relógio exista 

sem que haja um relojeiro. 
Voltaire. 

 

 Escrever sobre a escrita é ter, em mãos, a possibilidade de perceber o dizer 

humano como se fosse uma linha do tempo. Digo isso pois, mesmo não sendo uma 

possibilidade fácil de alcançar, é também impossível escrever sobre quem escreve sem 

considerar o caminho humano traçado e registrado sob e a partir da marca, da 

inscrição, da palavra, da letra, a escritura e o próprio material dessa realização. Desde 

os primeiros desenhos nas cavernas, nas pedras, depois os primeiros registros em 

argila que levaram ao sistema cuneiforme de escrita, os hieróglifos dos egípcios que 

passaram ao papiro, até a prensa, o homem sempre transfigurou sua relação com a 

cultura a partir das formas de permanência. Foi a partir da prensa que então o custo 

da reprodução dos textos em formato códice diminuiu e a tiragem aumentou, mesmo 

que timidamente, enquanto o tempo de produção foi alterado pelo trabalho da oficina 

tipográfica – a letra prensada na máquina – permitindo a mais pessoas enxergar a 

razão e a criatividade humanas para além do imaginário e do corpo a partir das 

“letras”. Foram essas letras que, mais tarde, podiam ser prensadas no papel pelo 

próprio escritor, quando surgiram as primeiras máquinas de escrever. 

Maria, nunca mais me escrevas a máquina. Isso dá a impressão de falta 
de sinceridade. Porque, quanto a mim, não sei pensar a máquina. Só a lápis 
ou esferográfica.  

Com esferográfica, então, e ainda mais quando em papel gessado, o 
pensamento vai deslizando como esqui sobre a neve, como um trenzinho – 
tuc, tuc, tuc – atravessando, preto sobre branco, as solidões geladas do norte 
do Canadá.  

Com máquina é o contrário: os dois fura-bolos com que datilografo 
são uns magros galináceos bicando, rápidos, vorazes, qualquer sementinha, 
qualquer grãozinho de ideia que apareça. Nada vinga, nada brota, e a página 
que ficou não é propriamente em branco, porque se me afigura um chão 
terreiro deserto, poeirento e cheio de cocôs.  

E depois, como pode ser íntima uma carta escrita a máquina? Traz 
ideia de distância, de pequena mas intransponível distância… como um beijo 
dado de máscara. (QUINTANA, 2005, p. 306) 
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De que maneira o escrever da máquina distingue-se de um gesto semelhante 

que é a escrita à mão? Quando penso no pedido do poeta a Maria, percebo que o gesto 

que há no escrever é também o alinhamento de um pensamento e, da mesma forma, 

me dou conta de que nem sempre, durante a leitura, as palavras são vistas – é como se 

a linguagem inebriasse os contornos gráficos para abrir caminho aos sentidos outros 

de um texto. Além disso, também percebo o quanto as revoluções da escrita (e da 

leitura) até hoje dizem respeito à nossa cultura, à construção do conhecimento, à 

comunicação pela palavra e, sobretudo, à fundação de um eu sociológico, que se 

expressa e “é” no mundo a partir da sua “escritura”. Subjetivamente, poderia dizer 

que o que busco nesse estudo é perceber “Marias” que são não somente em linguagem, 

mas que são também em escritura, que aparecem na própria escrita – e é justamente 

por isso que, às vezes, a palavra não basta, ao passo que se transformam as mídias, as 

técnicas e aparatos de escrita, o enunciado de Maria também se transforma, pois é 

humano e social. 

Nem sumérios nem Mario Quintana poderiam adivinhar o tanto de revoluções 

pelas quais a escrita continuaria passando. Ou, melhor, como que Maria enviaria 

cartas, hoje, ao seu narrador? O próprio livro, compreendido como objeto, escapa à 

apreensão da história material tal como era. Entre o ontem de Gutenberg e o hoje de 

nosso estudo existe em comum a superfície, plana, sobre a qual o texto é lido; no 

entanto, a inscrição do texto tem uma distribuição, organização e estruturação que 

muito dificilmente se identifica com a do pergaminho da antiguidade. No advento da 

computação, quando o texto permite que a escrita seja controlada pelo escritor1 de uma 

forma mais plena, à medida que a tecnologia da computação oferece o apagamento, a 

reescrita e uma multiplicidade de signos gráficos que antes não eram possíveis, hoje 

simbolizam aspas para o pensamento. Não fosse somente isso, a tecnologia 

                                                             

1 Antecipo que, durante esse trabalho, será feito o uso genérico do masculino para designar as instâncias 
de autor, narrador, editor e escritor, sem distinção de gênero. Por uma escolha de economia da 
linguagem e sem o objetivo de aprofundamento em razões extralinguísticas, não haverá o 
desdobramento do substantivo nas formas masculina e feminina, se não, em situações específicas como 
a análise dos romances que têm a autoria de uma mulher. 



12 
 

computacional também oferece ao escritor contemporâneo ferramentas como o avanço 

e o retorno rápidos no texto, a localização por palavras, e facilita a organização em 

partes, na definição de capítulos, sumários e outros paratextos.  

Essa cena diz respeito tanto ao modo de produção quanto à reprodução e 

recepção dos textos, que pulverizam as noções de autor e de editor, as de narrador, de 

escritor e, ainda, de leitor. Isto é, em um contexto das tecnologias computacionais, dos 

softwares de edição de textos e da internet, é de grande valia destacar, especialmente 

para esse trabalho, a dissolução das fronteiras entre as profissões, atividades e 

agenciamentos do mundo do livro, entre os papéis do escritor, do editor, do tipógrafo 

e, por que não, do leitor – não falamos mais de escritores que, quando escrevem, não 

se colocam em posições parecidas a de seus leitores. 

Atualmente, parte das discussões que tratam da criação ficcional volta-se para 

as intersecções entre a leitura em livro de papel e em tela, que dizem respeito, também, 

ao consumo, tanto na perspectiva da interface entre texto e leitor nas práticas de 

leitura, quanto a questões de mercado. Neste aspecto, entram questões como variações 

de formato (EPUB, MOBI, PDF, HTML), uso das tecnologias e-ink e e-paper, inserção de 

imagens em movimento e sons, uso de links e, ainda, a possibilidade de mudar 

tamanho da fonte, diminuir a luz, pelo leitor. Esses elementos que modificam a ideia 

que temos de livro, a partir dos ebooks e e-readers, mesmo que importantes de serem 

considerados, não serão aprofundados nesse trabalho, na medida em que a intenção é 

analisar a instância do escritor e seu papel na escrita do romance – gênero analisado a 

partir do livro em papel. O que é necessário, aqui, é trazer a ideia desse movimento, que 

surge das relações entre o ser que escreve e as tecnologias que ele usa para escrever. 

Esse movimento que advém das tecnologias do livro também diz respeito à leitura, 

como o movimento de folhear página por página, o correr dos olhos da esquerda para 

a direita, de cima para baixo, e, assim, envolve pensar a semiose, a interpretação dos 

signos.  

Assim, esse olhar diacrônico aos âmbitos da escrita, do escritor e do objeto-livro 

tem sentido no objetivo primeiro deste trabalho: perceber e analisar as fronteiras 
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fluidas de tudo aquilo que está entre a capa e a contracapa de romances 

contemporâneos brasileiros. Podemos partir do princípio de que a arquitextualidade 

definida pelo “gênero romance” não garante que o “miolo” terá a estrutura confortável 

que o leitor conhece desde o século XVIII: um narrador de papel que conta uma 

história inventada por um finado autor. A proposta é encontrar a instância do escritor 

na opacidade da escrita e da edição em romances brasileiros contemporâneos.  

O tema escolhido, a presença do escritor em romances brasileiros 

contemporâneos, justifica-se pelo próprio nascimento dele – entre os anos de 2015 e 

2016, quando atuei junto do projeto de pesquisa “Vozes da cultura contemporânea: o 

narrador na cultura da conexão”, coordenado pela orientadora desse estudo. O cerne 

estava na análise do narrador em textos hodiernos a partir das práticas com as novas 

mídias de comunicação, e foi por meio da voz desse narrador que comecei a perceber 

a recorrência do emprego de recursos gráficos e editoriais como uma estratégia de 

inserção de verossimilhança, o que foi relacionado a uma aproximação entre a voz que 

narra com a que escreve (e edita) – o escritor.  

Estratégias como essa dizem respeito à presença, muitas vezes evidente e 

intencional, de um autor, através da inserção de biografemas e de paratextos que o 

tomam como referente; à elaboração de narradores que se confundem entre o 

protagonismo, como personagens que se narram e se mostram narrando; e à opacidade 

do escritor, na evidenciação de uma consciência sobre o ato da escrita e na 

manifestação de uma edição do texto que se faz escritura. Minha comparação, 

prontamente, é sempre com narradores como os de Machado de Assis, quando 

quebravam a parede invisível da ficcionalidade e conversavam com seus leitores, 

acredito que hoje, no contemporâneo, escritores reeditam esse diálogo de uma forma 

bastante contemporânea, porque permitida pelas novas tecnologias – por exemplo, os 

programas de edição de texto. É através de uma inscrição diferente, que o manuscrito 

e o mecanográfico não permitiam, que esse escritor se torna opaco, por exemplo, 

através de alterações nas tipografias, inserções de notas de rodapé, colchetes e, ainda, 

de paratextos, imagens, antes mais restritos em vista dos poucos recursos de edição.  



14 
 

O principal objetivo do meu trabalho é, portanto, delinear de que forma a 

instância do escritor aparece no romance brasileiro contemporâneo. Vale dizer, 

inclusive, que ao buscar bibliografia sobre o assunto, percebi que não há muitos 

trabalhos que diferenciam autor de escritor, o que reforça as motivações científicas 

para estudar o tema proposto. Para problematizar essas questões, inicialmente busquei 

perceber a relação entre as práticas de comunicação e a escrita romanesca 

contemporânea, quando a relação entre elas tem sentido na ideia de cultura. O corpus 

que serviu de base foi o mesmo do projeto de pesquisa, que já vinha sendo estudado 

por todos os seus integrantes. O delineamento se deu em torno de três momentos 

distintos: (1) foi feita uma seleção de narrativas em língua portuguesa, elegendo-se as 

vencedoras dos Prêmios Jabuti a partir do ano de 1994, totalizando 68 obras; (2) após, 

houve a leitura, análise, interpretação e identificação dos elementos narrativos e da 

escritura dessas obras literárias a partir de estudos teóricos; (3) por fim, elaboração de 

um quadro comparativo, com a finalidade de aproximar elementos e estratégias 

narrativas que apresentem semelhanças entre si, como o que venho chamando de 

metaescrita. 

Antecipo, inclusive, que ao seguir dos capítulos, meu discurso deixará de ser na 

primeira pessoa do singular e passará a ser em “nós”. Acredito que meu grau de 

imersão no desenvolvimento dessa pesquisa permitia apresentar melhor o caminho 

traçado até esse tema e, consequentemente, a justificativa pela escolha tomada, a partir 

do meu ponto de vista e da minha voz. Contudo, após apresentado o projeto e o 

caminho, é imprescindível, para mim, que meu discurso demonstre o quanto há de 

outras vozes dentro do meu texto.  

Assim, dados os esclarecimentos, explico a organização do trabalho: ele está 

dividido em mais quatro capítulos. No primeiro, está concentrado um resgate histórico 

das teorias do romance baseado em autores como Bakhtin e Lukács, teóricos que 

apresentam a heterogeneidade do gênero romanesco e a sua evolução ao longo dos 

períodos históricos, sociais e culturais. O resgate genético do romance serviu para 

compreendê-lo, também, enquanto prática cultural, inserido em um mundo e não 
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apartado dele – busco mostrar que o gênero serve como base de uma mudança não 

somente da técnica narrativa, como também da construção intelectual e cultural de 

seres humanos, dos autores em diálogo com o próprio contexto. Por isso, nesse mesmo 

capítulo, busquei também estabelecer tendências que demarcam o romance 

contemporâneo brasileiro como um gênero de natureza híbrida e empático à influência 

de formas contemporâneas da cultura. Nos segundo e terceiro capítulos, busco 

entender, teoricamente, a literatura dos chamados “romances do eu”, que parecem 

refletir traços específicos de sujeitos que buscam narrar a si mesmos, aparecer por meio 

de suas próprias narrativas, como a autoficção, a metaficção e o que, aqui, chamaremos 

de metaescrita – as estratégias no romance que tornam a escrita opaca. As instâncias 

compreendidas são as do autor, do editor e do narrador e do escritor, as quais 

diferencio, de maneira simplificada, como (1) o autor como o ser que tem seu nome 

inscrito na capa, dá autógrafos, tem uma vida particular, é o detentor dos direitos 

autorais; (2) o narrador como o ser de linguagem criado para narrar a fábula; e (3) o 

escritor como o ser que escreve, que põe em ação estratégias de escrita na organização 

do texto – pensando o texto em sua composição tipográfica e em suas relações 

transtextuais e intermidiais. O editor, assim, estaria como um “intermediário” entre o 

autor e o escritor, como um agenciamento pertencente ao objeto-livro. O espaço desse 

agente do texto assume desde a organização de texto em uma tela na página em branco 

até a escolha de diferentes fontes tipográficas, seus tamanhos variados, alinhamentos, 

espaços, a organização dos parágrafos e o uso de cores. É importante, assim, colocar 

que essa distinção aqui proposta advém de categorias de análise, afinal, são instâncias 

que, de uma forma ou de outra, estão imiscuídas no ato de leitura. 

Por fim, adentro no último capítulo, no qual são abordados os métodos 

utilizados na análise do corpus selecionado, especificando o modo escolhido para 

observá-lo e concretizá-lo como um fenômeno que ilustra a hipótese dessa presença 

do escritor. Para tanto, os estudos de Intermidialidade foram escolhidos como um 

modelo metodológico para compreender o romance e suas estratégias, visto que o 

corpus apresenta diferentes formas de produções criativas e relações entre mídias e 
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suas modalidades, linguagens, textos, gêneros etc – e é justamente disso que trata a 

Intermidialidade. Em seguida, apresento o levantamento de dados, informações e 

relações que tracei para compreender a metaescrita e observá-la, enquanto objeto de 

análise, como um traço recorrente nos romances vencedores do Jabuti. Foi a partir 

desse levantamento de dados que considerei destacar sete romances como 

paradigmáticos de minha hipótese, os quais servem de objeto de análise e exemplo do 

que compreendo como a materialidade e o redimensionamento da forma e do 

significado das palavras para a interpretação do leitor.  

A partir desses objetivos, corpus, teorias e métodos, esse trabalho se enquadra 

na linha de pesquisa “Estudos literários e midiáticos”, vinculada ao Programa de Pós-

graduação em Letras, cujo objetivo é voltar-se para os estudos literários em torno de 

autores, temáticas ou historiografia literária, bem como das interfaces entre literatura 

e mídia. 
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2. O GÊNERO ROMANCE  

O romance é um monstro, um desses monstros que o homem aceita, 
alenta e mantém ao seu lado; mistura de heterogeneidades, grifo 

transformado em animal doméstico. 
Julio Cortázar 

 

Com sua sempre ampla projeção e importância cultural, o romance, análogo da 

antiga epopeia e em paralelo com o conto e a novela, é um gênero narrativo 

particularmente especial para talhar, em registro ficcional, conflitos, tensões e devires 

do ser humano na história da civilização. Catalisador de tantos estudos literários a 

partir justamente da pluralidade estética, essa “mistura de heterogeneidades” de que 

Cortázar fala na epígrafe tem sentido na constante indagação do homem sobre si, o 

mundo e a arte e assim permanece até hoje, apesar das vanguardas formais. A 

assimilação, por exemplo, de variações linguísticas, históricas, sociais e culturais de 

seu lugar de origem torna possível uma liberdade de temas e formas que fazem do 

romance um terreno fértil, especialmente para que sua multissignificação aconteça. 

Tomamos como basilares para nossa compreensão do romance enquanto 

gênero dois teóricos: Lukács (1916: 2000, 2011) e Bakhtin (1935: 2002). Ambos tratam 

de contrastar e comparar duas grandes formas narrativas como representativas dos 

sujeitos que elas trazem à tona em seus respectivos tempos históricos: a epopeia como 

uma forma da Antiguidade e o romance como seu paralelo na modernidade. Podemos 

pensar que talvez residam aí as dificuldades em caracterizar o romance como forma 

fixa, afinal, seu nascimento e formação ainda se realizam à luz da história e tem 

bastante sentido nas estruturas sociais – e de que estruturas sociais podemos falar hoje? 

De um lado, Lukács enxerga o romance como gênero burguês, de outro, Bakhtin nos 

mostra que o gênero é uma forma social mutável. Ambos nos ajudam a amparar a ideia 

de que quem diz o que é o romance são os sujeitos – autores, escritores, narradores e 

personagens, pois eles é que vivem neste mundo que fez surgir o gênero. 

Tomando esse viés de compreensão do gênero romanesco por sua formação 

histórica, é preciso colocar em pauta o momento em que nasce essa voz narrativa que 

passa a falar do mundo onde surge o romance. Na Grécia, o destino dos homens estava 
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ligado a uma comunidade e, assim, a problemática humana era tensionada pelo 

coletivo, por relações fundadas na tradição. Na modernidade, esse destino tem sentido 

na individualidade, na cisão entre o eu e o mundo, o que faz escoar a forma que 

representa a voz desse sujeito até hoje. Claudio Magris, também amparado na visão 

historicista de Lukács, contribui para essa perspectiva diacrônica quando diz que o 

romance nasceu e cresceu no esfacelamento de uma civilização de ordem feudal, 

agrária, para viver um mundo moderno em que se celebrava como progresso “o 

liberalismo libertado de dogmatismos políticos e religiosos”, quando a natureza do 

indivíduo “impedia-lhe de compreender e compartilhar o modo de ser e de sentir, as 

transformações da sensibilidade e da própria subjetividade em sua relação com o 

mundo” em sua “nova odisseia” (MAGRIS, 2009, p. 1016). 

Em A teoria do romance (2000), Georg Lukács estabelece uma abordagem 

histórico-sociológica para analisar as relações entre o romance e a modernidade a 

partir do pensamento ancorado no hegelianismo e da noção de um certo desencanto 

com o mundo, que dá forma ao gênero. O desencanto vem de uma visão utópica da 

comunidade grega, lugar onde nascem as narrativas no Ocidente, e por isso a 

contraposição que Lukács faz entre epopeia e romance mostra-o como a forma 

representativa de um mundo em que há, entre o sujeito e sua realização, uma 

separação. Lukács (2000) considera o romance como a epopeia de um mundo sem 

deuses e a narrativa do herói problemático, consequência de uma sociedade 

contraditória, também problemática. O romance surge, assim, como expressão desse 

conflito entre o mundo e o ser, como a “epopeia de uma era para a qual a totalidade 

extensiva da vida não é mais dada de modo evidente, para a qual a imanência do 

sentido à vida tornou-se problemática, mas que ainda assim tem por intenção a 

totalidade” (LUKÁCS, 2000, p. 55). 

Massaud Moisés, em A criação literária (1994), entra em diálogo com o estudo de 

Lukács (2000) quando faz um histórico do romance. Moisés, seguindo o caminho 

iniciado por Lukács, considera o gênero como uma expressão de arte do 

sentimentalismo individualista decorrente da nova classe ascendente: a burguesia. 
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Feita pelo, para e com o povo nessa nova ordem social nascente, a prosa ficcional em 

livro ocupou o espaço da poesia épica e assim passou a constituir-se como espelho de 

um povo e imagem duma sociedade, que ora a reflete, ora a refrata. Assim, o romance 

tornou-se o porta-voz das necessidades da burguesia, sobretudo de seu desejo de fuga 

de um cotidiano que nunca realiza o ideal. Advindo de uma sociedade que tem como 

lema que “tempo é dinheiro, o romance traduz o bem-estar e o conforto financeiro de 

pessoas que remuneram o trabalho do escritor no pressuposto de que a sua função 

consiste em deleitá-las” (MOISÉS, 1994, p. 159). E é nesse sentido que se pode dizer 

que ele traduz uma busca por uma resposta que é sempre individual. 

Embora Lukács não tenha colocado em discussão a função do romance 

relacionada ao deleite, essa característica pode ser associada à sua reflexão sobre esse 

sujeito do romance que reflete em si um alheamento à exterioridade do mundo, 

buscando cada vez mais sua interioridade, refúgio de certo desarraigamento da 

comunidade. Lukács (2011) entende o indivíduo problemático do romance como 

alguém que procura o sentido que lhe é ausente, frustrando-se a cada nova tentativa 

de superar a má infinitude. Ao mesmo tempo, o sujeito que o lê quer a consolação de 

que não é o único sem respostas – eis o prazer, o da identificação. 

Em outras palavras, o que queremos pensar, com o estudo de Lukács (2000, 

2011), é sobre a sociedade – capitalista, desde que o romance também é um produto de 

mercado – que “sustenta” o romance e assim o faz enquanto gênero: contraditória, 

desajustada, marcada pela ruptura desse sujeito com seu mundo. Assim como Dom 

Quixote2 (CERVANTES, 1960) é considerado o primeiro romance e é significativo para 

a compreensão do gênero em sua relação com o mundo, vale considerá-lo também 

como representativo de um anti-herói moderno, sendo o personagem principal um 

                                                             

2 Antecipamos ao leitor que as referências estão divididas em duas partes, com o objetivo principal de 
facilitar a busca das obras e evitar a sobrecarga de notas, visto que o corpus dessa pesquisa abarca 68 
romances. Assim, há as “Referências” e as “Referências dos romances do corpus”. Em casos como o de 
Dom Quixote, que é um romance, porém, não presente no corpus, sua devida referência estará junto das 
demais referências, por isso acompanhada do autor e ano. Ainda para facilitar e dialogar com a 
disposição da pesquisa, no índice de romances do corpus, a disposição está por ordem alfabética e pelo 
título do romance. 
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sujeito que busca dominar sua própria existência em um mundo não mais tão 

encantado como os feitos heroicos de El Cid (DUEÑAS, 1996). O romance, assim, é a 

narrativa que anuncia a situação de tensão entre um sujeito problemático e o mundo, 

delineando-se como o emblema de uma modernidade que perdeu o sentido da vida, 

mas que faz disso o pressuposto para sua matéria. O sujeito do romance é colocado em 

uma suspeição de sentidos e valores e, ao fim do percurso narrativo, ele reencontra 

somente a si mesmo e a suas dúvidas.  

É a partir da relação entre sujeito e mundo que Lukács (2000, p. 129) propõe três 

tipos de romance: o do idealismo abstrato, o da desilusão e o de formação, os quais 

representam seus protagonistas a partir de sua posição frente ao mundo em que estão 

situados. Em uma ponta, o autor diz daquilo que ele chama de idealismo abstrato como 

o estreitamento da alma do sujeito em relação ao mundo; e, na outra ponta, está o 

romance de desilusão ou psicológico como aquele do estreitamento do mundo em 

relação à alma do sujeito, quando ela seria a consciência ou a própria ligação entre o 

herói e a realidade, enquanto o desajuste estaria em que o mundo é pequeno para a 

consciência desse sujeito. Entre essas duas tipologias, está o romance de formação, do 

sujeito que, sabedor da impossibilidade de abarcar e compreender o todo desse 

mundo, é capaz de aprender e de se reconciliar com a realidade concreta. Entre o 

idealismo abstrato e o romance de desilusão, no romance de formação ocorre  o que é 

chamado de experiência compreensiva: "uma experiência que se esforça por ser justa 

com ambos os lados e vislumbra, na incapacidade da alma em atuar sobre o mundo, 

não só a falta de essência deste, mas também a fraqueza intrínseca daquela" (LUKÁCS, 

2000, p. 143).  

Em outras palavras, a tipologia de Lukács nos mostra que, entre heróis do 

romance que se sentem maiores ou menores que o mundo, o resultado é a resignação 

ou a indiferença em relação a essa realidade. Lukács mostra, com uma significância 

ainda muito atual, que o romance é a forma da modernidade, por sua 

representatividade na busca de sentido e na problemática do estar no mundo. Embora 

reduzida de certa forma, essa compreensão do romance nos ajuda a entender a 
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importância do gênero em sua conexão entre sujeito e mundo – um mundo que é 

sempre mutável, sobretudo nessa relação. 

Alfredo Bosi (1995), ao delinear romances brasileiros a partir da década de 30, 

nos apresenta outra tipologia, mas também conforme o grau de tensão entre o herói e 

seu mundo: a) Romance de tensão mínima: quando a oposição é superficial e surge em 

palavras e sentimentos; b) Romance de tensão crítica: o herói opõe-se ao meio através 

de ações, mostra seu mal-estar e uma verdade social mais profunda, talha-se o caráter 

do protagonista; c) Romance de tensão interiorizada: o herói opõe-se ao meio, mas não 

reage, interioriza o conflito – o ambiente é a atmosfera, quando surgem os conteúdos 

da consciência, surgindo na preferência por narrativas em primeira pessoa (romances 

do ego e do id) que mostram essa tensão homem/mundo na esfera do sujeito; d) 

Romance de tensão transfigurada: o herói busca ultrapassar o conflito que provoca a 

tensão através da transfiguração metafísica do mundo – uma invenção mitopoética, 

que supera a entidade romance pela linguagem e pela escritura, na produção de 

objetos de linguagem. Essa última tipologia, como veremos, é de grande valia a nosso 

estudo, pois mostra sujeitos que buscam sua própria compreensão através da criação 

e do uso de uma linguagem significativa, que diz respeito também aos meios técnicos 

de sua produção. 

Não é nosso intuito, aqui, cair na areia movediça que é adentrar na taxonomia 

do romance quando justamente queremos afirmar sua heterogeneidade, mas é 

necessário entender alguns aspectos de sua morfologia. Carlos Reis e Ana Cristina M. 

Lopes (2002, p. 360) mostram, inclusive, que é justamente no estabelecimento e 

definição de diferentes tipologias narrativas que o romance se revela como um gênero 

de extrema maleabilidade temática e formal, tanto ao nível da forma do conteúdo 

como ao da forma de expressão. De uma maneira geral, na teoria literária, diferentes 

classificações incluem, por exemplo, os romances de cavalaria, pastoril, analítico, 

psicológico, de costumes, de ação, de personagem, histórico, policial, romântico, 

realista, moderno, dentre muitos outros. O que compreendemos é que a delineação 

tipológica serve como base para percebermos tanto a liberdade quanto a tradição do 
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gênero na relação com o sujeito nele representado – sem o limite da tradição, não 

sabemos o que seria liberdade criativa.  

Ao contrapor dialeticamente a origem clássica da epopeia à modernidade 

capitalista problemática de onde emerge o romance, Lukács (2000) traz à tona a 

essência do gênero. Apesar das críticas de ter deixado de fora outras possibilidades – 

como a natureza do romance de aventuras ou policial, por exemplo –, a obra de Lukács 

segue como um cânone, especialmente para discussões do tipo que promovemos aqui, 

sobre essa relação entre o romance e a sociedade com a qual ele dialoga, motivando 

textos clássicos como os de Walter Benjamin, seguidor da mesma corrente que 

relaciona as formas culturais à sociedade, sua estrutura, seus modos de produção, sua 

visão sobre si mesma e o mundo.  

Com seus escritos, a partir da análise de diferentes formas artísticas, a intenção 

de Benjamin (1994) é explorar transformações pelas quais passaram a pintura, a 

literatura, a fotografia e o cinema com o advento de tecnologias na modernidade. No 

consagrado e sempre citado texto sobre o narrador, temos a reflexão acerca da 

passagem da experiência coletiva da narrativa oral, do contar histórias a um ouvinte, 

para a experiência de caráter individual em que se afigura o romance, como elemento 

da sociedade burguesa, da leitura silenciosa. O romance, para Benjamin (1994), é 

percebido como a forma de um sujeito desorientado que, assim como o leitor, parte do 

desejo de reencontrar o que a sociedade moderna não mais oferece – afinal, a 

transmissibilidade de experiências perde para o descarte de informações consumidas 

tão compulsivamente quanto eliminadas nessa realidade da reprodutibilidade técnica 

e da perda da aura da arte. 

No texto “A crise do romance”, Benjamin (1994), assim como Lukács, compara 

romance e epopeia a partir do contexto da estrutura social. Diz o autor que, enquanto 

a epopeia estabelece sua ligação com a oralidade, o romance contribui para o 

silenciamento do homem interior; enquanto a epopeia traz o sentido da contemplação 

da existência, o romance representa “o indivíduo em sua solidão, o homem que não 

pode mais falar exemplarmente sobre suas preocupações, a quem ninguém pode dar 
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conselhos, e que não sabe dar conselhos a ninguém” (BENJAMIN, 1994, p. 54). Se o 

romance é um gênero narrativo calcado na escrita – e isso tem bastante sentido para 

esse trabalho, como veremos –, tem em si a expressão da interioridade, enquanto a 

escrita é um gesto subjetivo; o romance é feito de passagens e, por isso, abandona 

valores das tradições orais e da coletividade, típicos da epopeia. 

Uma das explicações que Benjamin (1994) dá para essa ruptura na experiência 

humana se baseia na técnica de reprodução das formas culturais e, em virtude dela, a 

massificação da arte e o individualismo. Podemos dizer que, ao passo que a 

humanidade se faz como objeto de si mesma, o romance tem aí sua matéria. No texto 

A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica (1936, ano da primeira publicação) 

vemos que as transformações sociais têm bastante relação com as mudanças técnicas – 

em uma via dupla –, que desembocam nas mudanças das formas artísticas, visto que 

toda “arte” passou a ser “produto”. O romance, por exemplo, absorve essa 

particularidade pelo fato de ser arte e produto, isto é, literatura e mercadoria, e 

participa de uma relação produtiva, e por isso, enquanto arte, gera a problemática do 

caráter ideológico frente ao consumismo. 

Até agora, tratamos de discussões sobre o romance e a sociedade, na dimensão 

da complexidade do gênero em sua relação com a modernidade e o sujeito moderno. 

Trazemos, ainda, um teórico cuja obra pode acrescentar subsídios para compreender 

o romance, neste caso, como criação verbal: Mikhail Bakhtin, um dos grandes 

estudiosos da linguagem. Em Questões de literatura e estética, o teórico define o romance 

como “uma diversidade social de linguagens organizadas artisticamente, às vezes de 

línguas e de vozes individuais” (BAKHTIN, 2002, p. 74). Para o autor, um dos aspectos 

mais importantes do gênero é o homem que fala e sua voz discursiva, enquanto que a 

linguagem é evidenciada por ele como uma característica essencial do romance. 

Embora a partir de outra perspectiva, Bakhtin, como Lukács, também propõe um 

decurso histórico a partir do épico, mas no âmbito do devir, do vir-a-ser, da evolução, 

pensando certa ambientação na energia da modernidade, do progresso e da busca de 

renovação e originalidade. Diz o teórico que a “História não conhece séries isoladas” 
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(2002, p. 74) e, assim, do mesmo modo, a arte se transforma como um organismo, é 

viva, e por isso um gênero do discurso. 

No capítulo Epos e romance, Bakhtin considera que, justamente pela 

singularidade enquanto objeto, é o romance o único gênero inacabado, sempre por se 

constituir, afinal, é também o “único nascido e alimentado pela era moderna da 

história mundial” (2002, p. 397-398). Não há como consolidar ou prever todas as 

poéticas romanescas possíveis justamente porque o gênero se caracteriza por essa 

porosidade em relação à condição do sujeito e da sociedade. Bakhtin (2002, p. 400) diz 

ser a autocriticidade do romance seu traço mais notável como gênero em formação, 

pois ele faz refletir em si mesmo a evolução da sua própria realidade e do seu 

característico inacabamento:  

O romance tornou-se o principal personagem do drama da evolução literária 
na era moderna precisamente porque, melhor que todos, é ele que expressa as 
tendências evolutivas do novo mundo, ele é, por isso, o único gênero nascido 
naquele mundo e em tudo semelhante a ele. O romance antecipou muito, e 
ainda antecipa a futura evolução da literatura. Deste modo, tornando-se o 
senhor, ele contribui para a renovação de todos os outros gêneros, ele os 
contaminou e os contamina por meio da sua evolução e pelo seu próprio 
inacabamento. (BAKTHIN, 2002, p.400). 

Compreendemos, lendo Bakhtin, que a estrutura romanesca se encontra longe 

de formalizar modelos – e talvez seja esse um dos motivadores de nosso estudo. O 

romance se tornou como que o principal personagem da evolução literária moderna e, 

como diz o próprio teórico, “somente o que evolui pode compreender a evolução” 

(BAKHTIN, 2002, p. 400). Como um elemento não isolado do mundo e 

substancialmente vinculado a dimensões espaço-temporais humanas, a arte, para 

Bakhtin, “é viva e significante do ponto de vista cognitivo, social, político, econômico 

e religioso num mundo também vivo e significante” (2002, p. 30). Dessa forma, o 

teórico rompe com tentativas tradicionais para analisar um estilo artístico na unidade 

de gêneros justamente pela heterogeneidade do romance, que dificulta o exercício de 

demarcar a coincidência de elementos. 

Embora certamente haja elementos em comum entre os textos que podemos 

chamar de romance, muitas outras características podem ser diferentes, até díspares: 
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pode ou não ser escrito em capítulos, ter ou não pontuação, parágrafos, pode ou não 

ter referente na realidade, pode ou não ter um narrador que dialoga com o leitor, pode 

trazer temas e intertextos filosóficos, religiosos, científicos, históricos, assim como 

fragmentos epistolares, jornalísticos etc. Ele pode ser lírico ou rítmico, como nas 

narrativas orais, já imitou o cinema, trouxe a linguagem do teatro, as modas da 

televisão e, na atualidade, às vezes imita a internet, traz imagens, colagens, misturando 

linguagens. 

As ideias de Bakhtin nos ajudam a compreender o quanto a combinação de 

línguas e vozes discursivas – que ele chama de polifonia – diz respeito não somente a 

nós, sujeitos, como também ao artístico, e aqui, ao romance. Bakthin (2002, p. 399) nos 

mostra que o romance acontece como uma paródia de outros gêneros – e aqui 

novamente Dom Quixote (CERVANTES, 1960) representa a referência – pois revela o 

convencionalismo das formas e linguagem, reinterpreta e dá diferentes tons. A 

pluralidade de inscrições, instâncias e vozes que podem servir ao romance, assim 

como a possibilidade de nele serem valorizadas certas categorias da narrativa, se 

relacionam com a diversidade técnica que o gênero permite frente o quanto de um 

sujeito, e de seu espaço, quer representar. 

Bakhtin considera que é pela transposição dos gêneros para uma nova área de 

estruturação das representações literárias que fenômenos relacionados ao 

“plurilinguismo extraliterário” e aos “estratos ‘romanescos’ da língua literária” se 

explicam (2002, p. 400). Os gêneros dialogizam-se e frequentemente são penetrados 

pelo riso, ironia, humor e, principalmente, estabelecem contato com a época da própria 

obra, em que duas vozes coexistem e se cruzam multiformemente, correlacionando-se 

numa dialogicidade intrínseca característica. Há, no romance, sempre o lugar de sua 

escrita e o lugar de sua história. O plurilinguismo de que aqui tratamos é definido por 

Bakhtin como “o discurso de outrem na linguagem de outrem”. Uma das formas mais 

importantes da introdução e organização do plurilinguismo no romance é a dos 

gêneros intercalados, a possibilidade de se introduzir, no romance, linguagens que 

estratificam a unidade linguística e aprofundam de modo novo a sua multiplicidade. 



26 
 

Em outras palavras, qualquer outro gênero pode ser introduzido no romance, tanto 

literário quanto extraliterário (a exemplo de um poema, novela ou gênero científico, 

religioso), habitualmente conservando sua estrutura e sua autonomia e originalidade, 

tanto estilística quanto linguística. No entanto, ressalta o estudioso, há gêneros que, ao 

serem introduzidos no romance como elemento estrutural, por sua força estilístico-

composicional, acabam por determinar a estrutura do romance sem sua totalidade, 

como é o caso da confissão, do diário, a biografia, a carta, entre outros. 

Uma das formas que Bakhtin (2002) coloca como representações dialogizadas é 

a linguagem: “todo o romance, em maior ou menor escala, é um sistema dialógico de 

linguagens, de estilos, de concepções concretas e inseparáveis da língua” (p. 371). 

Segundo ele, a palavra romanesca é sempre autocrítica pois a língua (de um romance) 

não somente representa, mas é também objeto de representação. Esse pensamento de 

Bakthin sobre o romance, como um dizer que fala de seu próprio dizer, linguagem que 

se deixa entrever como linguagem, gênero que coloca em xeque sua própria 

configuração como tal, também é bastante importante para esse trabalho, pois nos 

permite olhar para o ato de escrita como linguagem romanesca. 

Julio Cortázar (1999), em um de seus textos críticos, dialoga com tal pensamento 

bakhtiniano, ao colocar no trato da palavra o manifesto total do homem. Para ele, na 

análise de um romance, se reduzido o alcance do termo a instâncias verbais, de 

linguagem, o estilo torna-se, por fim, um compromisso do próprio romancista com 

dois usos idiomáticos – o científico e o poético. Tal compromisso é posto pelo autor em 

um valor de autoconhecimento (consciente ou não do escritor), pois a linguagem, em 

um romance, vale esteticamente por si própria. Em outras palavras, “não existe 

linguagem romanesca pura, porque não existe romance puro” (CORTÁZAR, 1999, p. 

133), justamente por ele se mostrar como essa mistura de heterogeneidades que 

marcamos na epígrafe deste capítulo. Cortázar perpassa por tais questões quando trata 

da situação do romance contemporâneo enquanto teórico literário. Uma delas é 

encarar a necessidade de um gênero que comporte um misto de linguagens e 

expressões, abra espaço à modificação do que se tinha enquanto romance e unidade-



27 
 

livro – e talvez resida aí a corporificação de tais questões em sua obra ficcional, sobre 

a qual podemos desenhar conceitos como hipertextualidade e dialogismo. 

Uma das justificativas para essa heterogeneidade está em não haver sujeição a 

regras preestabelecidas, com abertura à reinvenção, pois  

contém sensações e ritmos inerentes à poesia, a extensão e a força 
representativa da epopeia e um pouco do cômico e do trágico encontrados na 
ação teatral; em sua heterogeneidade, podemos dizer que nele palpita um 
pouco de cada arte, um pouco de cada época, um pouco de cada homem, sem 
nunca deixar de representar o processo da vida (MELO, 2013, p. 84).  
 

 Para Cimara Valim de Melo (2013, p. 19), o gênero romanesco “é o camaleão da 

literatura, pois cresce a cada nova aparência e escapa de cada um que tenta apanhá-lo 

através de uma teoria classificatória”. Pensar acerca do romance faz com que pensemos 

também em uma história social, em modos de representação de vidas por meio de uma 

narrativa e, dessa forma, estabelecer relações entre sua linguagem e o mundo real – e 

esse é um dos pontos-chave do gênero: possuir a “capacidade de transfiguração do 

real”, relativizando verdades e existências. E, assim, também é um elemento essencial 

para esse trabalho, que tenta entender uma tendência do romance a partir de sua 

conexão com o mundo com o qual ele se relaciona. Com Lukács já vimos uma hipótese 

explicativa do que é o romance moderno na sua relação com a totalidade social, a partir 

do nascimento de um herói problemático em tensão com estruturas degradadas de um 

contexto – o que nos permite afirmar que o romancista é uma consciência que projeta, 

com sua ironia, com sua linguagem, a tensão entre o herói e o mundo. 

Há, nas raízes românticas do romance, “um universo de possibilidades 

discursivas” (MELO, 2013, p. 24) e estas representam a liberdade estética, a denúncia, 

o desbravamento cultural e a análise de nosso mundo interior. Assim, para seguirmos 

a compreensão do romance enquanto um gênero da diversidade e da liberdade, 

precisamos adentrar, de uma maneira mais específica, na busca por certa delineação 

de tendências no romance brasileiro contemporâneo, que dialogam fortemente com 

nossa pesquisa, nas suas relações com o contexto, as mentalidades vigentes e a 

produção romanesca – como processo de criação através da escrita. 
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2.1 O romance contemporâneo brasileiro 

 Até o momento, tecemos relações entre o gênero romanesco e sua representação 

no e do mundo moderno. Com isso, podemos crer que a forma narrativa contribui para 

certa compreensão de nós mesmos, como uma história contada sobre nós e pela qual 

compreendemo-nos. Romances como Grande sertão: veredas ou Quarto de despejo, por 

exemplo, de diferentes períodos históricos e representativos para suas épocas, 

seguramente contribuíram para a compreensão da sociedade que os permitiu vir à 

tona, cada um com a sua idiossincrática linguagem romanesca. No romance de 

Guimarães Rosa, as mentalidades do contexto de produção advêm das estruturas e 

comportamentos sociais que a fábula coloca em xeque sobretudo pela linguagem – por 

exemplo, a ausência de capítulos e os elementos de experimentalismo linguístico da 

primeira fase do modernismo. Esse experimentalismo diz ao mesmo tempo sobre um 

“falar” que tem sentido em um jeito de viver e de compreender o mundo e sobre o 

próprio romance, como um jeito de contar histórias. Na obra de Carolina Maria de 

Jesus (1993) a representação da sociedade também se dá pela linguagem e, ainda, pela 

forma, um diário, e que por isso apresenta uma narração de cunho linguístico não 

padrão que revela o contexto da própria autora-narradora e, nesse sentido, subjetivo 

além de social. Em ambos os casos é preciso uma consciência leitora que seja capaz de 

tecer essas relações. É dessa forma que a narrativa literária permite refletirmos nossa 

própria experiência pessoal e subjetiva, quando em relação ao meio e espaço. De 

diferentes maneiras, ambos romances dialogam com seu tempo, enquanto história e 

linguagem, mas também com esse mundo em mutação, quando mostram que sujeitos 

e mundo estão conectados – pela linguagem e pelas histórias. 

 Nesse sentido, se aqui, neste estudo, é objetivo refletir sobre as tendências do 

romance brasileiro contemporâneo, isso equivale a dizer que vamos encontrar obras 

que são e se relacionam com aquilo que sentimos sobre nosso estar no mundo ou sobre 

nossa sociedade, mentalidades desse nosso tempo, em seu sentido individual e 

coletivo. A arte é sempre vinculada a seu meio, com as perguntas e as respostas dadas 
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pelo homem em diferentes momentos históricos. Como forma artística, a literatura 

contemporânea pergunta e responde sobre, ou a partir de, aquilo que hoje vivemos – 

e o que constrói um romance não é somente sua fábula, em termos temáticos e 

filosóficos, mas também sua estrutura, sua linguagem, em seus modos distintos de 

dizer e evocar uma voz, de fazer ver o mundo.  

Ao traçar um paralelo entre a forma do gênero romanesco contemporâneo e o 

sujeito, Karl Erik Schøllhammer (2011), semioticista e estudioso da Literatura 

Comparada, levanta importantes questionamentos: “o que é contemporâneo?”, ou 

“quem é o sujeito contemporâneo?”. Recuperando a leitura que Roland Barthes fez de 

Nietzsche, ele mesmo responde: intempestivo. O intuito é afirmar que o verdadeiro 

contemporâneo não é necessariamente o sujeito que se identifica e mergulha no seu 

tempo, mas aquele que, por sentir-se deslocado, torna-se capaz de enxergá-lo e retratá-

lo. Isto é, vive o processo de viver e o exterioriza na e através da escrita. 

O que compreendemos como um diálogo com o herói problemático de Lukács 

(2000), Schøllhammer (2011) diz que a literatura contemporânea não representa o que 

temos como a atualidade, se não por uma linguagem que diz de uma inadequação ou 

estranheza histórica para perceber o presente. O sujeito dessa literatura mantém uma 

relação com a realidade histórica mesmo percebendo a ineficiência em captar aquilo 

de que ele só enxerga a superfície. O escritor contemporâneo mostra guiar-se pelo 

desejo de alcançar uma determinada realidade, peculiar, idiossincrática, diferente 

daquela busca modernista por um presente de inovação e, nesse sentido, por uma voz 

coletiva em sua originalidade. 

Melo (2013) coloca como uma das características fundamentais do romance 

contemporâneo brasileiro a transformação de sua forma e conteúdo como 

acompanhantes de tendências que regem a vida da sociedade contemporânea. Diz a 

estudiosa que o romance 

assumiu a sua natureza paradoxal, com um quê de narração, reportagem, 
biografia; com tons ora poéticos, ora dramáticos, ora extraliterários; com a 
condensação de características de outras esferas artísticas, como a fotografia, 
o cinema, a música, a arte digital; com a preocupação cada vez maior em 
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expressar a transgressão dos limites espaço-temporais face à globalização e à 
virtualização do mundo (MELO, 2013, p. 47). 
 

Para Melo (2013), o romancista contemporâneo busca inspiração para suas 

obras justamente na degradação do ser humano que caracteriza a sociedade moderna, 

na massificação cultural e no individualismo que faz da humanidade objeto de si 

mesma. Podemos traçar um paralelo entre essa afirmação e a de Karl Erik 

Schøllhammer, quando ele coloca que “o uso das formas breves, a adaptação de uma 

linguagem curta e fragmentária e o namoro com a crônica são apenas algumas 

expressões de urgência de falar sobre e com o ‘real’” (2011, p. 15). 

Desde o início deste capítulo, viemos tratando da heterogeneidade do gênero 

romanesco em relação ao seu meio, à sua “adaptação”, e agora, com Melo e 

Schøllhammer, vemos o quanto, no limite da arte e da estética, a concepção de 

literatura é entendida como parte do social, e não uma consequência ou resultado. 

Eurídice Figueiredo (2013) diz que o romance é um gênero impuro, pois desde seu 

surgimento parasitou outros gêneros e se utilizou de todos os procedimentos, como  

a descrição, a narração, o drama, o ensaio, o comentário, o monólogo, o 
discurso; ele pode se apresentar como fábula, história, apólogo, idílio, crônica, 
conto, epopeia; ele não sofre nenhuma proibição e nenhuma prescrição; em 
geral em prosa, ele pode, eventualmente, recorrer também à poesia. Quanto 
ao mundo real, o romance pode pintá-lo de maneira fiel, como pode deformá-
lo, falseando as proporções e as cores” (FIGUEIREDO, 2013, p. 13) 

Em diálogo, Tânia Pellegrini (1999), proximamente ao materialismo histórico de 

Lukács, comenta da infraestrutura e da base técnica disponíveis para uma produção 

cultural contemporânea, mostrando caminhos que entrelaçam a literatura e a 

sociedade, para que compreendamos a própria produção (e recepção) ficcional. Ela 

mostra que as produções culturais contemporâneas, e, aqui, o gênero romanesco, ao 

mostrarem uma variedade e influência de textos visuais, verbais, musicais, cinéticos, 

performativos e digitais, que não se circunscrevem em uma categoria disciplinar 

restrita, colocam em questão o próprio conceito de Arte. Tendo em vista essas 

interações entre o romance e outros gêneros, ou mídias, como HQs, pintura, fotografia, 
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cinema, televisão, internet, etc., é que, em nosso estudo, utilizaremos a 

Intermidialidade para compreender essas relações a partir dos estudos literários. 

Técnicas e tecnologias fazem parte da cultura – podemos dizer que elas são a 

própria cultura. Por exemplo: o surgimento da imprensa e as questões de censura 

política colocaram em questão quem produz e, assim, fizeram surgir noções como as 

de autoria e de direitos de autor, em contraposição a editores e gráficas. Hoje, nesta 

época em que processos de produção e reprodução de bens culturais se fazem 

convergentes e, ainda, multiplicam-se em diferentes meios, novas e instigantes 

questões se colocam para várias esferas sociais, não apenas para o campo das artes. 

Para a linguista Magda Soares (2002), as tecnologias de impressão e difusão da escrita 

criam muitas e várias instâncias de controle do texto – de sua escrita e de sua leitura:  

o texto é produto não só do autor, mas também do editor, do diagramador, 
do programador visual, do ilustrador, de todos aqueles que intervêm na 
produção, reprodução e difusão de textos impressos em diferentes portadores 
(jornais, revistas, livros...). Altera-se, assim, fundamentalmente, o estado ou 
condição dos que escrevem e dos que leem. (SOARES, 2002, p. 153-154) 

É nesse sentido que colocamos o questionamento de Pellegrini: “valores, 

ancorados em muitos séculos de cultura escrita, continuarão a ter o mesmo sentido”? 

(1999, p. 15, grifo da autora). Não há como sabermos estando tão perto do presente, 

sem a distância temporal que nos permite enxergar o todo, mas esse questionamento 

se relaciona com a afirmação já trazida aqui de que novas técnicas vêm mudando tanto 

o modo de produção da literatura e da arte quanto a forma como as fruímos e as 

definimos – e como isso é parte integrante tanto da própria cultura quanto, em certo 

sentido, do romance como gênero. 

Na peculiaridade de diferentes “fazeres” narrativos, Pellegrini (1999) aponta na 

prosa brasileira contemporânea um caráter híbrido por misturar temporalidades, 

temas e ritmos diversos. Tal caráter, por sua vez, é considerado por ela também 

decorrente de mudanças nas formas de percepção, principalmente em virtude da 

consolidação da indústria cultural, como já dito, “do mercado editorial e a 

transformação radical do lugar do escritor no interior desse processo produtivo 

específico.” (PELLEGRINI, 1999, p. 216, grifo nosso). O romancista talvez não aceite 
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mais a invisibilidade pós-romântica do realismo e se identifique mais com o caráter 

narcisístico de nosso tempo. Mais do que o nome na capa, ele quer a entrevista para o 

canal do YouTube, em que ele se torna crítico de sua própria obra, quer o curso de 

escrita narrativa, de que em algumas vezes é aluno e noutras é professor, quer a foto 

do arquivo pessoal na orelha da capa do livro, quer a associação entre seu perfil de 

escritor e seu perfil pessoal nas redes sociais, enfim, quer o domínio editorial do 

próprio texto e sua imagem intimamente conectada à sua obra.   

 Ao tratar desse tema, Schøllhammer (2011) comenta sobre uma característica 

da produção ficcional contemporânea que se revela na ansiedade gerada pela 

impossibilidade de intervir nessa realidade conturbada com a qual o sujeito não se 

identifica: a presentificação. Para ele, o sentido está na relação entre os escritores e seu 

tempo: “o escritor contemporâneo parece estar motivado por uma grande urgência em 

se relacionar com a realidade histórica, estando consciente, entretanto, da 

impossibilidade de captá-la na sua especificidade atual, em seu objeto presente” 

(SCHØLLHAMMER, 2011, p. 10). É este um dos traços insistentemente retratados pela 

crítica literária brasileira contemporânea, que revela inclusive o imediatismo do 

próprio processo criativo ficcional, da produção que se relaciona diretamente à 

editoração e, ainda, ao marketing e mesmo à venda de obras literárias. 

Maria Valéria Resende, no texto “A literatura brasileira na era da 

multiplicidade” (2008), ressalta o traço da presentificação na produção atual, visível 

no próprio processo criativo e na articulação e intervenção sobre uma realidade 

presente. Diz a autora que há,  

na maioria dos textos, a manifestação de uma urgência, de uma 
presentificação radical, preocupação obsessiva com o presente que contrasta 
com um momento anterior, de valorização da história e do passado, quer pela 
força com que vigeu o romance histórico, quer por manifestações de ufanismo 
em relação a momentos de construção da identidade nacional. (RESENDE, 
2008, p. 28) 

Esse sentido de urgência se evidencia, sobretudo em autores que começam suas 

carreiras nesses tempos digitais, na multiplicidade e sobreposição de vozes narrativas, 

como estratégias que se utilizam não somente de recursos de estilo, mas também de 
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ações empreendidas dentro do circuito editorial – por exemplo: criações de novas 

editoras, geralmente pequenas empresas, que permitem mais participação autoral e 

tecem relações mais próximas entre editores, autores, críticos e leitores  (RESENDE, 

2008; SCHØLLHAMMER, 2011).  

Fatores como esses são de grande contribuição para a compreensão do que 

queremos mostrar com nossa pesquisa; pois a possibilidade de tecnologias de edição 

atuais permitirem a intervenção do sujeito que cria, o escritor, na editoração do próprio 

texto, deixa evidente a possibilidade de criação de significados múltiplos existentes 

dentro de uma narrativa. Esses sentidos escapam à fábula, ao enredo e aos 

personagens, e mesmo à própria consciência sobre a ficção, que sabe que conta e 

também que escreve, para virem à tona também na materialidade e na opacidade da 

escrita. Mexer com a palavra, com o texto verbal, como material gráfico, não é mais 

uma possibilidade apenas do editor ou do diagramador.  

Schøllhammer (2011, p. 11), quando comenta sobre a “insistência do presente 

temporal em vários escritores da geração mais recente”, diz que há a preocupação pela 

criação de uma presença autoral, seja tanto em um sentido de querer tornar sua criação 

ficcional a criação “do momento”, seja em um sentido de impor sua presença 

performativa3, como uma encenação de si mesmo. 

Schøllhammer ainda diz que a imprensa apresenta a produção contemporânea 

por meio do contraste entre duas estéticas literárias. De um lado, a brutalidade do 

realismo marginal e, do outro, a sensibilidade e a intimidade inspiradas pela história 

diária de cada um. Essa demanda de presença de que falamos é um traço que se 

evidencia naquilo que Schøllhammer trata como uma “reinvenção do realismo” (2011, 

p. 15). A isso, ele relaciona formas e gêneros literários, estruturas complexas e 

fragmentadas consideradas “como um sintoma”, assim como o hibridismo entre as 

escritas de cunho literário ou não literário. O teórico aponta como se escritores de 

gerações mais recentes tivessem  

                                                             

3 A performance, aqui, relacionamos à autoficção, a partir de Diana Klinger (2012), que implicaria uma 
desnaturalização e figuração do sujeito que presentifica o próprio ato de escrita. 
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a intuição de uma impossibilidade, algo que estaria impedindo-os de intervir 
e recuperar a aliança com a atualidade e que coloca o desafio de reinventar as 
formas históricas do realismo literário numa literatura que lida com os 
problemas do país e que expõe as questões mais vulneráveis do crime, da 
violência, da corrupção e da miséria (SCHØLLHAMMER, 2011, p. 14). 

Schøllhammer elenca alguns autores, como Luiz Ruffato (que faz parte do nosso 

corpus de estudo), Marcelino Freire e Nelson de Oliveira, os quais se evidenciam na 

perspectiva de tal reinvenção do realismo, isto é, autores à procura de impacto em 

determinada realidade social. Contudo, o hibridismo da literatura, hoje, faz com que a 

ficção que trata dos problemas sociais não exclua a dimensão pessoal e íntima, 

privilegiando apenas a realidade exterior. Para outros autores, como Rubens 

Figueiredo, Adriana Lisboa e Michel Laub, por exemplo, evocar e lidar com a presença 

torna-se sinônimo de consciência subjetiva, de uma aproximação literária ao mais 

cotidiano, autobiográfico e banal. Diz Schøllhammer que “o escritor que opta por 

ressaltar a experiência subjetiva não ignora a turbulência do contexto social e 

histórico” (2011, p. 15).  

Entre esses extremos, que o enfoque crítico tende a sublinhar, nos são postas 

ainda outras especificidades: a daqueles autores que enveredam por estilos e 

experiências de linguagem e, ainda, a daqueles que se voltam a narrativas tradicionais 

em benefício do entretenimento. Regina Dalcastagnè (2012) enxerga que, na literatura 

contemporânea, o jogo vai além de estilos e escolhas repertoriais, o que conta 

verdadeiramente para o autor é a possibilidade de fazer ouvir sua voz que discursa 

sobre si mesmo e sobre o mundo e a visibilidade recebida através disso. 

Regina Zilberman, em recente artigo (2017), delineou o romance brasileiro 

conforme prêmios literários entre os anos de 2010 e 2014. O corpus de nossa pesquisa 

conversa com a seleção de Zilberman por terem a característica de serem todos 

ganhadores do prêmio literário Jabuti. Os prêmios muitas vezes são um estímulo para 

o desenvolvimento do que tomamos como “literatura nacional”, afinal, divulgam 

obras entre o público não especializado, colaboram financeiramente com os 

envolvidos, pois há, geralmente, um prêmio em dinheiro aos vencedores e, também, 

porque muitas vezes geram crescimento de vendas. Esse quadro nos faz indagar o 
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quanto ele pode interferir no fazer ficcional, nos aspectos formais e temáticos das 

produções contemporâneas, além do que, certamente, interfere naquilo que dizemos 

sobre a literatura.  

Queremos mostrar, concordando com Zilberman (2017), que a importância de 

tais prêmios não é medida somente na circulação de obras e autores, mas sobretudo 

na sinalização de tendências, que constituem um panorama do que podemos 

considerar como “o estado atual de uma literatura”. Um deles é o fato de que os 

principais prêmios brasileiros conferem primazia ao romance, como “um sintoma do 

prestígio desse gênero entre editoras e público leitor, fenômeno que pode ser 

equiparado à notoriedade do conto nos anos 1970, no Brasil” (ZILBERMAN, 2017, p. 

425). O romance constitui uma das faces mais valorizadas da literatura contemporânea 

e, por isso, diz tanto sobre o que é considerado mais representativo da produção no 

que diz respeito aos autores e suas obras.  

O estudo de Zilberman faz-nos refletir que concursos literários, embora nem 

sempre sejam considerados em análises e objetos de pesquisa, têm alguma relevância 

para compreender a literatura e suas tendências, também porque conferem 

notoriedade e valor econômico às obras no mercado livreiro, às vezes valorizando 

certas estratégias e estilos. As relações de finalistas e vencedores, assim, sugerem que 

as obras carregam um valor artístico e, por isso, muitas vezes podem dizer do estado 

atual de uma literatura (ou de um gênero literário) e sobre aspectos considerados 

significativos pelos críticos, pela academia e pelo universo editorial. Podemos dizer 

que parece evidente o romance ser o gênero que, com mais facilidade, inscreve um 

nome no sistema literário e o alavanca. 

Uma das tendências que Zilberman aponta é a da escrita em primeira pessoa, o 

que reflete um pouco deste cenário que borra as fronteiras entre as instâncias de 

criação, como narrador e autor, confundindo ficção e realidade. Schøllhammer (2011) 

define esse tipo de escrita como “uma ficção que se apropria da experiência de vida” 

(p. 106), que se instala entre a ficção e a autobiografia, se utilizando da ficção 

justamente como instrumento de aprofundamento na narrativa, a partir de um relato 
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que é determinado pela experiência vivida do sujeito que tem seu nome na capa da 

obra. Eurídice Figueiredo (2013) contribui para esse pensamento, quando coloca sua 

hipótese de que o romance, hoje, se transforma enquanto gênero ao utilizar 

procedimentos das chamadas escritas de si.  

Não adentraremos, por ora, na conceituação do que temos como “autoficção”, 

pois é um tema importante no próximo capítulo. Queremos, por enquanto, mostrar 

que essas tendências contemporâneas de revalorizar a experiência pessoal na narrativa 

literária e na escrita em primeira pessoa são consideradas “estratégias autobiográficas, 

talvez como recursos de acesso mais autêntico ao real em meio a uma realidade em 

que as explicações e representações estão sob forte suspeita” (SCHØLLHAMMER, 

2011, p. 107). Para Schøllhammer, procedimentos autorreflexivos e metaliterários 

evidenciam que esse tipo de narrativa tem mostrado a força de sua presença na ficção 

brasileira recente com uma contribuição que não pode ser ignorada. 

Da pesquisa que Zilberman realizou, em romances premiados entre 2010 e 2014, 

são levados em conta elementos como a modalidade de romance escolhido; as 

características dos(as) protagonistas; a perspectiva narrativa; os espaço e tempo da 

ação; e o tema preponderante. Das informações levantadas e organizadas, Zilberman 

percebeu uma recorrente visibilidade para o gênero romanesco e uma semelhança 

entre a maioria dos romances, o que ela ironiza como sendo o “romance ideal” para os 

jurados:  

seu autor pertenceria ao sexo masculino; teria nascido ou residiria atualmente 
em São Paulo ou no Rio de Janeiro; enquadrar-se-ia à etnia caucasiana; sua 
idade oscilaria entre 35 e 45 anos, um pouco para mais ou para menos. Daria 
primazia à autoficção ou, ao menos, a uma narrativa em primeira pessoa, 
transcorrendo a ação de preferência no “aqui e agora” do discurso, pois, 
mesmo que relembre fatos do passado e tente exorcizá-los, é sua situação 
presente do sujeito da enunciação que está em jogo. (2017, p. 440). 

A ironia acontece, também, quando percebemos a descrição que Zilberman faz 

sobre “quem” seria o narrador desse romance ideal citado. De maneira geral, o 

narrador se apresenta como uma voz do sexo masculino, integra a etnia caucasiana e 

compartilha a idade do autor do romance. Assim como o autor do romance, o narrador 



37 
 

residiria em uma grande metrópole, provavelmente Rio de Janeiro ou São 
Paulo; tanto melhor se a trama puder inseri-lo em um cenário estrangeiro, de 
preferência distante. E teria aspirações a escritor, ou já exerceria essa profissão 
de alguma maneira, na condição de ficcionista ou poeta, jornalista ou homem 
de letras, professor ou intelectual. Como faria parte da classe média, poderia 
não ser muito abastado, mas, como também não teria familiares, não 
necessitaria preocupar-se com questões econômicas, o que facilitaria sua 
mobilidade social ou profissional.  
A solidão do protagonista, ou pelo menos o enfraquecimento das relações 
domésticas e, às vezes, até afetivo-amorosas, facultaria à intriga dispensar 
outras personagens fortes ou relevantes; também não seria imprescindível 
introduzir tramas paralelas, alargando o escopo do enredo. Como também é 
próprio à maioria dos romances vencedores a ausência de contraponto de 
personagens, reduzindo a margem dos conflitos, o enredo seria deixado por 
conta dos vagares interiores e exteriores do protagonista. (ZILBERMAN, 2017, 
p. 440) 

A partir desse “molde” que temos como o romance contemporâneo brasileiro, 

representado pelas premiações, podemos repensar no que já foi dito aqui e perceber 

que é através dessa voz narrativa que se reafirma, no espaço atual, a imprevisibilidade 

do mundo e das armadilhas do discurso (DALCASTAGNÈ, 2001). Se escritores como 

Flaubert tentavam fazer “desaparecer” o narrador, os do século XXI buscam trazer o 

problema de quem narra para o centro da história por meio de diferentes pontos de 

vista, enquadramentos e desdobramentos. Na ficção contemporânea, somos 

confrontados por personagens-protagonistas que falam de si mesmos, por narradores 

que se confundem com personagens e com o mundo fora do texto e às vezes com o  

próprio “autor”, que entra em cena e se torna uma peça do discurso que nos chega – 

e, agora, através da hipótese desse trabalho, pela presença de um escritor, que quer 

mostrar-se em sua escrita, criando camadas de significação. Regina Dalcastagnè (2001) 

diz que é assim que “vão nos sobrando, então, uns sujeitinhos confusos que tropeçam 

no discurso, [...] esses são os protagonistas da narrativa atual, mas são, também, seus 

narradores” (p. 115) – isto é, narradores que tudo sabem e comandam são trocados por 

protagonistas que narram, têm dúvidas, mentem, perdem o fio da meada e engendram 

artimanhas para enganar o leitor. Falamos, portanto, de narrações “suspeitosas”, que 

são feitas a partir de uma consciência turva, estão envolvidas “até a alma” com a 

matéria narrada. 
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Essas “narrações suspeitosas”, no entanto, não se fazem de um sujeito só, mas 

se desdobram, em fábula, linguagem e escrita. Elas nos mostram a heterogeneidade 

que o romance permite não somente em sua forma, agregando fotografias, mapas ou 

comentários, mas também no modo como os sujeitos do romance trabalham sua 

matéria – a realidade – a partir dessa heterogeneidade.  

Nos estudos que desenvolveremos no correr desse trabalho, encontramos 

romances que manipulam suas próprias figurações e se performatizam, imitam e 

simulam outras mídias, outras linguagens e gêneros, não bastando somente a palavra 

do narrador imitando a performance oral da origem da literatura – é preciso que a 

palavra traga a presença do autor e o traço do escritor para, assim, se fortalecer frente 

à diversidade de expressões da cultura contemporânea. Assim, no próximo capítulo, 

buscamos delinear como se desenha a linha que divide a presença e a ação dos agentes 

romanescos: o autor, o editor e o narrador e seus respectivos “duplos” no texto, a 

autoficção e a metaficção, para, dessa forma, adentrar no que entendemos seja o 

escritor e a metaescrita.  
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3. OS AGENTES DO ROMANCE 

Para o leitor, aberto o romance, há apenas a história, seus personagens e quem 

a conta. Mas sabemos que antes da impressão das letras no espaço branco da página 

entre a capa e a contracapa, diferentes mentes, vozes e mãos trabalham a palavra. 

Neste capítulo, vamos definir as instâncias do autor, do narrador e do editor, para que, 

entre eles, mais adiante, possamos enxergar o escritor. 

 

3.1 Autor 

 Neste nosso estudo, pretendemos distinguir e delinear as instâncias da autoria, 

da narração e da escrita; entretanto, os limites entre essas funções não é assim tão claro, 

pois elas sempre estiveram não somente imiscuídas entre si, como também bastante 

relacionadas ao próprio questionamento sobre o que faz uma obra ser considerada 

literatura e que tem sentido em uma história ser contada e um nome na capa. Talvez 

essas funções se distingam no instante da página em branco, na ruptura que provoca 

entre o pensamento sobre uma história a ser contada e aquilo que se transformará em 

escrita e ao mesmo tempo na própria história. Eis o autor. Ou seria o escritor?  

É importante, assim, colocar que essa distinção que aqui propomos advém de 

categorias de análise, pois, como leitores, embora nosso olhos também acompanhem 

traços gráficos, embora nossa representação se pergunte às vezes sobre a elaboração 

da história, nosso diálogo é com o narrador, o ser que faz convergir a ideia, a 

linguagem e a escrita. Tanto mais o narrador nos faz emergir na fábula, mais perdemos 

de vista sua linguagem e, mais ainda, a quase sempre invisível escrita, que é no 

romance apenas um meio de viajar nas palavras, não para elas, mas para o que elas 

representam como semiose, signo simbólico. E o autor é aquele nome na capa, para 

quem talvez possamos pedir um autógrafo. Nesse sentido, autor e escritor se 

confundem e são tratados como a mesma figura. Ou não, parece-nos que a literatura 

brasileira contemporânea quer nos dizer que pode ser diferente, afinal, falamos de 

romance. Assim, nossa ideia sobre essa separação entre autor e escritor será 

compreendida, no próximo capítulo, a partir de sua aparência no texto, quando o 
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distinguiremos entre o autor e o narrador, através também da presença de ambos na 

autoficção e na metaficção.  

Quando estudamos a origem do conceito de autoria, e assim a de narrador, 

relacionada à história da escrita, podemos perceber como ela é uma construção e não 

uma instância natural, conectada à literatura desde sua origem. Na Antiguidade, as 

histórias aconteciam em contínuo processo de construção e compartilhamento. Cada 

contador de histórias, a partir de sua cultura, acrescentava, modificava, subtraía, 

enquanto a autoria não era posta em questão. Foi na Idade Média que começaram 

movimentações para se estabelecer uma identidade autoral com o objetivo de 

reconhecer, punir e condenar os responsáveis caso houvesse algum tipo de 

transgressão – a relação já conhecida entre a Igreja e o Estado que identificava as obras 

que contrariavam dogmas ou ameaçavam os poderes instituídos. A partir da 

identificação do autor, ele poderia ser censurado e mesmo preso ou condenado à 

morte. 

Podemos dizer que, antes de Dom Quixote (CERVANTES, 1960), não era 

evidente um nome na capa de uma obra, ela não era definida, ou valorizada, pela 

originalidade do conteúdo, mas, sim, por estar inscrita numa tradição, com o valor de 

desenvolver, comentar e registrar o que já existia. Roger Chartier (1999) diz que se 

tratava como escritor “somente” o escriba de uma palavra que vinha de outro lugar. 

Foi já no correr dos últimos séculos da Idade Média que a palavra “escritor” tomou 

um sentido na língua francesa: “eles [os escritores] compõem uma obra, e as imagens 

os representam, de modo um pouco ingênuo, no ato de escrever a obra que o leitor 

tem nas mãos” (CHARTIER, 1999, p. 32).  

Por já existirem os escribas desde o nascimento da escrita, quando os textos 

passaram a ser identificados pelo nome próprio de seu autor foram necessários 

critérios e conceitos particulares para o termo. Diz Chartier que o inglês evidencia bem 

esta noção e distingue o writer, aquele que escreveu alguma coisa, de author, aquele 

cujo nome próprio dá identidade e invoca sua autoridade sobre o texto. Pode-se 

encontrar no francês antigo, também, tais diferenciações, quando, “em um Dictionnaire 
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como o de Furetière, em 1690, distingue-se entre os ‘écrivains’ e os ‘auteurs’” (1999, p. 

32, grifos do autor), sendo o écrivain quem escreve um texto que permanece 

manuscrito, sem circulação, enquanto o autor é qualificado como o sujeito que 

publicou obras impressas.  

Conceituar o que é “autor” no âmbito dos estudos literários acentua uma certa 

polissemia e se cruza com diferentes reflexões, como as noções de origem, finalidade, 

criação, consciência, autoridade, responsabilidade e de um autor enquanto sujeito. 

Poderíamos dizer que o autor, em um paradigma histórico-biográfico, é um sujeito 

portador de uma identidade biográfica e psicológica que pode ser reconhecida 

extratextualmente. Contudo, não há como simplificarmos uma noção que tem uma 

história que passa pelo reconhecimento medieval ou até pela ideia de “gênio da 

criação” no Romantismo. A questão que tomamos aqui é que a reflexão sobre o termo 

é recente, foi ao longo do século XX que autores como Roland Barthes e Michel 

Foucault complexificaram o termo e questionaram sobre até que ponto o termo 

permite pensar o fenômeno literário e textual. O artigo “A morte do autor”, de Roland 

Barthes, de 1968, surge em sintonia com essa reflexão; em seguida, em 1969, Michel 

Foucault questiona novamente a noção de autoria e problematiza o conceito de obra, 

que julga ser tão problemático quanto identificar a instância autoral.  

Assim, o movimento estruturalista é significativo para tratar do tema, visto a 

significância da discussão sobre o entendimento de que não interessava a vida do autor 

para a crítica ou análise literária. Barthes escreve sobre a diminuição de poder na 

instância da autoria, opondo-se a tomar elementos da autoria, como os biográficos, 

para compreender ou explicar a ficção, enquanto privilegiava a linguagem. Entender 

o que um autor “queria dizer” e de que forma a obra manifesta as opções e situações 

factuais do seu autor são, nesse contexto barthesiano, uma impossibilidade. Em sua 

leitura de Barthes, Eurídice Figueiredo (2013) relaciona que, se para o teórico, um texto 

é um tecido de citações emanadas de outros textos, o autor deve ser dessacralizado 

como criador único e autoconsciente do texto. Barthes se contrapunha à visão crítica 

predominante na França na primeira metade do século XX e que já vinha desde o 
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século XIX: o enfático peso da biografia para a compreensão da obra do escritor 

(FIGUEIREDO, 2013). Se de um lado era utilizada a vida do autor como chave de 

leitura para a compreensão de obras, de outro, privilegiava-se a busca por uma estética 

da linguagem, como o fizeram Mallarmé e Proust. No entanto, para falar das obras de 

Mallarmé e de Proust, muitos críticos buscavam conexões com a experiência de vida 

daqueles autores. 

Figueiredo (2013) coloca que, nessa relação entre história ficcional e biografia, 

se buscava descobrir “o autor através do estudo do homem, com a ajuda de 

depoimentos daqueles que o haviam frequentado” (p. 15). A autora cita uma fala de 

Proust, que justamente afasta tais instâncias, já que “um livro é o produto de um eu, 

diferente daquele que manifestamos em nossos hábitos, na sociedade, em nossos 

vícios” (PROUST, 1954, p. 127 apud FIGUEIREDO, 2013, p. 15). Isto é, buscava-se 

detectar a voz do autor nos textos ficcionais para encontrar confidências supostamente 

disfarçadas pela ficcionalidade – e foi justamente contra essa análise que se colocou 

Barthes, privilegiando, em vez do sujeito, como o sujeito é falado pela linguagem. 

Quando Barthes discute a noção de escritura4 como “a destruição de toda voz, 

de toda origem”, colocando-a como espaço neutro e oblíquo “aonde foge o nosso 

sujeito, o branco e preto onde vem se perder toda identidade, a começar pela do corpo 

que escreve” (BARTHES, 1988, p. 65), é também quando começa a morte do autor. 

Barthes dessacraliza a figura do autor como criador único e autoconsciente do texto 

para dar lugar ao leitor, enquanto afirma e transforma a noção de obra quando prefere 

sempre falar de texto, colocando-o como plural, como um tecido de citações, as quais 

emanam de outros textos. E assim ele privilegia o leitor, a quem encarrega de dar o 

sentido do texto acontecido no processo de leitura: “O leitor é o espaço mesmo onde 

se inscrevem, sem que nenhuma se perca, todas as citações de que é feita uma escritura; 

                                                             

4  A ideia de escritura (écriture) está entre os principais tópicos do pensamento de Derrida, muitas vezes 
sendo associado à desconstrução, e vem sendo conceitualmente desenvolvido pelo próprio campo 
derridiano. Neste trabalho, optamos por não utilizar esse ponto de vista teórico, mantendo-nos somente 
no conceito barthesiano, contudo, é importante destacar a relevância do estudo de Derrida para a noção 
de escritura. 



43 
 

a unidade do texto não está em sua origem, mas no seu destino (BARTHES, 1988, p. 

70).  

A contraposição dos termos “texto” e “obra”, para Barthes, urge em nossa 

discussão por estar implícita a noção de autoria: a obra estaria presa a um processo de 

filiação, em que o autor é seu proprietário, já o texto poderia ser lido sem a inscrição 

de um “dono”, aberto a relações com outros textos. Barthes dessacraliza a figura do 

autor enquanto um estatuto da obra literária e coloca-o como parte de um processo 

histórico. O autor, posto em um romance, é considerado por Barthes como um “autor 

de papel”, sendo o “eu que escreve o texto, também, nunca é mais do que um eu de 

papel” (BARTHES, 1988, p. 74-76). 

Michel Foucault (2009) conversa diretamente com esse tema quando discute a 

questão do nome do autor, denominando-a “função autor” (p. 42), enquanto 

característica do modo de existência, de circulação e de funcionamento de discursos 

de uma sociedade. Esse autor, assim, se tem um nome na capa, representa não somente 

uma biografia como uma responsabilidade na relação obra-público, como diz 

Figueiredo (2013), o nome de um autor “não é a mesma coisa que o nome de uma 

pessoa qualquer; um nome de autor exerce uma função classificatória que serve para 

delimitar um certo corpus (a obra do tal autor) e determinar a sua recepção pelo 

público leitor” (p. 17).  

A questão do discurso, nos estudos de Foucault, é de suma importância quando 

pensamos que, em um texto, há signos que remetem a um sujeito enquanto autor, 

como os pronomes pessoais, os advérbios de tempo, a conjugação verbal. Já em um 

romance, por exemplo, há convenções que atestam que o eu que narra não remete ao 

autor empírico, mas ao narrador: “seria tão falso procurar o autor no escritor real como 

no locutor fictício; a função autor efetua-se na própria cisão – nessa divisão e nessa 

distância” (FOUCAULT, 2009, p. 55). Dessa forma, é da função autor que são providos 

outros discursos desses “eus” que acontecem no texto.  

Carlos Reis e Ana Cristina Lopes (2002) incumbem ao narrador a tarefa de 

enunciar o discurso como protagonista da comunicação narrativa – um “ser de papel”, 
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uma criação do autor. De um ponto de vista enunciativo, já que falamos de linguagem, 

o autor pode projetar sobre o narrador certas palavras ideológicas, éticas, culturais, 

assim como estratégias argumentativas, como a ironia. Poderíamos dizer que o autor 

é “a entidade materialmente responsável pelo texto narrativo” (REIS; LOPES, 2002, p. 

39), em uma atividade literária que configura um universo ficcional a partir da 

construção de narrador, personagens, ações, coordenadas espaçotemporais etc. (cf. 

GENETTE, 1995). Para Reis e Lopes (2002), o autor é um homem de ofício poético, 

estimulado pelo labor do criar e da criação. Sua ligação com sua obra se desenvolve 

como que em um sentido de apelo à receptividade do leitor, como transparece, muitas 

vezes, no discurso operado em prólogos, com alusões às circunstâncias e intuitos da 

criação ou com orientações à leitura e aos sentidos. 

Reis e Lopes consideram que a condição da entidade autoral se conecta a planos 

estético-culturais, éticos, morais e sociais, pois compreende direitos e deveres ao 

mesmo tempo em que “atribui uma autoridade projectada sobre o receptor” (2002, p. 

39). Isto é, a produção da narrativa não implica somente a mensagem realizada por um 

emissor, sua intencionalidade e ficcionalidade, mas também o receptor e a atividade 

discursiva bem-sucedida, afinal, depende da autoridade do autor e a validação de tal 

pelo leitor.  

As considerações de Reis e Lopes dialogam com Foucault quando ele trata dos 

princípios éticos enquanto meio de existência para uma “função autor”. Para Foucault, 

não seria apenas atribuir um texto a um indivíduo com poder de criação, mas sim 

como uma construção de existência, circulação e funcionamento de discursos no 

interior de uma sociedade (FOUCAULT, 2009). É exercida a função-autor quando, 

mediante seu nome, o autor delimita, recorta e caracteriza textos que lhe são 

atribuídos, deslocando-se de sujeito5 para uma função do discurso.  

                                                             

5 Para Foucault (2009), sujeito corresponde a sujeito do discurso, em um sentido de dispersão de vozes 
por não serem possuidores de uma unidade ou homogeneidade interna, mas sim por serem um 
conjunto de enunciadores heterogêneos. É a partir disso que são montados os dizeres, a representação 
no mundo e no social. 
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Foucault analisa o conceito de autor quando se centra no modo como o texto 

aponta para essa figura que é exterior e anterior a ele. O teórico reconhece nele um dos 

princípios éticos fundamentais da escrita contemporânea – éticos porque, segundo a 

leitura de Klinger (2012, p. 29), “se trata de um princípio que não marca a escritura 

como resultado, mas que a domina como prática”. Assim, para Foucault (2009), a 

“função autor” passa a se definir por meio de quatro características: (1) como objeto de 

uma apropriação penal, ligada ao sistema jurídico e institucional; (2) como em um jogo 

de procura da origem, já que “o anonimato literário não é suportável para nós” (2009, 

p. 276); (3) enquanto ser racional que resulta da aplicação de um conjunto de regras 

para o estabelecimento de continuidades ou exclusões; e (4) quando se torna foco de 

uma expressão coerente em termos históricos, conceituais, estilísticos e de valor. 

Nas ideias de Foucault (2009), certos gêneros textuais necessitam de uma 

identificação autoral, dada pelo nome de um responsável pela criação ao passo que 

outros não. Por exemplo: uma ficção literária e um texto publicitário, em ambos casos 

alguém os produziu, porém, a assinatura em uma peça publicitária é exceção. Assim, 

compreende-se que o termo “autor” designa uma entidade de projeção ampla, que 

envolve aspectos e problemas exteriores à teoria da narrativa, referentes à criação 

artística e suas relações com o social. Entendendo como essas instâncias são maleáveis 

e conectadas às transformações sociais (econômicas, culturais), podemos comentar 

que, hoje, a assinatura do autor de uma peça publicitária, por exemplo, poderia 

modificar profundamente a sua interpretação – seu alcance, seu valor, sua significação, 

seu efeito. Às vezes, o nome da agência produtora acaba sendo a própria mensagem 

ou o texto mais importante daquele discurso.  

 Roger Chartier, no texto O que é um autor? Revisão de uma genealogia (2012), 

retorna à conferência de Foucault sobre o questionamento “O que é um autor?” e 

revisita as reflexões em uma análise do funcionamento daquilo que Foucault chama 

de “função autor” da escrita ocidental. Luzmara Curcino (2016), ao realizar um estudo 

de síntese sobre as contribuições de Roger Chartier acerca da noção de autoria, nos diz 
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que o teórico compreende como modos de representação do autor e formas do 

exercício da autoria os seguintes itens: 

i) a inserção de imagens (brasões, retratos e fotografias) em frontispícios de 
obras manuscritas e impressas da Antiguidade à Contemporaneidade em que 
se ilustraram a ausência e depois as formas de ‘presença’ do autor; ii) as 
variações na designação de ‘autor’ presentes em verbetes de dicionários de 
diferentes épocas e culturas no contexto europeu; iii) os processos e formas de 
penalização dos responsáveis pela escrita, impressão e difusão de textos, 
mantidos em arquivos, como os da Inquisição; iv) as narrativas literárias nas 
quais se recuperam representações dos autores que nelas tornaram-se 
personagens, recorrendo, inclusive, a contratos estabelecidos entre escritores 
e livreiros impressores ou a trocas de missivas entre estes atores da cultura 
escrita; v) a constituição de arquivos literários, nos séculos XIX e XX, na 
Europa, que objetivam reunir, catalogar, preservar textos diversos de um 
autor ou de um editor; vi) e os objetos culturais de escrita propriamente ditos, 
cujas mutações dos textos ou de seus suportes não apenas atestam o trabalho 
de escrita de um sujeito, como também a ação coletiva de produção a várias 
mãos, com a participação de atores como escribas, editores livreiros, revisores, 
gravadores, ilustradores, cujas formas finais de circulação dos textos também 
participam da constituição de sua significação. (CURCINO, 2016, p. 43) 

É a partir da delimitação da função-autor que podemos discorrer sobre 

premissas e direitos relacionados ao autor, como a propriedade moral sobre uma obra, 

que será sempre do autor, e a propriedade patrimonial, que transita entre editor, autor 

e outros, ao longo da história da edição. Chartier (2014) afirma o editor como figura 

central, especialmente após Gutenberg, e geralmente malvista, que entra em cena para 

editar, contrafazer, publicar, imprimir ou alterar as obras – e mostra a questão das 

obras clássicas que merecem estudo genético frente à quantidade de versões e edições 

realizadas em seu processo. Assim, segundo Chartier (2014, p. 38), “livros, sejam 

manuscritos ou impressos, sempre são resultado de múltiplas operações que supõem 

uma ampla variedade de decisões, técnicas e habilidades” (p. 38) – tanto do editor 

como de outros profissionais e até sobre a edição digital. 

 Na adesão à tese foucaultiana e “chartieniana”, percebemos que a “função 

autor” não se inscreve apenas como uma prática de escrita, mas se insere em uma 

ordem do discurso específica que a engloba. Klinger contribui para esse pensamento 

quando diz que 

um nome de autor não é simplesmente um elemento num discurso, mas ele 
exerce um certo papel em relação aos discursos, assegura uma função 
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classificadora, manifesta o acontecimento de um certo conjunto de discursos 
e se refere ao estatuto deste discurso no interior de uma sociedade e no interior 
de uma cultura. Nem todos os discursos possuem uma função autor, mas em 
nossos dias, essa função existe plenamente nas obras literárias. (2012, p. 29) 

 Na literatura contemporânea, com o crescimento e embaralhamento entre as 

escritas biográficas, autobiográficas e ficcionais, a crítica permitiu que o autor voltasse 

a explicar a presença de certos acontecimentos em sua obra assim como suas 

transformações, deformações e modificações diversas. Klinger (2012) compreende que, 

para Foucault, a ideia da morte do autor deixada por Barthes foi preenchida pela 

categoria “função autor”, que permite a construção em diálogo com a obra: 

“Finalmente, o autor é um certo ‘lar de expressão’ que, sob formas mais ou menos 

acabadas, se manifesta tanto e com o mesmo valor em obras, em rascunhos, em cartas, 

em fragmentos, etc.” (KLINGER, 2012, p. 29). 

 Charles Kiefer (2010, p. 7-8) diz ser do autor a função de imaginar o efeito que 

seu texto produzirá sobre sujeitos e sociedade. O autor seria esse profissional de 

literatura, que pode ser chamado de cronista, contista ou romancista, por exemplo, e 

organiza sessões de autógrafos, faz palestras e contrata assessores de imprensa. Kiefer 

entende que é “o autor que sente prazer em ver seu nome estampado na capa de uma 

obra qualquer; é o autor que se regozija com um comentário positivo da crítica, que se 

enfurece com um comentário negativo” (KIEFER, 2010, p. 8). A partir do Plano Real e 

de uma suposta estabilidade econômica do país, houve um aumento considerável na 

venda de livros, novas livrarias abriram, as feiras se tornaram megaeventos e surgiu 

uma variedade de pequenas editoras que souberam aproveitar o barateamento 

tecnológico do custo de produção investindo em novos autores em edições 

relativamente baratas.6 Além disso, revistas literárias como Ficções, do Rio de Janeiro, 

                                                             

6 Hoje estamos assistindo o oposto, livrarias e editoras sendo fechadas e o contínuo decréscimo na venda 
de livros. No entanto, enquanto o primeiro acontecimento é importante para tratar do tema aqui 
desenvolvido, não há como, ainda, traçar alguma referência nesse sentido em relação a esse novo 
contexto. Durante o ano de 2018, diversos meios jornalísticos noticiaram essa situação e os contrapontos 
editoriais. Cf. Correio do Povo, “Pequenas livrarias resistem à crise de gigantes do setor”: 
https://www.correiodopovo.com.br/Noticias/Geral/2018/12/668082/Pequenas-livrarias-resistem-a-
crise-de-gigantes-do-setor  
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e Rascunho, do Paraná, e ainda revistas culturais como Cult e Bravo abriram espaço para 

publicação, crítica e divulgação. Assim, a atenção em torno do “autor” cresceu, 

enquanto a presença dessa figura e de seu objeto-livro ganhou espaço, “o que não 

coincide com o ganho de leitores efetivos: tornou-se chique ser autor, e nada incomum 

ganhar espaço na mídia mesmo antes de publicar o primeiro livro” (SCHØLLHAMER, 

2011, p. 19). 

 A produção literária brasileira poderia ser entendida entre o reconhecimento de 

grandes editoras e as possibilidades das edições de autor, entre autores canônicos e 

autores à margem (uma literatura marginal diferente da dos anos 70), entre a tradição 

do impresso e a cultura digital, através da qual jovens escritores dialogam com a crítica 

e com os leitores. Ao passo que tratamos de uma legitimidade sobre “quem é o autor 

contemporâneo”, enquanto falamos de autores premiados pelo Jabuti, não podemos 

ignorar questões como a da publicação “cibermarginal”. É o caso dos “e-escritores”, 

autores que sustentam sua produção literária vendendo e-books mais baratos que os 

demais e se utilizam de todas as ferramentas de rede. Isto é, de um lado, está o escritor 

que se recolhe para escrever, envia a criação para a editora, tem de fazer as honras no 

lançamento do próprio livro, concede entrevistas e atende leitores. Do outro, há o 

escritor que abraça recursos digitais disponíveis para construir seu espaço online com 

os leitores, divulgar seus ebooks (vendidos em geral por cerca de 1 dólar, no caso da 

plataforma Kindle, a mais comum delas), respondem e-mails de fãs e participam de 

redes sociais sobre o tema da literatura. É evidente que, aqui, não estamos discutindo 

a legitimidade do que faz alguém ser ou não um autor, mas sim problematizando o 

espaço desse sujeito que escreve e a sua inscrição nessa rede de produção que não é 

mais a mesma, nem a de Barthes, nem a de Foucault.  

 E onde estão esses autores que tratamos aqui como contemporâneos? Fora do 

texto, na capa, recebendo os direitos autorais, prêmios, sendo responsabilizados por 

suas obras, assinando autógrafos? Sim, mas também cada vez mais querendo estar 

dentro do texto. Nosso corpus de pesquisa, os ganhadores do Prêmio Jabuti de 

Romance, são romancistas de quem assistimos a entrevistas tanto na televisão quanto 
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em sites de vídeos, em feiras do livro e de literatura, que escrevem colunas para os 

jornais, têm perfis nas redes sociais, visitam meios acadêmicos, dão palestras em 

universidades, ministram cursos de escrita criativa, comentam sobre as próprias obras 

e se posicionam sobre o mundo fora de suas obras.   

Daniel Galera, por exemplo, que tem dois romances ganhadores do Jabuti, é um 

autor que publica contos e textos diversos na internet desde 1996, com destaque para 

os três anos como colunista do mailzine Cardosonline (COL). Lançou os dois primeiros 

livros pelo selo independente Livros do Mal, criado em 2001 por ele mesmo. Além 

disso, em uma busca rápida, logo encontramos o site próprio do autor, chamado 

Ranchocarne.org, no qual disponibiliza suas redes sociais, apresentações e downloads 

de seus livros. No início de 2019, o autor anunciou a newsletter “dentes guardados”, 

que começará a ser enviada aos assinantes, contendo notas pessoais, comentários sobre 

livros, cinema, videogames etc. O objetivo, esclarecido por ele mesmo no site, tem “a 

intenção de criar um canal de publicação e comunicação que drible o território cada 

vez mais irrespirável das redes sociais”. A atitude tomada por Galera se compara à da 

autora Carol Bensimon, também ganhadora do Jabuti (2018), que ao fim de 2018 

também criou uma newsletter. O objetivo da autora é enviar uma “carta” por e-mail aos 

seus leitores, e justifica a atitude por sentir “saudades de como era a internet há dez, 

quinze anos”. Ela também faz parte dessa gama de autores que, antes de escrever 

livros, escrevia em blogs e em jornais. Outra coincidência entre esses dois autores é a 

criação de playlists que acompanham suas criações. Em 2016, Galera publicou o 

romance Meia-noite e vinte pelo selo da Companhia das Letras, para o qual ele criou 

uma playlist na plataforma de streaming Spotify; o mesmo ocorreu com Bensimon, 

que a cada carta enviada inclui uma playlist criada por ela, também pela plataforma 

Spotify7. Isto é, se autores como Caio Fernando Abreu inseriam músicas em seus textos, 

                                                             

7 Para evitar a sobrecarga de notas, reunimos aqui as respectivas referências deste parágrafo: 
Site de Daniel Galera: http://ranchocarne.org/. Acesso em: 19 jan. 2019. 
Newsletter de Daniel Galera: https://tinyletter.com/danielgalera. Acesso em: 19 jan. 2019. 
Newsletter de Carol Bensimon: https://tinyletter.com/carolbensimon. Acesso em: 19 jan. 2019. 
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ora como melodia, ora como letra, ora como “epígrafe” indicando o tema, um autor 

contemporâneo sai da página para a tela, para a aba do navegador e para o e-mail. 

Tratamos, portanto, de um questionamento que envolve tanto a função autoral 

e o sujeito autor imerso no universo midiático, quanto a função de quem faz um autor 

ser um autor – o editor. Dessa forma, é fundamental que, para que consigamos 

compreender cada uma das instâncias, estabelecemos os limites de seu agenciamento 

no romance.  

 

3.2 Editor 

Façam o que fizerem, os autores não escrevem livros. Os livros não são de 
modo nenhum escritos. São manufaturados por escribas e outros artesãos, por 

mecânicos e outros engenheiros, e por impressoras e outras máquinas. 
(STODDARD, apud CHARTIER, 1990, p. 126) 

Embora a função do editor não receba muita atenção dos estudos literários, há 

uma disciplina que trata dessa compreensão – assim como o são a Teoria da Literatura 

e a Crítica Literária – chamada História do Livro, cuja finalidade é entender como as 

ideias eram – e são – transmitidas por vias impressas e como o contato com a palavra 

impressa afetou o pensamento e o comportamento da humanidade. A Crítica Genética, 

ao analisar a história individual de edições, muitas vezes também precisa considerar o 

papel do editor, por exemplo, quando não há sinais de diferença nos originais, mas os 

há nas distintas edições impressas. Nos estudos literários, essas análises, no mais das 

vezes, observam a função do editor em uma linha diacrônica, para justamente 

entender qual seu papel na obra, o que caracteriza essa perspectiva histórica.8 

                                                             

Playlist de Daniel Galera: https://open.spotify.com/playlist/56ZzQcGvkGXRGPyDhY1Dw4. Acesso em: 
19 jan. 2019. 
Playlist de Carol Bensimon: https://open.spotify.com/playlist/3i8UJe8Zcs23jQ3vfuv8d7. Acesso em: 19 
jan. 2019. 
8 Aqui tratamos do ponto de vista dos Estudos Literários, mas atualmente existem cursos específicos 
para a profissão do Editor, por exemplo, na Universidade de Santa Maria, o Curso de Produção 
Editorial, no qual essa função é analisada em toda a sua complexidade, tomando-o como um agente do 
livro. Aqui, nosso interesse é entender a função a partir dos estudos que olham para o fenômeno 
literário.  
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O historiador do livro que tomamos como referência é Robert Darnton, que 

mostra como a história dos livros surgiu da convergência de distintas disciplinas que 

tinham em comum problemas relacionados com o processo de comunicação e com o 

curso que um livro tem desde sua criação até a sua publicação. Conforme Darnton, 

para responder a perguntas de cunho holístico sobre a história do livro, era necessário 

o conhecimento de estudiosos de diversos campos – historiadores, estudiosos da 

literatura, sociólogos, bibliotecários etc., assim como abarcar áreas que iam desde a 

historiografia até a experiência literária dos leitores. A história do livro se interessa por 

cada fase do processo livresco e pelo processo em si, em suas variações no tempo, no 

contexto e no espaço e em suas relações com outros sistemas, como o econômico, o 

social, político e cultural. (DARNTON, 1990) 

E por que adentrarmos em uma disciplina tão vasta nessa pesquisa dissertativa? 

O historiador do livro considera e busca conhecer as tecnologias do livro o suficiente 

para achar interessante encontrar notas de rodapé e marcas d’água. Darnton (1990), 

para alcançar certa distância metodológica de um campo interdisciplinar e observar o 

objeto-livro como um todo, propõe “um modelo geral para analisar como os livros 

surgem e se difundem entre a sociedade”. Decidimos apresentá-lo pois, mesmo que 

evidentemente algumas condições variem entre o século XX e o XXI, esse modelo 

mostra que a impressão dos livros passa por um ciclo de vida que suscita, para este 

trabalho, reflexões acerca desses agentes produtores do romance, o que Darnton 

chama de “O circuito das comunicações”. Vejamos a figura: 
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Figura 1 - O circuito das comunicações.  
O caminho percorrido para que um livro seja produzido e distribuído na sociedade. 

Fonte: Robert Darnton, 2008, p. 164, tendo o original na obra O beijo de Lamourette 

 

Logo à primeira vista, nos chama a atenção que Darnton coloca a instância do 

autor em igualdade à do editor. Darnton destaca a autoria e a edição colocando ambas 

funções no topo, lado a lado, e mostra que, quando estudamos a história de um livro, 

o autor está interligado “a um conjunto de relações determinadas por linhas de força 

e reguladas de acordo com as regras do jogo aceitas pelos jogadores” (2008, p. 165). A 

proposta de igualdade de funções no circuito nos é importante em um sentido de 

complexificação, pois queremos falar do editor como um agente do romance para 

compreender a interferência dessa instância no papel do escritor que aqui analisamos. 

De certa forma, talvez possamos falar de fusão. Dessa forma, poderíamos nos 

questionar sobre, afinal, qual é a função-editor e o que ela nos oferece para encontrar 

o escritor. Darnton, quando revisita o circuito das comunicações (2008), diz que 

percebeu, a partir de um estudo historiográfico, a complexidade das atividades 

cotidianas dos editores. Tais profissionais, revela Darnton, tratavam de problemas em 

muitos aspectos do próprio negócio, não se concentravam exclusivamente em um 

problema, porque cada elemento pesava sobre os demais e as partes funcionavam 
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simultaneamente para determinar o sucesso do todo, assim como a contabilidade 

também os lembrava de coordenar uma variedade de atividades inter-relacionadas 

para que se obtivesse lucro. Isto é, a função de um editor era cuidar de muitas coisas 

ao mesmo tempo “enquanto o terreno sob seus pés se deslocava” (DARNTON, 2008, 

p. 163).  

Darnton (2008) mostra que cabia ao editor negociar os termos para novas 

campanhas, recrutar trabalhadores para a oficina de impressão, firmar contratos com 

seguradoras, enviar instruções para representantes, modificar visões de mercado, 

definir planos para “piratear novos trabalhos promissores” (p. 163), fazer alianças com 

outras editoras, assim como considerar compras de manuscritos originais, função esta 

que Darnton coloca, em relação à época, como “um empreendimento arriscado porque 

algumas vezes vendiam o mesmo trabalho com diferentes títulos para dois ou três 

editores” (2008, p. 163).  

O circuito que Darnton propõe pode ser descrito como um ciclo que vai do autor 

ao editor, assim como vai 

ao impressor, ao distribuidor, ao vendedor, e chega ao leitor. O leitor encerra 
o circuito porque ele influencia o autor tanto antes quanto depois do ato de 
composição. Os próprios autores são leitores. Lendo e se associando a outros 
leitores e escritores, eles formam noções de gênero e estilo, além de uma idéia 
geral do empreendimento literário, que afetam seus textos, quer estejam 
escrevendo sonetos shakespearianos ou instruções para montar um kit de 
rádio. Um escritor, em seu texto, pode responder a críticas a seu trabalho 
anterior ou antecipar reações que serão provocadas por esse texto. Ele se 
dirige a leitores implícitos e ouve a resposta de resenhistas explícitos. Assim 
o circuito percorre um ciclo completo. Ele transmite mensagens, 
transformando-as durante o percurso, conforme passam do pensamento para 
o texto, para a letra impressa e de novo para o pensamento. (DARNTON, 
1990, p. 66) 

Assim, quando Darnton configurou o circuito, buscou trazer à luz as 

interconexões que percorriam o livro não somente do ponto de vista dos editores, mas 

também buscando entender como isso afetava o comportamento de todos que se 

encontravam inseridos nele.  

Em sua origem latina, editor indica movimentos de dar à luz e tornar público – 

publicar. Esse nome surge ainda na Roma antiga para identificar aqueles que 
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assumiam a responsabilidade de multiplicar e cuidar dos manuscritos dos autores. 

Hoje, o uso do termo editor, como aquele que prepara para “publicar”, estende-se a 

várias atividades, como a de editor de periódicos, de cinema e vídeo, de cassetes e 

discos de áudio, e de outros meios audiovisuais e no universo da web.9 Aníbal 

Bragança (2005) diz que o sentido de “publicar” é uma atribuição e um encargo do 

“publisher”, que tem a ação de, por meio dos processos da edição gráfica, multiplicar 

um mesmo texto e fazê-lo conhecido e acessível ao público, distribuí-lo e vendê-lo. 

Conforme Bragança, no dicionário Houaiss, o conteúdo semântico do conceito de 

editor, no sentido de “editor de texto” ou de “diretor de texto” é abarcado no conceito 

amplo de autor enquanto quem deve 

preparar ou presidir ao preparo da cópia destinada à leitura e composição por 
parte do tipógrafo-compositor com tal precisão convencional, com tal rigor, 
legibilidade e compreensibilidade, que a correlação entre a cópia e o futuro 
livro seja uma e uma só, prefigurada e predeterminada na cópia. (1983, p. 3 
apud BRAGANÇA, 2005). 

  Houaiss complexifica o uso da palavra editor, visto que ela geralmente se 

restringe ao sentido da responsabilidade sobre o lançamento, a distribuição e a venda 

de obras. A perspectiva do sentido dado por Houaiss abrange, assim como já vimos 

com Darnton (1990, 2008), a complexificação de campos de trabalhos distintos, que vão 

desde a direção editorial até as atividades de distribuição e vendas. Dessa forma, a 

função do editor se confunde com a própria atividade editorial como um todo, 

atividade a que se dedica uma editora (BRAGANÇA, 2005). Podemos ver que a ideia 

de “dar à luz”, do latim, representa um complexo campo da indústria editorial.  

 Se abordarmos o editor como aquele que dá à luz, na perspectiva do nascimento 

de um livro, também ao autor, levanta-se uma questão relevante e, por vezes, 

provocadora, se for possível adjetivar. Diz Bragança que  

o editor, em muitas situações, confunde-se com o autor, atuando mesmo como 
tal, na edição de livros. É dele, muitas vezes, “a causa principal, a origem de”, 
atribuições semânticas do conceito de autor. De fato, e não só como “editor de 
texto” ou “diretor de texto”, como garante Houaiss, mas a figura plena do 
editor poderia estar incluída no conceito “amplo” de autor. Pois, afirmamos 

                                                             

9 Aqui, focalizamos na questão do livro impresso, visto que nosso corpus é composto por romances 
premiados com o Jabuti, lidos em livros impressos. 
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nós, todos os livros são produto da ação combinada do autor e do editor. Às 
vezes gestados mais pelo autor, outras vezes criados pelo editor. (2005, p. 222) 

Alguns simples exemplos são enciclopédias, almanaques, coletâneas e 

antologias literárias, as quais muitas vezes recebem na capa o nome do editor como o 

responsável; há, contudo, situações em que o editor atua junto do autor em concepções 

da obra, que vão desde a revisão até a posição do título, que contribuem para tornar 

melhor a criação do autor. A edição de uma obra, seja com o envolvimento de uma 

equipe grande ou pequena, em geral é idealizada e concretizada por um editor, que se 

ocupa dos trabalhos de edição textual e gráfica ou delegue à coordenação de um 

diretor de texto e de um editor gráfico, e é assim que Bragança o considera enquanto 

autor. Ou seja, o editor é um autor, o autor do livro, como obra gráfica. O nome da 

editora, na capa, coloca-a como representante de toda uma equipe de trabalho que tem 

no editor a sua convergência.   

Em nosso corpus de análise há um exemplo significativo que mostra essa função 

de mercado do editor e, ao mesmo tempo, a presença e a influência dele para com a 

obra, é o caso do romance Reprodução (2013), de Bernardo Carvalho, autor premiado 

pelo Jabuti por quatro romances. O exemplo é significativo pois a capa do romance, 

em sua primeira edição, ilustra, de forma conveniente, o movimento do protagonista 

ao longo da história, cujo discurso tem origem em blogs, revistas sensacionalistas e 

qualquer outra fonte pouco confiável e disponível no mundo digital. O ponto central 

gira em torno dos recortes sofridos pela narrativa, que simulam a própria incoerência 

discursiva do personagem. O que queremos mostrar é que a significação do enredo 

aparece desde a própria capa do romance:  
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Figura 2 – Capa do romance Reprodução, de Bernardo Carvalho. 

 
Fonte: Reprodução, editora Companhia das Letras 

 

Apesar de ser um paratexto de outra autoria, a capa é de responsabilidade 

editorial e gráfica, e essa imagem ilustra a essência narrativa do romance de Bernardo 

Carvalho, autor que frequentemente insere fotografias que guardam certa relação não 

apenas com a realidade exterior, mas com ele mesmo, nas contracapas e mesmo no 

interior do livro, como em Mongólia e Nove noites, respectivamente. Ao interpretarmos 

a cena, podemos relacionar a reprodução dos inúmeros pontos de vista da imagem ao 

comportamento do protagonista. O foco da imagem é colocado justamente na 

multiplicidade e na falta de centro, semelhante ao foco dado ao personagem, cujo 

desajuste cria certas incertezas quanto à possibilidade de captar uma realidade. Não 

obstante, ao observarmos a ficha catalográfica do romance e as informações editoriais, 

encontramos a referência à fotografia da capa e, quando vista em sua originalidade, 

percebemos que apenas um fragmento serve de ilustração para a capa do livro de 

Reprodução: 
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Figura 3 - Fotografia integral da capa de Reprodução. 
A fotografia é utilizada de forma parcial na capa do romance. 

 
Fonte: Fotografia de Luc Delahaye, “132nd Ordinary Meeting of the Conference” 

 

A fragmentação, predominante no discurso do protagonista, também se faz 

presente na arte da capa, tornando-se, a partir do seu recorte proposital, um exemplo 

concreto da criação de pontos de vista através da edição da informação. Assim, a 

imagem acima reforça a estratégia irônica de Carvalho, realizada em conjunto à edição 

do livro, ao exporem inúmeras “armadilhas” ao leitor, presentes tanto na forma como 

no conteúdo a nós apresentados.  

 Entre o leitor e o livro, há uma série ampla de profissionais que tratam dessa 

realização. Cabe aos editores, portanto, decidir quais textos serão transformados em 

livros, a qual público servirá e como serão feitos, é de um editor que cabe a direção. 

Diz Bragança (2005, p. 6) que é “neste lugar de decisão e de comando, e de criação, que 

está o coração do trabalho de editor. É também esse lugar que exige dele saberes 

específicos”, como escolher, fabricar e distribuir. Compreendemos que são essas ações 

que diferenciam um editor dos demais agentes envolvidos em um processo editorial, 

que impõe responsabilidades sociais, econômicas, financeiras, administrativas e, junto 

com os autores, judiciais e éticas. Bragança qualifica um editor como “um filtro no elo 

entre autor e leitor”, que pode ser “uma barreira intransponível entre um escritor, com 

um manuscrito, e um autor, e os leitores, mas que pode, também, ser a ponte entre um 

escritor inédito e um autor consagrado e lido” (2005, p. 224). 

Renata Carvalho da Costa (2009) diz que, no Brasil, a figura do editor de livros 

esteve durante muito tempo restrita à do publisher enquanto uma mesma função, e que 

é a partir da década de 1960 que começa a desaparecer a figura de um editor-patrão 



58 
 

ou editor empresário. Nesse momento, começa a ser alterada a organização interna das 

editoras de livros e “os proprietários passam a contar com diversos outros 

profissionais, normalmente assalariados ou colaboradores freelancers, [...] 

responsáveis pela montagem e execução de toda a programação editorial e produção 

gráfica, além de traduções” (COSTA, 2009, p. 75). Assim, Costa define como “editor” 

o responsável pela produção e pelo texto, seja ele um editor-executivo, editorador, 

diretor editorial ou gerente editorial. Diz ela que a nomenclatura pode ser diferente, 

mas “a função de editar o texto, coordenar a produção e cooptar novos autores, tem se 

mantido desde então no mercado editorial brasileiro” (2009, p. 75). Desta forma, seja 

para cuidar do texto ou do restante do processo editorial, a função de um editor leva 

em conta esses aspectos. 

 Pedro Almeida (2012), jornalista, professor de literatura e agente no mercado 

editorial, ou seja, reúne funções aqui importantes, coloca o questionamento sobre se 

um editor faz diferença. A motivação da pergunta é por perceber que a profissão editor 

muitas vezes é tratada como invisível, enquanto sua figura é vista como dispensável 

dentro do processo de um livro neste contexto em que há “uma supervalorização dos 

livros autopublicados, e uma tendência a tratar os editores como um tipo de censor; 

de pessoa que impede um autor de chegar ao sucesso” (ALMEIDA, 2012, online). 

Almeida critica a valorização da figura do autor quando compara a importância que 

um editor teve para que se fosse alcançado o reconhecimento e diz que é esquecido o 

fato de que  

foi um editor que pescou seu  texto [do autor] numa pilha de obras ruins, ou 
convidou determinado autor para determinado tema, deu direcionamento 
específico, fez críticas, contribuições, retirou personalismos, temas desfocados 
do propósito central, visão unilateral ou frágil, refletiu sobre o título, escolheu 
capa, projeto, textos de quarta-capa e orelhas, convidou um prefaciador, 
intermediou marketing, imprensa, brifou o comercial sobre o diferencial 
daquela obra no mercado. 

A declaração de Almeida mostra que, assim como Darnton já mostrara, o 

processo editorial de um livro é amplo e exige visões que não são muito percebidas na 

recepção de uma obra. Quando pensamos que uma obra como O nome da rosa foi 
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reescrita ao ser comprada para o cinema e que a versão que lemos passou por grupos 

editoriais diferentes, a própria noção de autoria é posta em xeque. Almeida (2012, 

online) diz que “há um excesso de idealização em desejar que um autor tire tudo de 

sua cabeça, que não reflita com mais alguém”. 

Assim, é importante deixar clara a distinção, dentro do mercado editorial de 

livros, entre as duas interpretações possíveis para a função de um editor, que pode ser 

compreendido tanto como empresário do livro como editor de obra. Um é o sentido 

de publisher, termo norte-americano adotado no português brasileiro para designar o 

empresário, dono responsável pela editora; o outro é o sentido de editor de texto, como 

quem assume a responsabilidade de ter um texto original, um manuscrito, e 

transformar em um livro ou em um objeto editorial. Costa (2009) diz que o editor de 

livros é, portanto, quem recebe o texto original, ou às vezes vai atrás deles e dos 

escritores, “faz a análise destes e os prepara para publicação, ainda que seja 

contratando colaboradores para as etapas de trabalho do texto, e pode ser ou não dono 

de seu próprio negócio.” (p. 76).  

Além disso, Costa (2009) diz que cabe ao editor, também, ter noções sobre os 

direitos autorais, dos custos, sobre papel, e participar de todas as demais etapas de 

confecção do livro, ou seja, opinar sobre fotografia, diagramação, composição, 

impressão. O editor, assim, funciona como esta espécie de filtro entre autor e leitor, 

ainda que existam mais profissionais envolvidos no processo. 

Uma das maneiras de encontrar essa “união” entre a função do editor e a do 

autor é a partir de Gérard Genette (2009), quando, ao tratar da obra literária, mostra 

como o texto que a constitui não se apresenta “em estado nu”, sem o reforço e 

acompanhamento de produções verbais ou não, como um nome de um autor, um 

título, um prefácio, ou, quando é o caso, de ilustrações. Muitas vezes mal sabemos se 

devemos considerar esses acompanhamentos como parte de uma obra, mas são eles 

que apresentam e tornam presente uma obra, garantem a recepção e o consumo de um 

determinado livro. Esses acompanhamentos, Gérard Genette denomina de “paratexto 



60 
 

da obra, [...] aquilo por meio do qual um texto se torna livro e se propõe como tal a 

seus leitores” (2009, p. 9).  

A ideia de colocar o editor como autor, senão dos paratextos, pelo menos da 

inclusão deles na obra, muitas vezes invocando novos e diferentes sentidos, é bastante 

interessante. Gérard Genette diz que a definição de um paratexto deve ser sempre 

atribuída a uma responsabilidade por parte do autor e/ou do editor, sendo um 

paratexto, por exemplo, os títulos, as dedicatórias, as epígrafes, as notas, o prefácio 

original ou até a própria escolha de expor ou não o nome do autor. Explica Genette 

que um elemento de paratexto contém uma “força ilocutória de sua mensagem” (2009, 

p. 17), podendo comunicar uma simples informação como o nome do autor ou a data 

de publicação, assim como  “descobrir” a intenção ou autoral e/ou editorial – um 

prefácio e uma indicação genérica na página de rosto, por exemplo: a função principal 

de um prefácio é antecipar o que será dito, introduzir, comentar; a de uma ficha 

catalográfica cabe a definição de um gênero, como se dissesse ao leitor de um romance 

“considere este livro como um romance, por favor” (GENETTE, 2009, p. 17).  

Gérard Genette denomina, portanto, como “peritexto editorial” a zona do 

peritexto sob responsabilidade  

direta e principal (mas não exclusiva) do editor, ou talvez, de maneira mais 
abstrata, porém com maior exatidão, da edição, isto é, do fato de um livro ser 
editado, e eventualmente reeditado, e proposto ao público sob uma ou várias 
apresentações mais ou menos diferentes. (2009, p. 21) 

A capa, a página de rosto e seus anexos, a realização material do livro, são 

decisões que cabem ao editor e que muitas vezes são tomadas em conjunto com o 

autor, como a escolha do formato, do papel, da composição tipográfica etc.  

Ana Elisa Ribeiro (2007) contribui para nosso diálogo quando transcreve uma 

entrevista realizada por ela entre atuais editores da Autêntica, da Edusp e da Ateliê e 

escritores durante o Fórum das Letras de Ouro Preto. O tema gira em torno da 

diferença que há entre o objeto livro e o texto que um autor escreve, o poeta Sebastião 

Nunes, por exemplo, diz que o autor escreve o livro, mas “às vezes, porque muitas 

vezes ele não escreve, manda outra pessoa escrever” (p. 30), e diz que cabe ao editor 
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aprovar ou não o livro – assim como, cabe também ao editor aprovar a diagramação. 

Plínio Martins Filho, da editora Ateliê, diz que autor e editor é uma via de mão dupla, 

que um não existe sem o outro; 

O escritor depende do editor e o editor depende do escritor e se não houver 
essa parceria entre os dois, o livro não acontece. Especialmente hoje, um autor 
novo, se você não investir nele, vai ser um negócio complicado. E o autor hoje 
não pode esperar que a editora o faça se transformar no autor. Antigamente 
você tinha um pouco essa história. É tudo em função da editora, tudo a editora 
tinha que fazer. Então adoram falar mal da editora, mas hoje ela não faz mais 
nada. Se você quer fazer um autor antes de fazer um livro, tem que investir 
muito mais no marketing pessoal, transformar o autor, fazê-lo ficar famoso e 
virar personagem, para depois fazer o livro. (p. 31) 

A questão é interessante, pois complexifica a nuance existente entre o que é 

posto ao leitor por meio do editor e o que é posto pelo autor, como se se diluíssem as 

funções. Darnton, em algum momento, questiona em que ponto “os escritores se 

libertaram do patronato dos nobres ricos e do Estado, para viverem de suas penas” e 

isso leva também a descobrir a relação dos escritores com os editores, com os 

impressores, os designers, os resenhistas e entre si, contudo, cá estamos: buscando 

encontrar as instâncias responsáveis por marcas de escrita dentro de uma obra. Cabem 

elas ao autor e ao editor? Ou à coexistência de ambas?   

 

3.3 Narrador 

A habitual função de contar uma história é atribuída a uma voz que nos 

acompanha há longos períodos históricos: o narrador, a quem é conferido o poder e a 

potencialidade de transformar um acontecimento em narrativa. Quem narra detém 

uma voz, uma voz que não é exatamente aquela que testemunhou, viveu ou ouviu o 

acontecimento – imaginou-o – mas que se constrói para contar, se especializa, nasce no 

momento da narração. Ronaldo Costa Fernandes, em O narrador do romance (1996), 

confere ao narrador uma importância singular: em uma história e seus elementos 

textuais (personagens, espaço, tempo etc.) há diferentes mudanças ou ocultações, mas 

o narrador é sempre presente. Mesmo que às vezes sua estratégia seja justamente não 

ser percebido, ele ainda está lá, trabalhando nesse efeito. 
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Como vimos até então, o romance acompanha transformações sociais enquanto 

manifestação artística, produto de um meio cultural e histórico. Tanto Fernandes 

(1996) quanto Lukács (2000, 2011), Benjamin (1994) e Bakhtin (2002) falam que 

estruturas e fábulas narrativas do mundo grego, por exemplo, não traduzem o 

sentimento da modernidade que faz nascer o romance – repetimos, repetimos, até fazer 

diferente, como diz Manoel de Barros. O surgimento do romance no contexto da 

modernidade diz respeito tanto a se alimentar como a se adaptar a ela. Ao passo que 

o romance apreende complexidades e contradições específicas de uma sociedade, 

acaba dizendo respeito, também, à forma de narrar; afinal, mesmo em regras fixas ou 

diferentes possibilidades de experimentações, sempre há o fato narrativo 

(FERNANDES, 1996, p. 2). Uma história contada sempre leva consigo um alguém que 

narra para um leitor-ouvinte; sejam epopeias ou a polifonia de um romance moderno, 

a figura do narrador é necessária, uma história, como representação de um 

acontecimento, exige alguém que a conte. A relação entre o narrador e seu mundo 

também é uma grande tensão do romance, assim como o é a tensão do protagonista; 

seja em terceira ou primeira pessoa, o narrador é uma testemunha de seu tempo – 

passou pelo descobrimento da América, por revoluções sócio-político-econômicas e 

renovou muito de si mesmo com a revelação da existência do inconsciente 

(FERNANDES, 1996).  

A narração se constrói a partir do discurso, envolvendo não apenas o fato 

linguístico, mas também questões do ponto de vista, proximidade, distância e centros 

de emissão. Por meio do narrador, conta-se além do narrado. Percebemos a existência 

da voz narrativa em vários e muitos sinais emitidos por ele mesmo enquanto ser do 

discurso e podemos encontrá-lo a partir de sua localização, de seu ponto de vista e 

distância, do quanto sabe e do tamanho de sua consciência. Ainda assim, muitas vezes, 

esses recursos e estratégias de criação de um mundo, que inclui nele o narrador, 

tornam-no transparente à percepção do leitor. Na narrativa tradicional, a estratégia 

está em, justamente, torná-lo invisível, para que a história seja o centro da atenção do 

leitor. 
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Embora ao leitor, no mais das vezes, a aparência do narrador é invisível e, em 

alguns casos, mesmo indesejável, cabe ao crítico literário a pergunta sobre como esse 

narrador se constrói no texto. Um dos teóricos do tema é o sociólogo norte-americano 

Norman Friedman, que, em 1967, em O ponto de vista na ficção (2002), estabelece uma 

tipologia para os diferentes pontos de vista que se aplicam aos narradores, dentro do 

contexto estruturalista já comentado aqui e que vai incluir, neste mesmo ano, a palestra 

de Roland Barthes, “A morte do autor”, publicada no ano seguinte e, nos anos 80, no 

livro O rumor da língua (1988). Friedman classifica os narradores de acordo com a 

posição que ele ocupa em relação ao fato narrado, a quantidade de informação de que 

dispõe e revela e o modo como interfere ou não na história, comentando e julgando 

personagens e acontecimentos. Nesse sentido, ele analisa o ponto de vista na ficção com 

o intuito de “distinguir os possíveis graus de extinção autoral na arte narrativa” 

(FRIEDMAN, 2002, p. 169). Para Friedman, essas estratégias não apenas criam 

diferentes narradores, como diferentes gêneros e efeitos. 

Friedman remonta a Platão para distinguir os conceitos de imitação (mimese) e 

narração simples, afirmando que o discurso já não se limita somente a essas duas 

classificações. O teórico (FRIEDMAN, 2002, p. 171-172) , assim, levanta questões que 

são basilares para que percebamos e distingamos o narrador no texto: 1) quem conta 

(se alguém conta) a história e qual a voz utilizada, se em primeira ou terceira pessoa, 

2) de que posição ou ângulo de observação está o narrador – se por cima, no centro, na 

periferia, 3) quais os meios de informações utilizados por ele, se são sentimentos ou 

ações, se provêm dos personagens ou de uma intrusão do autor, e 4) como se distancia 

em relação ao e do leitor – se se mantém próximo, distante ou variável.  

A partir dessas distinções, podemos dizer que quem conta uma história se 

utiliza de posições, ângulos e vozes: pode estar no centro da ação, como protagonista; 

na periferia, enquanto observa; ou até acima de todos, vendo tudo o que se passa e 

acontece. Assim, Friedman nos propõe uma tipologia para os pontos de vida da ficção, 

classificando-os em oito formas de narrar: da mais forte presença do ser que narra, o 

autor onisciente intruso, à ausência da voz, no modo câmera. Ao fazer essas distinções, 
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ele também toma uma perspectiva diacrônica, pensando as diferenças entre os modos 

de narrar ao longo dos séculos, pelas diferentes escolas e em como elas colocam 

importância em um modo ou outro. Nesse sentido, o estudo de Friedman se torna 

importante para esse trabalho, já que põe em paralelo mentalidades sociais e modos 

de dizer. 

Ao longo da história da literatura o uso dessas diferentes formas de narrar é 

simultâneo, mas é possível demarcar tendências. O “autor onisciente intruso”, por 

exemplo, é mais frequente no Romantismo, pois permite que o narrador se posicione 

diante do que narra e aponte os pensamentos das personagens, delineando o texto 

conforme deseja prender ou emocionar o leitor. Um dos pontos interessantes é que 

essa tipologia permite que o narrador julgue o comportamento dos personagens, 

delineando o universo a partir da mentalidade dualista entre bem e mal, certo e errado, 

e orientando o comportamento das personagens a partir das expectativas do público. 

Já o narrador do Realismo, cuja narração tem sobretudo um caráter onisciente neutro, 

prioriza a realidade de maneira a convencer o leitor de uma verdade que é reflexo da 

realidade, e não invenção das palavras.  

Friedman (2002) cita um escrito de Booth, de 1950, para afirmar que, 

diferentemente dos romancistas vitorianos, os autores daquele tempo seguiram uma 

espécie de “moda”, pois as pessoas apreciavam a sensação de pertencer a uma 

experiência real que ignorava a interferência de um guia autoral. Ainda que muitos 

escritores canônicos considerem como finalidade primordial da ficção a produção de 

uma ilusão a mais totalitária possível, Friedman (2002) entende que cada tipo de 

história demanda uma espécie singular de ilusão capaz de sustentá-la. Para isso é 

necessário selecionar uma técnica adequada a fim de se atingir um determinado efeito. 

Por exemplo, não interessa ao romance policial um Autor Onisciente Intruso, visto que 

a quantidade de informação deve ser pequena e a ilusão cria um “não saber” do 

narrador. 

Não podemos deixar de trazer à luz, também, o teórico Gérard Genette, que, em 

vez de classificar diferentes narradores, mostra como essa instância produtiva é 
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enunciada por narradores que se manifestam em diferentes níveis da diegese 

(GENETTE, 1995, p. 226-227). O autor distingue três níveis dentro de uma instância 

narrativa: o primeiro, que é denominado extradiegético, lugar de onde todos os outros 

níveis partem e onde se encontra o narrador dito homodiegético; o segundo, que se 

chama diegético ou intradiegético e onde se encontra a narrativa em si, com todos os 

elementos fabulativos; e, por fim, o nível metadiegético, de onde nasce um novo relato 

no discurso autorizado pelo narrador da história no nível diegético (1995, p. 228).  

A passagem de um nível narrativo a outro é assegurada pela própria narração, 

o que nos leva a refletir sobre narrativas de mais de um nível, nas quais uma história 

está inserida na história principal, em nível metadiegético, a partir de funções como 

explicações relativas à narração de fatos passados na narrativa principal. Luís Miguel 

Cardoso afirma que toda narrativa transmitida por uma personagem é integrada a 

uma diegese de primeiro nível, de responsabilidade de um narrador extradiegético, 

que  

pode convocar um ou mais narradores que se diferenciam claramente dele. 
[...] O narrador-personagem pode distorcer o mundo que vai revelando dado 
que o seu discurso, por oposição ao discurso do narrador extradiegético 
impessoal, pode não ser verdadeiro, apresentando um ponto de vista 
duvidoso, por exemplo. (CARDOSO, 2016, s/p). 
 

Isto é, ao passo que o discurso do texto ficcional pode não coincidir com a 

fábula, interpretamos que pode haver uma consciência narrativa que manipula sua 

própria figuração, como duas vozes polifônicas que dialogam e se cruzam na 

interlocução com os leitores, enquanto uma delas pode ser ainda mais invisível ao 

leitor. Para tanto, seja em personagens escritores que passam a interferir no texto, seja 

pela utilização de elementos textuais para marcar o processo de escrita, entendemos 

tal fenômeno como a possibilidade de “adentrar” tão profundamente em uma ficção a 

ponto de colocar-se para além dela – o que ultrapassaria a função tradicional de 

contador de histórias do narrador. Essa noção é importante para que, nos próximos 

capítulos, possamos falar sobre as diferentes instâncias que se mostram, no romance, 

como produtores da história, da linguagem, da escrita, do romance. 
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Por um viés diacrônico, entre o nascimento do romance e a ficção romanesca 

contemporânea, existe a possibilidade de percebermos as transformações dos modos 

de narrar, como a utilização da “onisciência seletiva múltipla”, do discurso indireto 

livre, e os modos “dramático” e “câmera”, pontos de vista e procedimentos narrativos 

que deixam de fazer parte daquele conceito típico de narrativa romântica ou realista 

para aproximarem-se de novas técnicas e misturas de linguagens e artes, como o 

cinema.  

Podemos perceber, por fim, que quem narra não somente conta uma história, 

busca nos dizer algo sobre o que conta, uma verdade, um sentimento ou uma visão de 

mundo, e não somente isso: quem narra escolhe nos contar algo de uma determinada 

forma, ordem e modo. Isso relacionamos ao fato de que práticas sociais criam hábitos 

e tendências, o que diz respeito também a modos de se expressar e de se comunicar, 

isto é, também à ficção. Dessas práticas, emergem novas formas de enxergar e de 

expressar a realidade a partir da posição do indivíduo frente a ela e a si mesmo. É por 

meio dessas vozes narrativas que temos também uma visão sobre certos 

comportamentos humanos comuns, recortes de atitudes individuais e de relações 

sociais que produzem e marcam determinados momentos históricos. Um narrador 

inserido em um mundo problemático é, consequentemente, a expressão de tal, já que 

a narração parte de uma determinada época e em torno das experiências do autor, que, 

enquanto ser social, “está cheio de conceitos e conhecimentos do mundo que o rodeia, 

[...] no qual está inserido” (FERNANDES, 1996, p. 46). 

Como já podemos ver, a partir das seções sobre o romance contemporâneo 

brasileiro e sobre a autoficção, há uma predominância em narrações em primeira 

pessoa. Nesse tipo de narrativa, podem variar questões como protagonismo e foco 

narrativo, isto é, muitas vezes os narradores, mesmo que falando a partir de um “eu”, 

colocam no centro outras personagens. É o caso de Nihonjin (2011), de Oscar Nakasato, 

romance que faz parte de nosso corpus de análise, e cujo narrador passa a maior parte 

do tempo transitando entre narrativas que coleta de seus parentes. Como se fosse um 

observador, o narrador conta histórias de outras personagens, mas a partir do seu 
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ponto de vista. A estratégia é importante quando, ao fim, percebemos que havia uma 

busca pela identidade do narrador a partir das narrativas alheias, e que é a partir delas 

que assume o protagonismo de sua própria história. 

Também há romances que têm mais de um narrador, que oscilam entre a 

primeira e a terceira pessoa ou, mesmo que em primeira pessoa, oscila entre diferentes 

narradores. É o caso dos romances Reprodução e Mongólia, ambos de Bernardo 

Carvalho, também presentes em nosso corpus. No caso do primeiro, existem duas 

vozes em um jogo entre narradores monológicos: a do narrador e a do estudante de 

chinês (é assim denominado o personagem). O romance se estrutura de maneira 

semelhante a um falso diálogo, uma conversa em que a voz de um dos interlocutores 

é omitida – isto é, acompanhamos sempre somente um ponto de vista, o do estudante 

de chinês, e não sabemos ao certo o que “o outro” diz, e não sabemos nem se, de fato, 

alguém diz. Há um narrador que interrompe o discurso do protagonista, por colchetes 

e itálicos, dando conta do que se passa na cabeça do estudante. A narrativa acentua 

um procedimento estilístico que já estava presente, de modo um pouco diferente, em 

Mongólia. Neste romance, há três vozes que narram, cada um à sua própria 

perspectiva, identificadas por suas profissões: um ex-embaixador, um diplomata e um 

fotógrafo. Há um narrador em primeira pessoa que detém o controle da narrativa 

inteira, inclusive quando permite que outros narradores apresentem suas versões 

sobre determinados fatos, que é o ex-embaixador. O recurso se assemelha a Reprodução, 

inclusive, pela diferenciação das vozes ser feita com o uso ou não do itálico.  

Contudo, como vamos mostrar no próximo capítulo, os narradores do romance 

contemporâneo brasileiro que analisamos no nosso corpus muitas vezes não se 

contentam em ser apenas seres de papel. Não é sem intenção que Mongólia 

complexifica o jogo de narradores. A trama inicia com a morte do personagem 

“diplomata”, que anteriormente havia sido enviado, sob ordens do ex-embaixador, à 

procura do fotógrafo, pois este se encontrava desaparecido na Mongólia. Intrigado 

com a morte e com o desaparecimento do fotógrafo, o ex-embaixador decide também 

ir à Mongólia em busca do desaparecido. O diplomata tinha acesso a um diário de 
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viagem do fotógrafo e acaba deixando os escritos junto a uma carta longa – que se 

assemelha a um diário de viagem – remetida à sua esposa, mas que parece, 

indiretamente, estar destinada ao ex-embaixador. Logo, o narrador central tem acesso 

aos diários dos outros dois narradores. Essa polifonia é adequada para falar de 

culturas distintas, diferentes pontos de vista, e ser engatilhada por uma intenção 

investigativa. 

O que também convém salientar é o fato de que, para produzir a obra, Bernardo 

Carvalho fez uma viagem à Mongólia, com uma bolsa concedida pela editora Cotovia, 

em parceria com a Fundação Oriente de Lisboa. O fato proporciona um recurso que 

põe em xeque as noções de real e ficcional: há na orelha do livro a foto de Carvalho no 

lócus em que a trama se passa. A imagem que ilustra a capa do livro foi tirada pelo 

próprio autor, na condição de fotógrafo – de certa forma colando-se à profissão de um 

dos personagens (a informação é apresentada na própria ficha catalográfica do 

romance).  

Assumindo sua passagem pela Mongólia e seu testemunho enquanto 

estrangeiro num país tão distante, Carvalho indiretamente assina que as experiências 

vividas pelo autor no país moldam a construção de sua narrativa. São esses narradores 

que servem como “chave de acesso” para o próximo capítulo – a narração é posta em 

xeque, assim como as noções de ficcionalidade e autoria. 
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4.  ENTRE A AUTOFICÇÃO E A METAFICÇÃO: A METAESCRITA E O 

ESCRITOR 

 Neste capítulo, trazemos alguns resultados de uma pesquisa anterior, integrada 

à pesquisa realizada para este trabalho, que trata dos processos autoficcionais e 

metaficcionais na literatura brasileira contemporânea. Aquele projeto, “O narrador na 

cultura da conexão”, nasceu da análise das obras dos autores selecionados para a 

edição brasileira da Revista Granta, “Os 20 jovens melhores escritores brasileiros”, entre 

os quais quinz já haviam publicado romances. Na análise das obras, encontramos 

narradores em primeira pessoa em todos eles. A partir dessa realidade, iniciou-se um 

processo, de um lado, de entender o fenômeno como tendência, associado à cultura 

digital e à escrita na internet, de outro, de análise da metaficção e da autoficção, 

também como tendências dessa escrita em primeira pessoa. Neste trabalho, que se 

origina daquelas primeiras pesquisas com a literatura brasileira contemporânea, 

trazemos esses resultados porque acreditamos que, para ser observado, o escritor tem 

de aparecer no texto. E sua aparição se dá em distinção a do narrador e do autor, mas 

também em convergência com eles e, ainda, com o editor. A presença do escritor, 

assim, pode ser percebida pela opacidade da escrita, enquanto a autoficção se mostra 

através de biografemas do autor, e a metaficção, por meio do discurso do narrador que 

coloca em xeque a própria ficção. 

Tais agenciadores transparecem na narrativa por uma das mais influentes 

tendências que temos na produção ficcional contemporânea: a escrita de si, em que há 

(1) o “retorno do autor”, através dos biografemas e da conexão que os leitores podem 

fazer entre a assinatura na capa e um perfil no Facebook; (2) o narrador, na perspectiva 

da metaficção, quando torna visível que faz ficção; e (3) o escritor, que diz respeito ao 

questionamento central de nossa pesquisa e que será respondido principalmente a 

partir da análise, no capítulo 4; e, finalmente, no modo como eles estão conectados. 
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4.1 Autoficção 

Ao relacionarmos mudanças de paradigma do campo da cultura com o contexto 

histórico do século XXI, é impossível não trazer à tona as questões que envolvem as 

práticas com as tecnologias digitais, sobretudo a fusão entre celular e internet. Através 

da sua circulação no espaço virtual, o sujeito encontra um meio para a criação de seu 

universo particular, a partir de sua linguagem e de suas próprias percepções, 

inventando-se a partir da criação de perfis, páginas pessoais, canais, blogs. 

Emoldurando seu contexto privado da maneira como quer compartilhá-lo e, assim, 

publicizá-lo, a partir não apenas do seu ponto de vista mas também de seu ideal, o 

internauta cria uma história, uma ficção de si mesmo: surge um outro “eu” que se 

apresenta nas redes como se fosse o próprio sujeito, mas é uma representação, uma 

ficção daquele que a elaborou – porque advém de um recorte, de um ponto de vista, 

de um ideal e em vista de um efeito.  

Compartilhar nosso perfil é contar “uma história” de nós mesmos. Agimos 

sobre ela, escolhemos as melhores fotografias a serem compartilhadas, os melhores 

filtros para a edição, um momento do dia, um instantâneo, um pensamento particular, 

uma interpretação pessoal, um feed esteticamente atrativo para receber o visitante-

leitor. Claro que, mesmo in presencia, a argumentação sempre está no discurso de um 

“eu” – e toda midiação sempre significa representação, como veremos mais 

detalhadamente no próximo capítulo – , entretanto, a midiação por uma plataforma 

hipermídia, por exemplo, possibilita mais elaboração dessa imagem, quando não 

somente imagens e sons podem ser incluídos, mas também manipulados, adaptados. 

Ao passo que mostramos e compartilhamos tal “eu” performático, parece 

inegável perceber como tais modalidades da cultura digital são erigidas por meio de 

estratégias ficcionais; por outro lado, também se evidencia que, na esteira do que já 

defendemos aqui, essas práticas acabam atravessando para o lado da ficção, afetando 

sua produção. Em nossos estudos, relacionamos esse fato à presença marcante da 

primeira pessoa e à presença autobiográfica real do autor empírico em textos 

ficcionais, já apresentadas como recorrentes nos estudos de Eurídice Figueiredo (2013) 
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Diana Klinger (2012) e de Ítalo Moriconi (1994). O avanço da cultura midiática de fim 

de século faz com que Klinger (2012) aponte para o fato de que muitos romances 

contemporâneos se voltam para a própria experiência do autor, isto é, a crescente 

visibilidade do privado, o “espetáculo” da intimidade se manifesta enquanto uma 

ênfase autobiográfica:  

Assistimos hoje a uma proliferação de narrativas vivenciais, ao grande 
sucesso mercadológico das memórias, das biografias, das autobiografias e dos 
testemunhos; aos inúmeros registros biográficos na mídia, retratos, perfis, 
entrevistas, confissões, reality shows; ao surto dos blogs na internet, ao auge 
de autobiografias intelectuais, de relatos pessoais nas ciências sociais (a 
chamada antropologia pós-moderna). (KLINGER, 2012, p. 18) 

 
Parece evidente pensar que, em um espaço de diferentes textos da cultura 

contemporânea brasileira, que muitas vezes convergem para o mesmo espaço da 

internet, seja pela publicação direta, seja pelo comentário – o compartilhamento –, a 

criação ficcional dialogue com seus sujeitos. Eis uma das primeiras aproximações que 

Klinger faz para alcançarmos e compreendermos o que é a “escrita de si” – sintoma 

que podemos considerar como da nossa época, mas que não podemos deixar de 

considerar que se revela ao longo da história da Literatura. Klinger (2012, p. 19) 

assinala dois momentos dessa história: quando a escrita de si se inscreve na formação 

da identidade nacional e de suas transformações; e quando a escrita autobiográfica 

aparece no modernismo brasileiro dos anos 20 e 30, buscando recapturar uma 

experiência não somente pessoal como também do contexto desse indivíduo. Silviano 

Santiago (2002) assinala, ainda, o aspecto autobiográfico nos romances dos anos 70 e 

80 da pós-ditadura – aspecto que não corresponde, segundo Santiago, a uma relação 

narcisista, mas sim ao relato de uma experiência pessoal que traz junto de si problemas 

filosóficos, sociais e políticos enquanto testemunho e legado de uma geração.  

A mudança de valores, de paradigmas e de mentalidades mostra que a memória 

já não serve somente a uma comunidade, mas a um testemunho. Entretanto, as vozes 

continuam a se confundir, agora, porém, com intuitos diferentes – hoje é o jogo entre 

realidade e verossimilhança, a evocação de desconfiança frente a quem narra e a quem 

tem o nome na capa como uma estratégia de visibilidade – e, muitas vezes, de mercado, 
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como já mostramos no caso da foto na orelha da capa do romance Mongólia. Em nosso 

corpus de pesquisa, essa escrita de si aparece ligada a aspectos midiáticos, seja do 

ponto de vista da tecnologia e das criações, seja da expressão de uma época e seus 

sujeitos. Entre as estratégias da escrita de si, se afiguram a elaboração de narradores 

que se confundem entre o protagonismo, como personagens, a escritura, na 

consciência sobre o ato da escrita, e a própria autoria, através do uso de biografemas. 

Diana Klinger (2012, p. 45) comenta que nessa escrita em primeira pessoa a linearidade 

da trajetória de uma vida de um sujeito estoura em benefício a uma teia de ficções, isto 

é, “a ficção abre um espaço de exploração que excede o sujeito biográfico”. 

A “escrita de si” pode ser compreendida como um conjunto de textos que têm 

no narrador em primeira pessoa um aspecto importante, de colocação desse “si 

mesmo” como central não apenas como personagem ou como narração, mas como 

perspectiva entre o mundo e a narrativa. Mas, como veremos, é também uma discussão 

sobre o próprio sujeito em seu estar no mundo. Muitas dessas obras, como Klinger nos 

mostra (2012), trazem elementos autobiográficos (diários, memórias, biografemas) que 

se destacam por ultrapassar a dicotomia autobiografia/ficção e, assim, questionar a 

representação do real e a subjetividade. A cultura midiática pode justificar essa 

manifestação quando enfatiza conteúdos e processos autobiográficos também: fazem 

sucesso no mercado as biografias, autobiografias e testemunhos; os registros 

biográficos na mídia, entrevistas, reality shows; o advento dos blogs e outras mídias 

sociais, como Twitter, Facebook, Instagram. Para Klinger (2008), o fato de diversos 

romances estarem voltados para a própria experiência do autor não destoa de uma 

sociedade que exalta o sujeito, “uma sociedade na qual a mídia tem insistido na 

visibilidade do privado, na espetacularização da intimidade e na exploração da lógica 

da celebridade” (KLINGER, 2008, p. 14). 

É dessa forma, portanto, que Klinger redefine (a partir de Serge Doubrovsky) e 

desenvolve o conceito de autoficção junto com o de performance, inscrevendo-o entre 

o desejo de um autor de falar de si e o um reconhecimento da impossibilidade de 

exprimir uma “verdade” na escrita. Esse eu contemporâneo que se sobrepõe tanto à 
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“verdade” quanto à ficção e se coloca como centro tem sido compreendido como um 

novo tipo de narcisismo, que Gilles Lipovetsky (2005) define como “o Eu [que] se torna 

um espelho vazio à força de ‘informações’, uma pergunta sem resposta à força de 

associações e análises, uma estrutura aberta e indeterminada [...]” (p. 37). 

Esse narcisismo midiático do sujeito pós-moderno é refletido na ficção: “O autor 

retorna não como garantia última da verdade empírica e, sim, apenas como 

provocação, na forma de um jogo que brinca com a noção do sujeito real” (KLINGER, 

2012, p. 40). Klinger insere a autoficção, assim, nesse conjunto de discursos sobre o eu 

– a escrita de si. A autora se baseia nos estudos de Foucault para mostrar-nos que a 

escrita de si não acontece apenas como um registro de um eu, “mas – desde a 

Antiguidade clássica até hoje, passando pelo cristianismo da Idade Média – constitui o 

próprio sujeito, performa a noção de indivíduo” (KLINGER, 2012, p. 22, grifos da 

autora), sendo o discurso autobiográfico um pano de fundo sobre o qual se constrói e 

se destaca o discurso autoficcional – que implica uma nova noção de sujeito. 

A autoficção é tomada por nós neste estudo como a presença do autor ficcional 

que quer compreender seu espaço e tempo na própria escritura. Klinger (2012) diz que 

tal fenômeno se revela de duas formas: em trechos metaficcionais – a ficção que aborda 

a própria ficção (BERNARDO, 2007) – ou quando biografemas (BARTHES, 1984) do 

autor são inseridos. O termo “biografema” foi cunhado por Barthes (1984) e passou a 

significar aquele elemento que, enquanto fato biográfico do autor, fragmenta o sujeito 

na impossibilidade de capturá-lo em uma totalidade e transforma-se em signo da 

realidade extratextual. Em A câmara clara, Barthes diz: “Gosto de certos traços 

biográficos que, na vida de um escritor, me encantam tanto quanto certas fotografias; 

chamei esses traços de ‘biografemas’; a Fotografia tem com a História a mesma relação 

que o biografema com a biografia” (p. 51). O biografema seria, assim, um fragmento 

de luz sobre certos detalhes de uma narrativa que tem sentido em experiências fora da 

diegese ficcional, possibilitando novas significações no texto e permitindo uma 

“ponte” entre a realidade e a ficção.  
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Quando se trata do termo “autoficção”, os elementos autobiográficos são 

usados como recurso para a escrita ficcional, separando a autoficção e a autobiografia 

em uma dicotomia tradicional e já pré-existente entre a ficção e a não ficção. Na 

autoficção, o que é vivido e experienciado revela-se como uma maneira de extrair certa 

verdade que não se ocupa da objetividade do fato retratado, mas revela o real através 

da linguagem – feito que o documentarismo, por exemplo, não consegue lograr com 

essa mesma essência (KLINGER, 2012, p. 35). Schøllhammer (2011) pondera que 

aceitar a ficcionalização de uma experiência autobiográfica implica em abrir mão de 

um compromisso até então implícito ao gênero: a sinceridade confessional. 

[...] logo a autobiografia se converte em autobiografia fictícia, em romance 
autobiográfico, ou simplesmente em autoficção, na qual a matéria 
autobiográfica fica de certo modo preservada sob a camada do fazer ficcional 
e, simultaneamente, se atreve a uma intervenção na organização do ficcional, 
em um apagamento consciente dessa fronteira. (SCHØLLHAMMER, 2011, 
p.107). 
 

Dessa forma, a autoficção não seria um novo gênero, mas uma figura de leitura ou de 

entendimento que se dá em todo o texto e, como vamos comentar no capítulo 5, um 

tipo de mídia qualificada que se dá pela interação entre o romance e a biografia. O 

interesse da autobiografia não seria oferecer um conhecimento total de si mesmo, mas, 

pelo contrário, demonstrar a impossibilidade de totalizar um sistema.  

Doubrovsky, criador do termo, em francês, “autofiction”, sentindo-se desafiado 

por Philippe Lejeune10 quando este indaga se seria possível um romance com o nome 

próprio do autor, decidiu escrever uma obra, Fils, em que o protagonista era narrador 

e tinha o nome do autor. Conforme Figueiredo, Doubrovsky nega esse romance como 

autobiografia e considera como ficção de acontecimentos e fatos reais: “se se quiser, 

autoficção, por ter confiado a linguagem de uma aventura à aventura da linguagem, 

fora da sabedoria e fora da sintaxe do romance, tradicional ou novo” (DOUBROVSKY, 

1977, p. 10, grifos do autor apud FIGUEIREDO, 2013, p. 61). Assim, o primeiro passo 

                                                             

10 Indagação feita na obra O pacto autobiográfico, de Lejeune. 
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é sabermos que a autoficção se contrapõe à autobiografia clássica, escritas, geralmente, 

tentando dar conta de uma vida inteira. 

A autoficção, diz Eurídice Figueiredo (2013, p. 61), nesse contraponto, seria “um 

romance autobiográfico pós-moderno, com formatos inovadores: são narrativas 

descentradas, fragmentadas, com sujeitos instáveis que dizem “eu” sem que se saiba 

exatamente a qual instância enunciativa ele corresponde”. Esse pós-moderno quer 

indicar que se dá na medida em que acontece como uma autobiografia que não 

acredita mais em uma verdade literal ou num discurso histórico coerente, mentalidade 

que é típica da pós-modernidade. Eis onde Figueiredo coloca, também, a questão da 

linguagem – a narração autoficcional não narra, simplesmente, os fatos, mas os 

deforma e reforma por meio de artifícios. Nessa perspectiva, o romance autoficcional 

pode apresentar características que apontam para o que Figueiredo considera um 

romance pós-moderno, como o discurso e a forma fragmentados, a não linearidade, o 

questionamento de uma verdade, sujeitos em crise e a autorreferencialidade, quando 

“o escritor/narrador/personagem encena a escrita de si, rompendo a ilusão romanesca” 

(FIGUEIREDO, 2013, p. 66). 

 Para Figueiredo, a autoficção tem de ser posta e refletida enquanto elemento 

“que faz parte do processo de transformação do romance no último quarto do século 

XX e que se fortalece no novo século” (2013, p. 66). A problemática acontece justamente 

quando pensamos que o conteúdo autobiográfico, seja em maior ou menor escala, no 

decorrer da história da literatura, sempre existiu, contudo, o romance contemporâneo 

tende a aumentar indícios autobiográficos em relação à sua própria ficcionalidade – 

ele os torna visíveis porque intencionais, como parte do jogo. 

Philippe Lejeune (2008) reflete que, desde longo tempo, o texto literário sempre 

suscitou em nós, leitores, o desejo de conhecer a pessoa responsável pela história e pelo 

prazer proporcionado através daquela experiência de leitura. Em um período em que 

não havia essa multiplicidade de mídias comunicacionais, a forma de suprir a ausência 

do autor era recorrer a correspondências, biografias e depoimentos, no caso de 

escritores já falecidos, e a perfis literários, raras entrevistas e caricaturas, no caso dos 
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vivos. Segundo Lejeune, do século XIX para cá podemos dizer que a “nova mídia 

tornou de fato possível organizar sistematicamente esse tipo de encontro ou, antes, seu 

simulacro” (2008, p. 194). Podemos chamar de simulacro pois, se cruzamos na rua com 

nosso autor favorito, diz Lejeune (2008, p. 194), não somente o reconhecemos, como 

também temos a impressão de que ele nos reconhecerá. 

A fotografia do autor, quando aparecia, era em edições especiais ou biografias 

(LEJEUNE, 2008). A pessoa “autor” era desconhecida do público e o contato não 

ultrapassava as páginas da narrativa, gerando uma aura misteriosa e sagrada da sua 

figura. Em nosso contexto, não é o que acontece: encontramos fotografias do criador 

na orelha do livro, mesmo que não seja uma edição comemorativa, e, sem muita 

dificuldade, encontramos sua imagem espalhada pela internet, às vezes na televisão, e 

até mesmo, algumas vezes, na própria narrativa ou na capa.  

Esse autor, antes oculto e sagrado, hoje recebe holofotes de uma exposição 

midiática e publicitária, perto de seus leitores nem tão somente pelo livro. Mas é um 

processo lento de ressurreição que remonta aos anos 60 do século passado: “Na 

televisão, enfim, voz e imagem se reuniram. Nada mais a ser imaginado: o autor do 

livro que lemos ou, com mais frequência, do livro que não lemos e que não leremos 

está ali, em carne e osso e ao vivo” (LEJEUNE, 2008, p. 194). Sabemos quem criou a 

narrativa que gostamos, podemos vê-lo e ouvi-lo. Aceitar sua morte, ignorá-lo, é uma 

tarefa difícil e, dessa forma, “o interesse pela figura autoral é crescente e a leitura 

formalista, pretérita” (OLIVEIRA, 2010, p. 42).  

Esse “entendimento” trazido por Klinger (2012) está em conformidade com o 

que Leonor Arfuch (2002) considera como o acordo implícito entre o texto e seu leitor, 

um viés importante para pensar a autoficção: o referencial biográfico somente se revela 

ao passo que o leitor participa – ou não – do jogo proposto pela narrativa na relação 

entre o autor do texto e o que é externo à diegese ficcional (e aqui, pois, a importância): 

dados pessoais, nome na capa, foto na orelha, elementos do narrador que o leitor 

“cola” no autor.  
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Os biografemas seriam, assim, aqueles elementos que não apenas garantem a 

matéria biográfica de um texto, mas também funcionam como referentes ao real ao 

serem reconhecidos pelo leitor. Quando relacionamos a análise do texto autoficcional 

com a leitura paratextual e extratextual, os colocamos como dependentes – a leitura de 

resenhas, entrevistas, informações na capa e contracapa, assim como a própria 

aceitação, por parte do leitor, da relação entre aquele que diz no romance e seu autor. 

Esse conteúdo narrativo mostra-se, a partir de nosso ponto de vista, mais do que um 

elemento da fábula, mas também como uma estratégia de narração, evocando a forma 

e, portanto, certo modo de dizer que tem sentido na criação de uma espécie distinta de 

ilusão, que não apenas aquela típica do texto literário. O retorno do autor na literatura 

contemporânea, proclamado por Klinger (2012), implica uma visão diferente sobre a 

representação do real que, por sua vez, depende muito do leitor e da espécie de 

contrato que ele assina com o texto.  

Um dos autores que temos em nosso corpus de análise e já permite servir de 

exemplo é Bernardo Carvalho, quem frequentemente questiona certos paradigmas da 

literatura tanto em sua função de crítico quanto de autor. Seu romance Nove noites 

(2016) foi ganhador do Prêmio Jabuti e apresenta uma narrativa autoficcional narrada 

em primeira pessoa a partir de um sujeito sem nome, que se revela como jornalista e 

que investiga a vida de um antropólogo para escrever um livro. Em paralelo à 

narração, há cartas do antropólogo investigado e fotografias que comprovam a 

existência desse personagem. Na ficha catalográfica, o romance não se inscreve como 

de caráter biográfico e Carvalho não se identifica como o narrador da história – é ficção, 

entretanto, um leitor investigador pode encontrar fortes indícios que o romance toma 

emprestado a realidade do próprio Bernardo Carvalho. Por exemplo, as relações entre 

Bernardo Carvalho e o narrador: ambos tiveram experiências no Xingu, ambos são 

jornalistas e escreviam um romance, ambos encontraram o nome do antropólogo num 

jornal e ambos possuem um bisavô com o mesmo nome – biografemas confirmados 

por entrevistas. Na primeira edição da obra (que foi em 2002) há, na orelha do livro, 

uma foto de uma criança, identificada como o próprio autor, de mãos dadas com um 
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índio. No ano de 2016, a obra é reeditada e essa foto da orelha aparece como capa, 

escancarando a relação biográfica com a ficção. 

Em entrevista ao jornal Rascunho, Carvalho (2007) demonstra ter ciência do 

processo autoficcional e diz que entendeu o que as pessoas queriam: 

história real, livro baseado em história real. Pensei: "se é isso que eles querem, 
é isso que eu vou fazer". Mas resolvi fazer algo perverso para enganar o leitor, 
criar uma armadilha. O leitor acha que está lendo uma história real, mas é 
tudo mentira. Tinha foto, autobiografia, etc. E não é que funcionou. O pior é 
que a minha intenção de criar uma armadilha, de brincar, de ser irônico, foi 
lida em primeiro grau, não foi lida em segundo grau. A maioria não percebeu 
que eu estava fazendo um jogo com aquilo (CARVALHO, 2007). 
 

O conceito de autoficção existe há um longo tempo, como já vimos, contudo, 

mantém hoje uma ênfase na indistinção entre autor-narrador e realidade-invenção. O 

termo, segundo Zilberman (2017), desde os anos 2000 participa não somente da vasta 

criação ficcional, como também de estudos acadêmicos e do mercado de livros, que 

agora tem um cartão de visita para entregar aos pedidos de leitores por mais realidade.  

O escritor Julián Fuks (2015), por exemplo, autor de A resistência, romance que 

recebeu a mesma premiação que Nove noites (com publicação em 2015 e premiação 

em 2016) e também de caráter autoficcional, analisa como positiva tal estratégia de 

escrita. Para ele, ela constrói outra relação entre autor e leitor, fundada num “interesse 

maior nas circunstâncias externas à obra, uma atenção a certa literalidade do texto” (O 

POVO online). Já outro autor contemporâneo brasileiro, Victor Heringer, diz em 

entrevista que a autoficção “é uma invenção da crítica, ou seja, é uma categoria de 

leitura, não de criação. [...] por ser de fácil apreensão, se espalhou muito rápido no 

mercado – e suponho que ajude a catalogar e a vender certos livros” (O POVO 

ONLINE). Certamente, para o leitor, assinado o contrato, o que interessa é a 

verossimilhança da história. Entender a autoficção apenas como uma questão crítica é 

reduzi-la a uma instância de análise – e para nosso trabalho, é –, mas também faz 

compreender o quanto ela está não só conectada ao contexto contemporâneo – e aos 

leitores –consumidores –, como também evoca o agenciamento de sujeitos que estão 
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para além da fábula, fora dela, manipulando o texto para dialogar com leitores 

contemporâneos, com tendências de mercado, com a crítica. 

Como visto, o processo autoficcional permite questionamentos que vão para 

além do próprio processo artístico, como a própria ideia de venda e publicização. Para 

contribuir com esse nosso pensamento, recorremos à ferramenta de pesquisa Google 

Trends11, na qual podemos observar certa variação no interesse do público pelo termo 

“autoficção” ao longo do tempo: 

Figura 4 – Interesse no termo “Autoficção”. 
Gráfico mostra o interesse de pesquisa do termo “Autoficção” na plataforma Google do período de 

2010 até 2018. Destacamos o pico de interesse, ano de 2016, com uma flecha indicativa. 

 
Fonte: Google Trends, disponível em < https://g.co/trends/QcTLk>. Acesso em 20 jan. 2019. 

 

Definimos a datação entre o primeiro dia do ano de 2010 até o último dia do ano 

de 2018. A escolha pela data vem a partir dos estudos já citados de Zilberman (2017) 

que referencia, a partir de 2010, o que se começou a desenhar como o “romance ideal”, 

no qual a autoficção muito diz respeito. Os números representam o interesse de 

pesquisa relativo ao ponto mais alto no gráfico de uma determinada região em um 

dado período. Um valor de 100 é o pico de popularidade de um termo. Um valor de 

50 significa que o termo teve metade do pico de popularidade. Da mesma forma, uma 

pontuação de 0 significa que o termo teve menos de 1% da popularidade que o pico12. 

                                                             

11 Google Trends é uma ferramenta do Google que mostra os mais populares termos buscados em um 
passado recente. A ferramenta apresenta gráficos com a frequência em que um termo particular é 
procurado em várias regiões do mundo, e em vários idiomas. O eixo horizontal do gráfico representa 
tempo (que só pode ser a partir de 2004), e o vertical é com que frequência é procurado um termo, 
globalmente. 
12 É preciso deixar claro que esse levantamento, para fins de comprovação e validação de possíveis 
tendências, precisaria incluir outras variáveis, desde comparativos diacrônicos até definição de países 
que se buscou o termo, contudo, a informação é relevante ao passo que dialoga diretamente com o que 
aponta Zilberman (2017). 
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 Destacamos o pico mais alto do gráfico por meio de uma flecha indicativa, que 

aponta para o mês de novembro de 2016: ano em que Nove noites é reeditado e dois dos 

três romances premiados no concurso Jabuti apresentam características autoficcionais: 

A resistência, de Julián Fuks (2015), e Bazar Paraná, de Luis S. Krausz (2015).13 

Pensarmos o processo autoficcional a partir desse ponto de vista implica 

considerarmos a possibilidade de perceber marcas que emergem de distintos 

processos de enunciação, considerando-as a partir de sua intencionalidade. Tânia 

Pellegrini (1999) diz que a narrativa hodierna se expressa em configurações de tempo 

e espaço totalmente mediados por procedimentos “cinematográficos”, que filtram 

tudo numa espécie de realidade de segundo grau. Em diálogo, colocamos a fala de 

Klinger, quando diz que 

[...] na sociedade midiática contemporânea a escrita de si (junto com outras 
formas, não escritas, de falar de si, com os discursos que aparecem na mídia) 
se orienta para a produção de um efeito. Efeito tanto no sentido de “resultado” 
quanto de “impressão” ou “sensação”. Que efeito seria esse? O efeito de 
autenticidade ou efeito do real. (KLINGER, 2012, p. 40) 
 

Tal efeito do real se equivale ao testemunho do “tempo real”, como a imagem 

da câmera de televisão que é transmitida ao vivo, causando efeito na “vida real”, o que 

pode aumentar o efeito de verossimilhança na ficção.  

A interferência midiática frente à obra subverte inclusive o interesse original do 

leitor. Lejeune (2008) diz que se a obra suscita o desejo de conhecer o autor, agora é a 

sua presença midiática que desperta a curiosidade do leitor pela obra. Nesse sentido, 

é perfeitamente aceitável dizer que o autor contemporâneo tem papel ativo não 

somente dentro de seu texto, em sua narrativa, como também no mercado editorial, 

sendo um dos responsáveis pela entrada de sua obra no circuito de leitura. 

Se a máxima macluhiana, de que o meio influencia a mensagem, já tomava uma 

forma mais pragmática a partir da cultura das mídias (SANTAELLA, 2000) e o início 

da escrita no computador, podemos e vamos perceber o quanto o ciberespaço altera a 

                                                             

13 Estes dois últimos romances não entram em nosso corpus de análise, devido a terem sido publicados 
após o período do nosso recorte, que se configura entre 1994 e 2015. 
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questão nestes anos 2000, quando as práticas com a internet se concretizam como parte 

da vida cidadã. Enquanto os autores de 90 apareciam em antologias, os de 2000 

aparecem não somente a antologias como também em suas produções em blogs, sites, 

weblogs, newsletter e playlists em plataformas de streaming, como vimos com Carol 

Bensimon e Daniel Galera. As discussões suscitadas se relacionam com o que já vimos 

anteriormente com Foucault: não se trata somente de reinventar a morte do autor e 

negar a existência da figura real, de carne e osso e que assina as obras, mas sim de 

pensar a função autoral. 

 

4.2 Metaficção 

Já podemos dizer, a partir do estudo sobre a escrita de si, o quanto ela se 

relaciona com o autor, esse sujeito que ressuscitou na literatura para sorrir para as 

câmeras. Agora é a vez de apontar a objetiva para o narrador. O termo autoficção, que 

podemos colocar como uma estratégia narrativa, diz respeito a certa aparência do 

autor no texto, uma presença que traz algo fora da diegese e que podemos identificar 

como experiência do autor. Vimos que Diana Klinger coloca a metaficção como um 

indício de autoficção, demarcando a presença dessa voz que enxerga a ficção de fora e 

fala dela. Para o nosso trabalho, distinguimos a aparência do autor, nos biografemas, 

dessa posição do narrador, fora do texto, colocando-a como metaficção. Essa diferença 

não contradiz a ideia de Klinger, à medida que entendemos que ambas fazem surgir 

essa consciência sobre a ficção – uma, pelo viés da experiência com a realidade, na 

fábula, outra, pela narração, como forma de tecer a história.  

No decorrer da história literária ocidental, desde o século XVI, há o registro de 

textos ficcionais voltados sobre si mesmos, ficções que contêm questionamentos ou 

comentários sobre suas estratégias de invenção e de construção de verossimilhança. 

Esse tipo de texto coloca em evidência o caráter de construção da obra literária, 

rompendo com sua realidade interior e propondo um hibridismo da sua forma, da 

qual brota um espaço que a ficção, a crítica e a teoria podem compartilhar. Para muitos 

estudiosos, obras como Dom Quixote (CERVANTES, 1960) e mil e uma noites 
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(RODRIGUES, 2017) são consideradas como precursoras desse artifício literário. No 

Brasil temos em 1899 uma obra como Dom Casmurro, que já tem, desde seu início, a 

explicação de si mesma – a origem do nome, o motivo de publicação, a conversa 

declarada com o leitor. Contudo, também podemos dizer que é desde a segunda 

metade do século 20 que o termo “metaficção” vem tomando força, tanto pela 

recorrência desse artifício nas narrativas quanto em estudos e análises. Dessa forma, 

mesmo que sempre tenha havido a utilização de recursos metaficcionais, a discussão 

teórica é mais recente. É assim que ainda há certo debate sobre os termos que eram e 

são utilizados: metaficção, narrativa metaficcional, anti-romance, ficção ou narrativa 

pós-moderna.  

Segundo o dicionário de termos literários (AVELAR, 2010), a paternidade da 

palavra “metaficção” é atribuída a William H. Gass, que dizia preferir o termo “anti-

romance”. Gass considera que a metaficção surge para superar o peso da tradição 

realista na literatura ocidental, por subverter elementos narrativos canônicos como 

intriga, personagens e ação. Essa informação se relaciona com o contexto dos anos 50 

do século passado, em um período pós-guerra e com a expansão do Nouveau Roman, 

quando um conjunto de autores europeus e americanos, mesmo com estilos distintos, 

começaram a convergir em uma dimensão experimental de uma narrativa fundada em 

uma metalinguagem. Isto é, se de um lado o peso da guerra fazia brotar novas 

tradições regionalistas e realistas, de outro, surgia a expansão da metaficção, como 

uma ruptura, em uma tentativa de subverter elementos narrativos canônicos e 

propondo, como estratégia final, um jogo com a linguagem literária. Gustavo Bernardo 

(2007) diz que esse fazer ficcional promove uma separação entre a linguagem e a 

realidade, explora a “ideia de que a linguagem não representa ou “diz” a realidade, 

mas antes a inventa ou a reinventa” (BERNARDO, 2007, online). 

Não é muito esclarecedor definir a metaficção como uma ficção fundada na 

elaboração de ficções, segundo Bernardo, para quem seria melhor defini-la como “uma 

ficção que explicita, de diferentes maneiras, sua condição de ficção, quebrando assim 

o contrato de ilusão entre o autor e o leitor” (BERNARDO, 2007, online). Ou seja, 
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falamos de uma ficção que não esconde que ela própria é uma ficção, e convida o leitor 

para um “jogo”, em que ele tem de manter a consciência de estar lendo uma história 

inventada e não um relato fundado na “verdade”, ao mesmo tempo em que crê nessa 

invenção. A verdade sobre ser ficção, ao mesmo tempo que é tomada como “verdade”, 

mantém o leitor em suspenso, em estado de dúvida e incerteza. 

Os estudos de Patricia Waugh (1995, p.39-54) dialogam com esse viés quando 

ela mostra que o processo metaficcional é uma técnica de escrita de ficção capaz de, 

consciente de si mesma e sistematicamente, chamar a atenção do leitor para o próprio 

estatuto artificial da obra literária. Questionando a relação existente entre o que é ficção 

e o que é realidade, a metaficção não somente expõe e examina estruturas 

fundamentais de uma ficção narrativa, como também explora a possível 

“ficcionalidade” do mundo fora do texto ficcional. Waugh (1995) diz que a linguagem 

não reflete passivamente um mundo coerente, é independente, como um sistema que 

gera seus próprios significados, e a metaficcionalidade mostra essa relação da 

linguagem para com o mundo de maneira complexa e problemática. 

Um texto metaficcional seria, assim, um texto no qual técnicas de construção 

são intencionalmente postas em evidência, procurando mostrá-lo como obra 

construída ficcionalmente frente a convenções compartilhadas entre seus leitores. O 

prefixo “meta-” (do grego metá) remete a conceitos como transcendência e “anterior 

a” alguma coisa, sugestivo em relação à posição do narrador, anterior ao texto, fora 

dele. O significado de “anterior”, “fora”, é próprio para tecer um paralelo com a 

anterioridade do narrado, alguém que enxerga a ficção de fora dela Mostrando 

estratégias metaficcionais, encontramos romances  

sobre uma pessoa escrevendo um romance; contos sobre uma pessoa lendo 
um conto até se ver de repente dentro do conto que está lendo; histórias que 
comentam as convenções da própria história, como capítulos, títulos, 
parágrafos ou enredos; romances não-lineares que possam ser lidos não 
apenas do princípio para o final; notas de rodapé que continuam a história 
enquanto a comentam; romances em que o autor é personagem do seu próprio 
romance; histórias que conversam com o leitor, antecipando, frustrando ou 
ironizando suas reações à história; personagens que se preocupam seriamente 
com a circunstância de se encontrarem em meio a uma história de ficção; 
trabalhos de ficção que saem de dentro de outros trabalhos de ficção; histórias 
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que incorporam aspectos e referências de teoria ou crítica da literatura; obras 
que criam biografias de escritores imaginários; enredos que sugerem aos 
leitores que eles se encontram em mundos tão ficcionais quanto aquele dos 
enredos. (BERNARDO, 2007, online). 
 

Obras metaficcionais rompem com modelos tradicionais vindos da literatura 

oral e mantêm descobertas as histórias como construções linguísticas organizadas com 

convenções narrativas. Na perspectiva de Teresa Colomer (1999, p. 133-137), a 

metaficcionalidade potencializa a oportunidade de que leitores conheçam modelos 

narrativos e poéticos próprios da literatura. Os seus funcionamentos nos são 

apresentados e interagimos com o texto: temos de prestar atenção aos detalhes, às 

informações não explicitadas e descobrir os mecanismos pelos quais a narração 

provoca, em nós, determinadas expectativas.  

Como já vimos, a história da literatura nos mostra que processos de construção 

narrativa já refletiam criticamente sobre si mesmos, em uma arte que, ao construir-se, 

falava sobre o modo como se dava a construção. O debruçar-se sobre si mesma (a arte, 

a literatura) pode vir a ser tanto um produto da criação artística quanto um meio de 

reflexão sobre o que ela vem a ser. Configura-se, de certa maneira, como um jogo de 

espelhos: a literatura se desnuda frente ao leitor e, ao passo que nos instiga, também 

se instiga. Trata-se de um texto que olha para si mesmo, põe visível na página a 

possibilidade de criticidade sobre seus mecanismos utilizados, assim como se utiliza 

da própria escritura para fazer literatura (BERNARDO, 2007).  

Sobre este processo de espelhamento infinito dentro da ficção, Brunilda 

Reichmann diz que a  

metaficção tende, sobretudo, a brincar com as possibilidades de significado e 
de forma, demonstrando uma intensa autoconsciência em relação à produção 
artística e ao papel a ser desempenhado pelo leitor que, convidado a adentrar 
tanto o espaço literário quanto o espaço evocado pelo romance, participa 
assim de sua produção. (2006, p. 1) 

 
Dentre as estratégias metaficcionais, a metalinguagem pode servir de exemplo 

de formas que desestabilizam a leitura ao romper com aquele modelo tradicional de 

narrativa centralizado na fábula. A metalinguagem, já discutida por teóricos como 
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Roman Jakobson, acontece quando a linguagem fala da linguagem, volta-se para si 

mesma – e mostra, assim, um princípio em comum com a metaficção. A gramática, por 

exemplo, é um discurso essencialmente metalinguístico, pois trata de um código 

explicando o próprio código, e o mesmo acontece para análises sintáticas, para 

consultas no dicionário e até mesmo em conversas do cotidiano, quando queremos 

esclarecer o uso e significado de alguma palavra. Assim, a metalinguagem se 

complexifica quando envolve “códigos” diferentes, como o cinema, os quadrinhos, a 

propaganda, as artes plásticas e a própria literatura, que tratamos aqui. Quando um 

escritor escreve um texto e discute seu próprio fazer, explicita procedimentos da 

construção pela linguagem, se utiliza da metalinguagem. 

A metalinguagem poderia ser considerada como uma consciência sobre a 

escrita. Gérard Genette contribui para a discussão pois, em 1982, com o objetivo de 

definir e sistematizar o conceito de intertextualidade, escreveu em Palimpsestes (2006) 

reflexões teóricas acerca do fenômeno da transtextualidade, que pode ser definida 

como “o conjunto das categorias gerais ou transcendentes – tipos de discurso, modos 

de enunciação, gêneros literários, etc. – do qual se destaca cada texto singular” 

(GENETTE, 2006, p. 7). Dentre as relações tipológicas que Genette propõe está a 

metatextualidade, importante para esclarecermos aqui enquanto artifício que se 

aproxima e clareia o sentido de metaficção. Metatextualidade é definida por Genette 

brevemente, sem longa discussão do termo, como “a relação, chamada mais 

correntemente de “comentário", que une um texto a outro texto do qual ele fala, sem 

necessariamente citá-lo (convocá-lo), até mesmo, em último caso, sem nomeá-lo [...]” 

(2006, p. 11). A metatextualidade, para Genette, é o texto que põe outro texto no centro, 

nasce por e para ele, como é o texto crítico. Podemos sintetizar, daí, que 

metatextualidade é também o texto falando sobre si mesmo – o próprio texto, jogando-

se para dentro de si, por exemplo, “no capítulo anterior”, “quando eu disse que”, etc.  

Metatextualidade, metalinguagem e metaficção se confundem ao mostrar um 

traço em comum: a consciência sobre a criação – no texto, pela linguagem e através da 

ficção. É possível que a metaficção faça surgir a metalinguagem ou a metatextualidade, 
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e vice-versa. Na metaficção, o que se mostra é o artifício da invenção; na 

metalinguagem, o artifício da linguagem; na metatextualidade, o artifício do texto, 

como tessitura. Nem sempre é possível separá-las.  

Ao perseguirmos “consciências textuais”, que convidam o leitor a participar 

desse jogo de artifícios, colocamos à luz outra tipologia de Genette, importante para a 

compreensão de nosso estudo: a paratextualidade, o uso de elementos que envolvem 

o texto principal, como outra esfera da transtextualidade. Esses elementos surgem 

como notas, índices, bibliografia, prefácio, prólogo, introdução, conclusão, apêndices 

e anexos. Compagnon (2007, p. 105) diz que eles correspondem a “uma zona 

intermediária entre o fora do texto e o texto” – como um corpo, o texto torna-se objeto 

cirurgicamente manipulado pelo autor em sua materialidade para que o leitor 

encontre relações entre a paratextualidade e o próprio texto.  

Tal controle explícito e autoconsciente é perceptível a nós, leitores, ao passo em 

que percebemos não somente a história, mas também a presença de um criador na voz 

do narrador. Enquanto que, em uma narrativa tradicional, no momento em que se 

estabelece um narrador, desaparece o mundo extra-literário, em uma narrativa 

metaficcional a própria ideia de criação é questionada, pois o narrador se mostra no 

espaço metadiegético, enxergando e fazendo surgir a história como algo sendo 

contado. Essa posição do narrador, de fora de sua própria narração, faz produzir a 

sensação de que quem fala conosco é alguém de fora do texto, o autor – ou o escritor.  

Em uma entrevista, um autor pode explicar o que pensa sobre a produção de 

seus próprios textos, pode falar sobre sua própria obra, esclarecer questões de 

influência, contar experiências pessoais que podem ter sido relevantes para a produção 

narrativa, mas o que ele comentar sobre a obra não se confunde com a obra. Entregue 

o texto – avalizado pelo editor – quem passa a falar é o narrador, enquanto o autor é 

um leitor, talvez um leitor especializado, informado. Contudo, alguns textos de ficção, 

como já vimos, se ocupam tão profundamente da própria ficção que a confusão entre 

autor e narrador é agravada – especialmente quando é escrito em primeira pessoa, tem 

como protagonista um escritor e, pior ainda, quando esse narrador-protagonista tem 
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o nome do autor do livro. Um texto metaficcional, quando tem esse tipo de 

característica, em que a figura do narrador e autor parecem se confundir, é o que 

chamamos também de autoficção. Um dos exemplos presentes em nosso corpus é o 

romance de José Roberto Torero, Galantes memórias e admiráveis aventuras do virtuoso 

Conselheiro Gomes, o Chalaça, que tem o enredo baseado nas supostas memórias do 

então conselheiro Chalaça, um fiel secretário particular de D. Pedro I. No prefácio, nós, 

leitores, somos avisados que o livro é construído a partir de um diário de D. Pedro I 

conseguido com a tataraneta. A orelha do livro é “psicografada” por Dom Pedro I, que 

atesta que “tudo o que neste livro se verá é o verdadeiro”. Assim, o romance é montado 

como se fosse um diário de Chalaça, narrado pelo próprio Chalaça, e é esse gênero que 

dá o tom para o processo metaficcional da obra, pois é como se o leitor assistisse ao 

processo de escrita – há verbos no presente (eu creio, ele possui) e muitos capítulos 

começam com “hoje”, por exemplo “Ainda estou tremendo como um sincopado” 

(1996, p. 30) e “Há pouco ainda estava andando pelo quarto espaçoso” (1996, p. 40). 

Além disso, do capítulo 60 ao 64 há quatro cartas na íntegra. Duas assinadas por 

personagens históricos (João Carlote e Pedro da Rocha Filho) e destinadas a Chalaça. 

As outras duas são de Chalaça, assim, o livro termina assinado por ele. 

Assim, metaficção e autoficção aparecem como elementos significativos quando 

o próprio enredo se relaciona com outros enredos, quando outras narrativas ou 

pessoas da “vida real” são citadas. Para um texto jogar-se para dentro de si mesmo, 

como é o caso da metaficção, é preciso existir um fora. Podemos fazer o teste: quando 

você menciona algo que já disse, vê a si mesmo dizendo, de certa maneira aponta para 

si mesmo – acontece o mesmo com o texto. A autoficção e a metaficção mostram esse 

fora do texto quando apontam para ele, para um personagem que vive lá fora, para a 

ficção que é criada a partir da realidade, para a ação de alguém que segura a caneta e, 

portanto, está fora do livro, fora da história. O prefixo “meta-” aponta para um antes 

do texto, e esse antes pode ser a vida do autor representada no personagem na 

autoficção, a consciência exterior que enxerga a ficção na metaficção, a mente que se 

expressa pela escrita e que está fora do texto na metaescrita. 
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4.3 Escritor e metaescrita  

 
“Há pessoas (entre as quais eu me incluo) que acreditam que não 

poderiam viver sem escrever. [...] acreditam que precisam escrever, já 
que só no gesto do escrever podem expressar sua existência” 

Vilém Flusser 
 

Autor, escritor, literato, homem de letras. Quem, afinal, escreve? Em nosso 

imaginário, temos a imagem daquele sujeito, sozinho, dedicado ao seu ofício das letras 

e da criação, concentrado em sua própria mente na feitura de frases que a mão talvez 

mal consegue acompanhar. Os escritores: aqueles que se utilizam de palavras escritas, 

técnicas e estilos com o objetivo de comunicar, falar, transmitir ideias. No âmbito da 

literatura, quem escreve pode produzir contos, poesias, romances, ensaios, peças de 

teatro, histórias em quadrinhos, e, em outras esferas, também pode produzir textos 

jornalísticos, de opinião, posts em sites ou artigos científicos. Enfim, são pessoas que 

têm a vida dedicada a escrever e a compor obras escritas, impressas ou digitais. 

Podemos distinguir esse escritor do autor? 

O termo escritor é antigo e rodeado de significações. Para começar, já vimos 

com Chartier (1999), que em 1690, no Dictionnaire de Furetière, distinguia-se écrivains de 

auteurs com sentidos diferentes justamente pela sua conexão à atividade dos 

“escribas”. Escritor, aquele que escreve um texto que permanece manuscrito, sem 

circulação; autor, aquele que tem identidade e autoridade sobre o texto, qualificado 

como o sujeito que publicou obras impressas sobre as quais tem responsabilidade legal 

– direitos e deveres. Se recorremos a um dicionário atual, esse princípio não é tão 

alterado, mesmo que os termos “escritor” e “autor” sejam postos como sinônimos – o 

que é inevitável, visto que ambos podem se referir a uma mesma pessoa em 

performatizações distintas, isto é, são duas “funções” imiscuídas. É mais fácil separá-las 

quando falamos, por exemplo, em ghostwriter, ou escritor-fantasma, uma atividade que 

já é mesmo uma profissão: escrever uma história que será publicada por um autor. Ela 

acontece quando alguém tem uma história para contar, mas não se sente apto a 
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escrevê-la. O ghostwriter escuta e escreve. Nesse exemplo, fica clara a distinção entre a 

mente que imagina ou experienciou a história e aquela que a elabora como escritura. 

Charles Kiefer também busca definir essa oposição entre escritor e autor 

quando diz que alguém “somente é escritor quando menos é escritor, no instante 

mesmo que tenta ser escritor e escreve” (2010, p. 7). Esse “ser escritor” se evapora ao 

passo que a frase é terminada e o texto é concluído. Em um “átimo” é que se é escritor, 

depois já vira leitor e crítico da própria obra e então, finda a escritura, surge o autor – 

“essa derivação vaidosa e arrogante do escritor” (2010, p. 7). É na dicotomia escritor 

“versus” autor que Kiefer coloca o cerne de ser, brevemente, um escritor. Brevemente, 

pois ele coloca o escritor como aquele que, digamos, “deixa de ser” para ser em 

liberdade, deixa de servir ideologicamente a isto ou a aquilo e acaba em uma 

impossibilidade de permanecer escritor, como se fosse um estado. O ensaio de Kiefer 

dialoga com os pensamentos de Roland Barthes e Maurice Blanchot, pois os três têm 

em comum o fato de relacionarem a “função” escritor a um ofício que acontece dentro 

dos limites da própria obra, que tem a ação sobre o objeto, no “como” escrever a obra 

– e não relacionada, por exemplo, a funções legais ou de propriedade que tem sentido 

na obra pronta. De um lado, estão a imaginação sobre a história e as responsabilidades 

sobre a obra, de outro, o escrever. 

A etimologia da palavra “escrever” tem origem no latim, de scribere, que 

significa riscar, quando, originalmente, escrever era um gesto de fazer uma inscrição 

sobre um objeto, a partir de uma ferramenta cuneiforme. Hoje, ao escrever, usa-se 

normalmente a tinta sobre uma superfície – seja ela vinda de uma caneta, seja vinda 

de um processador de textos. A história se funde sobre textos, por isso a escrita é mais 

do que um instrumento, ela guarda e realiza o pensamento que até então estava em 

estado de possibilidade, assim como o são a pedra e o papel – ou a tela. Se posta 

cronologicamente, a escrita, desde os seus primeiros sinais até os códices, tem em torno 

de três mil anos – passou por tábulas de argila, rolos de papiro ou pergaminhos, 

códices, papel e telas. 
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Do ponto de vista material, toda escrita é traçada sobre um suporte e apresenta 

uma série de caracteres que lhe são próprios e que pertencem ao grupo social, à língua 

e à época da qual ela é expressão. Para Charles Higounet (2003), toda escrita também 

pertence ao “registro material subjetivo, à natureza do instrumento, à mão e aos 

hábitos do escriba” (p. 15), o que entendemos como necessário o conhecimento de 

materiais, instrumentos e gestos que influenciam o desenho das letras e definem as 

noções relativas aos caracteres de uma escrita. Um exemplo que pode ser dado como 

suporte para a escrita é a evolução e a diferença entre papiro, pergaminho e papel, 

materiais da escrita comuns desde o princípio da nossa era. O papiro foi utilizado na 

Antiguidade, o pergaminho na Idade Média e o papel a partir do século XI. Cada 

material destes serve para escrever e influencia a variação das formas gráficas – a 

simples mudança da posição da folha e do instrumento do escriba já foi determinante 

para a transformação essencial da escrita romana (HIGOUNET, 2003, p. 19). A forma 

desses suportes influencia no desenvolvimento da letra e na variação das formas 

gráficas.  

A evolução da imprensa, no século XV, e a construção desde então de diversas 

“máquinas de escrever” substituíram instrumentos manuais por meios mais 

mecanizados de escrita. Higounet (2003) considera essa evolução como revolução, pois 

os efeitos são imensuráveis no campo da cultura, e um dos resultados reside na técnica 

da escrita, na fixação das formas – no caso da escrita latina, os sinais tipográficos. 

Gutenberg é o merecedor da referência, visto que a impressão com tipos móveis de 

metal inicialmente gravados, depois fundidos, foi um marco no desenvolvimento da 

escrita: fez nascer a grafia mecânica que permitiu a reprodução quase ilimitada de 

letras sempre idênticas a si mesmas. O curioso é que desde então a base desses 

caracteres não mudou muito, embora as técnicas de impressão, sim. O gesto do 

escritor, até então, era bastante dependente dos tipos móveis para se materializar na 

palavra escrita. 

 Poderíamos dizer que definir um escritor é entendê-lo, também, como um 

detentor dessa palavra. Roland Barthes (2007, p. 30) diz que do século XVI ao XIX, na 
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França, os escritores eram considerados proprietários da linguagem, ninguém mais 

“falava” – com exceção dos pregadores e dos juristas, fechados em linguagens 

funcionais. Barthes explica que essa espécie de monopólio da linguagem não era 

estruturada pela “profissão literária” – que evoluiu, inclusive, do poeta empregado ao 

escritor-autor-homem de negócios – e sim pela própria matéria do discurso de quem 

escrevia, submetido a regras de emprego, de gênero e de composição. Enfim, a 

literatura tem como seu material essencial a palavra e é esse o foco primeiro da 

distinção que temos de ter para este trabalho: estamos falando, aqui, do escritor em 

um âmbito literário, poético, como aquele que elabora a palavra literária no espaço 

branco da página, no livro, na própria ficção.  

Essa distinção é importante pois Barthes diz que, em relação aos séculos 

anteriores, o escritor já não é mais o único a falar, por isso, dicotomiza duas funções 

que têm em comum esse material que é a palavra: de um lado, os escreventes, de outro, 

o escritor. O escritor realiza uma função, o escrevente uma atividade. O escritor age, e 

sua ação  

é imanente ao objeto, ela se exerce paradoxalmente sobre seu próprio 
instrumento: a linguagem; o escritor é aquele que trabalha sua palavra 
(mesmo se é inspirado) e se absorve funcionalmente nesse trabalho. A 
atividade do escritor comporta dois tipos de normas: normas técnicas (de 
composição, de gênero, de escritura) e normas artesanais (de lavor, de 
paciência, de correção, de perfeição). O paradoxo é que como o material se 
torna de certa forma seu próprio fim, a literatura é no fundo uma atividade 
tautológica [...] o escritor é um homem que absorve radicalmente o porquê do 

mundo num como escrever. (BARTHES, 2007, p. 32, grifos do autor) 
 

Os escreventes, por sua vez, são definidos por Barthes como aqueles que 

testemunham, explicam, ensinam, colocam um fim “para o qual a palavra é apenas um 

meio; para eles, a palavra suporta um fazer, ela não o constitui” (2007, p. 34). Ou seja, 

ao passo que a ação do escritor age sobre seu próprio instrumento, que é a linguagem, 

o escrevente tem a linguagem como um instrumento de comunicação, de um veículo 

do pensar. Barthes diz que “mesmo se o escrevente concede alguma atenção à 

escritura, esse cuidado nunca é ontológico: não é preocupação. O escrevente não exerce 

nenhuma ação técnica essencial sobre a palavra; dispõe de uma escritura comum a 
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todos os escreventes” (2007, p. 35). Dessa forma, a mensagem do escrevente não 

admitiria a leitura de outra coisa além do que a própria mensagem quer dizer, o 

escrevente institui uma explicação ou informação sobre o mundo.  

Nessa dicotomia barthesiana, o escritor se opõe ao escrevente; sua palavra, 

“intransitiva por escolha e por lavor, inaugura uma ambiguidade, mesmo se ela se dá 

como peremptória, que ela se oferece paradoxalmente como um silêncio monumental 

a decifrar” (BARTHES, 2007, p. 35). Em uma comparação, o escritor estaria para o 

sacerdote, assim como o escrevente para o clérigo. A função do escrevente é dizer o 

que pensa, a do escritor é o contrário: “1º o escritor faz provisão, publica num ritmo 

que não é o de sua consciência; 2º ele mediatiza o que pensa através de uma forma 

laboriosa e ‘regular’; 3º ele se oferece a uma interrogação livre sobre sua obra.” 

(BARTHES, 2007, p.  35). Em nosso contexto, o exemplo mais plausível poderia ser a 

escrita jornalística: o jornalista precisa ter como peça-chave a objetividade e a descrição 

de fatos, na maioria das vezes, sem colocar a própria subjetividade das palavras no 

texto, se não em textos de cunho opinativo. A linguagem precisa ser simples, objetiva 

e clara, para que a maior parte do público entenda o que se está trazendo – o jornalista, 

pelo menos no jornalismo tradicional, precisa afastar-se da escritura para transparecer 

o fato, a informação. 

Assim, também é importante tratarmos, aqui, de um conceito barthesiano 

fundamental para compreender essa posição de escritor como o ser relacionado à 

literatura: a escritura. “Escritura”, de uma maneira geral, pode ser um documento, 

uma forma escrita de um ato jurídico, ou o que chamam de a “Sagrada Escritura” para 

o testamento bíblico, e também pode ser a maneira ou a arte de expressar-se pela 

escrita. Para Barthes (2004), escritura é a escrita que surge da inscrição do texto no 

leitor e do leitor no texto, prática que revela o reconhecimento da linguagem dentre as 

infinitudes do texto que se lê, do que se está a escrever e do próprio fazer literário. A 

escritura diz respeito à trama entre o texto e a leitura, à linguagem encontrando o leitor.  

um texto é feito de escrituras múltiplas, oriundas de várias culturas e que 
entram umas com as outras em diálogo [...]; mas há um lugar onde essa 
multiplicidade se reúne, e esse lugar não é o autor, [...] o leitor é o espaço 
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mesmo onde se inscrevem, sem que nenhuma se perca, todas as citações de 
que é feita uma escritura; a unidade do texto não está em sua origem, mas no 
seu destino [...] a obra é um fragmento de substância, ocupa alguma porção 
do espaço dos livros. Já o texto é um campo metodológico. [...] o texto 
mantém-se na linguagem: ele só existe tomado num discurso. (BARTHES, 
2004, p.64-67) 

 Podemos dizer que a escritura se estabelece como linguagem entre espectros 

culturais do leitor e do texto, sendo, nessa relação, não somente um instrumento do 

pensamento como também da não neutralidade da leitura. Essa noção diz respeito, 

também, à distinção entre o que se chama de texto e de obra, consideradas por Barthes 

como duas formas de conceber a linguagem. O teórico diz que o apagamento do texto 

para que se sobressaia a obra, que tem seu significado encerrado no processo de 

filiação, cria barreiras para que ouçamos a voz da linguagem, para que encontremos 

manifestações de discurso. 

 O texto é plural e a heterogeneidade o constitui, e isso “não significa apenas que 

tem vários sentidos, mas que realiza o próprio plural do sentido: um plural irredutível 

(e não apenas aceitável)” (BARTHES, 2004, p. 70; grifo do autor). É termos a 

consciência de que o texto se faz entretexto, em uma pluralidade de textos e 

indetermina sua origem e fim, que é intersubjetiva. 

Dito isto, já temos mais evidente a distinção entre escritor e escrevente, e, dentre 

as diferenças, a questão da escritura é fundamental. Assim, se o escritor “acontece” 

como artesão da palavra-objeto, podemos dizer ele perde sua própria estrutura na 

estrutura da palavra enquanto uma matéria trabalhada infinitamente e que leva um 

sujeito a se realizar nela mesma, e é por isso que “é escritor aquele que quer ser” 

(BARTHES, 2007, p. 34).  

Barthes (2004, p. 10) considera o apagamento da autoria no ato de escritura, a 

partir dela há uma dificuldade de se precisar de quem é a voz que escreve, uma vez 

que, em sua concepção, a escrita destrói toda a voz, “[...] porque ela é ‘esse neutro’, 

esse compósito, esse oblíquo para onde foge o nosso sujeito, o preto-e-branco onde 

vem perder-se toda a identidade, a começar precisamente pela do corpo que escreve” 

(BARTHES, 1984, p. 49). A escrita do autor torna-se um neutro enquanto se faz 
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escritura – pela ação do escritor, por isso ele é visto a partir do sentido de brevidade 

por Kiefer (2010), como um sujeito que se vai apagando em sua própria ação. Assim, o 

conceito de escritura dialoga com nossa posição sobre uma aparência do escritor no 

texto literário contemporâneo, visto que é esse gesto escritural que, ao apagar o traço 

autoral, se faz linguagem, se mostra como palavra escrita, elaborada, pela ação do 

escritor. É ali que, nessa aparência, o leitor é chamado a responder, a enxergar a escrita, 

o traço da escritura. 

Michel Foucault (2009), quando trata da questão do autor a partir do tema em 

referência ao noveau roman e ao teatro do absurdo, diz que a escrita se refere a si 

própria, que essas narrativas enfatizavam muito mais a aventura da escrita do que a 

escrita da aventura: “na escrita, não se trata da manifestação ou da exaltação do gesto 

de escrever, nem na fixação de um sujeito numa linguagem; é uma questão de abertura 

de um espaço onde o sujeito de escrita está sempre a desaparecer” (FOUCAULT, 2009, 

p. 35). A comparação feita é com a morte, em que a escrita se manifesta “no 

apagamento dos caracteres individuais do sujeito que escreve [...]; a marca do escritor 

não é mais do que a singularidade da sua ausência” (FOUCAULT, 2009, p. 36). 

Maurice Blanchot dialoga com Barthes e Foucault quando busca encontrar o 

escritor e o define em sua própria neutralidade, que acontece em um espaço que é a 

própria escrita. No texto Morte do último escritor (1984), Blanchot ensaia sobre essa 

“profissão”, ou estado, e compreende a Literatura não como um produto do escritor, 

mas como sua experiência mesma, que caminha para si própria e para “sua essência, 

que é o seu desaparecimento” (BLANCHOT, 1984, p. 205). Esse “ser escritor”, para 

Blanchot, seria como aquele que, ao invés de dizer “eu”, na obra literária, dá lugar a 

uma voz vinda de um suposto mistério, de um “eu sem rosto”, como se existissem 

dois, por exemplo, o autor Rimbaud e o escritor Rimbaud. 

[...] imaginemos que esse Rimbaud, ainda mais mítico que o verdadeiro, 
decide calar em si essa palavra que morre com ele. [...] suponhamos que no 
mundo e no círculo das civilizações se sentiria de algum modo esse fim sem 
apelo. Que resultaria daí? Aparentemente um grande silêncio. É o que se diz 
delicadamente quando morre um escritor: uma voz que se calou, um 
pensamento que se extinguiu. (1984, p. 229). 
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Ao tomarmos a Literatura não como um sistema do campo historiográfico, mas 

como uma experiência, compreendemos o escritor para além de um sujeito que, por 

ter uma vida rica em experiências, é capaz de escrevê-la e ficcionalizá-la, 

compreendemos como aquele que se deixa tomar pela exigência da obra e faz de si e 

de sua vida uma experiência de escrita. Blanchot (1984, p. 159) diz que quem escreve 

“pode atribuir-se todas as maneiras de ser e de dizer [...]. O ser que se revela na arte é 

sempre anterior à revelação”. A escrita fixa algo, sustenta as letras e traz o que se 

inscreve com a palavra – suspende um ser. Nesse sentido, escritor e autor se 

aproximam, como seres de experiência no mundo.   

Aquele que escreve, ao deixar-se tomar pela exigência que o leva a escrever, é 

dispensado de sua própria identidade. Na concepção do pensamento de Blanchot, a 

obra se constrói de forma anônima e impessoal e, ao exprimir-se na obra, as certezas e 

valores não são exatamente o que o autor absorve do mundo – aquele que escreve, ao 

contrário, perde a autoridade sobre o que escreve, se transforma em linguagem. 

Compreendemos, assim, que a obra não é, para quem se põe a escrever, um espaço 

fechado no qual permanece um “eu” protegido da vida, mas um lugar onde esse eu é 

exposto e narrador por ter algo fora da ficção, algo no mundo, que o impulsionou para 

a eternidade da ficção. Se alguma história é narrada é por causa de algo fora do texto, 

e esse fora do texto, o mundo, está sempre em torno da experiência narrada, como que 

a ameaçando da verdadeira existência, ou seja, do motivo de aquela história ser 

contada. 

 Ao passo que Blanchot e Barthes nos mostram sobre esse apagamento do sujeito 

e seu neutro, percebemos que o escritor toma o lugar do autor, “mata-o” quando 

escreve por ser um gesto natural da ficção. Os dois teóricos mostram que, enquanto 

escreve, o escritor apaga seu rastro, faz-se texto e tessitura, se esconde no próprio texto. 

Enquanto leitores, quando estamos emaranhados na leitura, embora nossos olhos 

acompanhem traços gráficos e nossa representação se pergunte sobre a elaboração da 

história, nosso diálogo é com o narrador, o ser que entrecruza linguagem, escrita e 
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ideia. Ao passo que emergimos na fábula, também mais perdemos de vista sua 

linguagem e a quase sempre “invisível” escrita – que, no romance, viajamos nas 

palavras, e não para elas, mas para o que elas representam.  Aparentemente, o fato nos 

remete a uma impossibilidade de categorização desse escritor e mesmo de um 

vislumbre de sua “aparência”, porque ele somente acontece no próprio texto, é a 

persona que escreve, que elabora a composição, o gênero, a escritura e trabalha a 

correção e perfeição de uma narrativa. Então, se com o desaparecimento do escritor 

desaparece também o mistério da escrita, o que podemos pensar quando o que 

queremos mostrar aqui, nesta investigação, é justamente o seu aparecimento?  

Dessa forma, se o escritor acontece em sua própria escrita, é nela que podemos 

encontrá-lo. Para isso, buscamos por matizes que permitam encontrar os vestígios do 

próprio vestígio que é a escrita. Um dos termos que utilizamos no título desta seção é 

a “metaescrita”; em uma situação de comparação com a metaficção, podemos 

prontamente pressupor que a metaescrita é a escrita consciente de sua própria escrita. 

Vilém Flusser (2010) tem um capítulo dedicado a esse termo com o princípio de 

escrever sobre a escrita, comparando-a ao pensar sobre o pensar. A escrita é 

“simultaneamente o objeto (está em frente de) e a arma que procede contra o objeto” 

(FLUSSER, 2010, p. 19). Assim, o próprio escrever sobre a escrita poderia ser 

considerado uma forma de reflexão, porque tenta organizar, por meio de novos 

pensamentos, “a escrita relativa aos pensamentos já elaborados, como a tentativa de 

sondar esses pensamentos elaborados e, então, fazer anotações” (p. 19). Uma 

metaescrita pode ser o perceber o que se está oculto no escrever, ou o escrever 

consciente e entretecido no que se revela pelo código alfabeto. A metaescrita que 

analisaremos, no próximo capítulo, se difere do termo cunhado por Flusser, contudo, 

essa noção que dela ele faz surgir, de um convite a escrever sobre a escrita, é essencial 

para encontrarmos os vestígios. Essa aparência do escritor é uma hipótese que surgiu 

ao percebermos, como uma das tendências da literatura brasileira contemporânea, 

certa “manipulação” da escrita na materialidade gráfica da palavra para dizer além 

daquilo que diz o narrador. 
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As tecnologias de produção dos escritores contemporâneos já não são as 

mesmas do século XVII, quando nasce o romance, embora todas elas ainda estejam 

disponíveis – a escrita à mão, com caneta tinteiro, lápis ou caneta, no papel de celulose 

–, e geralmente não se exercita a caligrafia, não se jogam pilhas de folhas amassadas 

no lixo, não se mancham os dedos de tinta. Com o aparecimento da máquina de 

escrever, a caligrafia, capaz de deixar entrever a “personalidade” de seu autor, tornou-

se anônima, uniforme. Riscos sobre frases e escritas à margem do papel foram 

substituídas por traços, a marca do x sobre as letras como um sinal de remover – mas, 

fora da máquina, muitas vezes o papel continuou recebendo o traço caligráfico de um 

sujeito idiossincrático a fazer correções e acréscimos. Correções, apagamentos e 

acréscimos que alcançaram outro patamar com o advento do computador e dos 

editores de texto, certamente “culpados” por estarmos discutindo tal temática nessa 

pesquisa. A escrita, hoje, é digital. Podemos cortar, transferir e colar, escolher a fonte 

e seu tamanho, a marcação, o espaçamento, inserir diferentes símbolos, sinônimos, 

colocar em evidência, em itálico, em negrito, além disso, com programas de edição de 

texto, podemos contar inclusive com corretores gramaticais, ferramentas de 

edição/revisão e comentários, o que substitui as conhecidas marcas, anotações e riscos 

de revisão grafadas nos textos, especialmente quando se utilizava a máquina de 

escrever. São, assim, evidentes as diferenças relativas ao espaço da escrita e aos 

mecanismos de produção, reprodução e difusão da escrita.  

Isto é, o fato de escritores contemporâneos começarem suas carreiras em tempos 

digitais afeta não somente estratégias narrativas que se utilizam de recursos de estilo, 

como também ações dentro do circuito editorial. Quando tratamos do editor, vimos 

que o historiador do livro busca conhecer as tecnologias do livro o suficiente para 

achar interessante encontrar notas de rodapé e marcas d’água, o que para nós é de 

fundamental importância, visto que hoje o escritor de um romance consegue usar 

diferentes fontes, enquanto antes isso era uma função exclusiva do editor. É o diálogo 

entre ambos que materializa as intenções do escritor. Isso significa a possibilidade de 

o escritor intervir e participar na editoração do próprio texto, para tornar evidente a 
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matéria gráfica do texto e, dela, propor significados. Esses sentidos escapam à fábula, 

ao enredo e aos personagens, e mesmo à própria consciência sobre a ficção, que sabe 

que conta e também que escreve, para virem à tona também na materialidade e na 

opacidade da escrita. Mexer com a palavra, com o texto verbal, como material gráfico, 

não é mais uma possibilidade apenas do editor. É nesse sentido que a metaescritura, 

como a pensamos, se aproxima da escritura barthesiana, como um apagamento da voz 

para se mostrar em escrita e, assim, apontar-se para a vista do leitor. 

Na escrita, aspectos comunicativos como o gesto, a postura, o movimento do 

corpo e a entonação, o timbre e a inflexão da voz são transformados em grafemas – 

muitos deles adaptados em metáforas, outros apagados pela impossibilidade da 

transmidiação. A escrita se inscreve por traços, por rastros que deixa atrás de si, o que 

acaba por oferecer pistas de processos de subjetivação. Para isso, escritores, tipógrafos 

e artistas recorrem a diversos recursos gráficos como ferramenta auxiliar na 

constituição do sentido, como guia de leitura, indicando como o texto deve ser lido. O 

texto teatral é um dos exemplos que mostram que a maneira como é dita uma frase é 

tão importante quanto a própria frase. Desde o sinal gráfico que distingue a fala dos 

personagens até as notas de esclarecimento sobre a movimentação e intenção cênica, a 

legibilidade do drama é alterada em comparação à de um romance, se lermos como no 

exemplo anterior, mal percebendo as letras grafadas.  

No seguimento do Modernismo Brasileiro e do Antropofagismo cultural, a 

Poesia Concreta, no início da década de 1950, e o Neoconcretismo, ao fim, mostram-se 

exemplos paradigmáticos para pensarmos o uso da palavra gráfica trabalhada como 

ícones ou objetos14. Nomes importantes da poesia nacional, como Augusto e Haroldo 

de Campos, Décio Pignatari, Ferreira Gullar e Wladimir Dias-Pino, uniram-se em um 

projeto cultural ao apropriarem-se de um ideário moderno de caráter construtivo, que 

buscava a integração das modalidades artísticas. Os poetas do Neoconcretismo 

                                                             

14 É importante deixar claro que, antes do movimento da Poesia Concreta, temos autores paradigmáticos 
na literatura mundial que já tratavam de questões relacionadas a recursos gráficos como ferramenta 
auxiliar na constituição do sentido. Stéphane Mallarmé é precursor e inspiração para muitos poetas 
quando se trata de verso livre, recursos gráfico-visuais significativos e poema ilustrado. 
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brasileiro pediam pela junção entre arte e vida e pela valorização da dimensão 

existencial, subjetiva e afetiva da obra de arte. Ferreira Gullar redigiu o “Manifesto 

Neoconcreto”, que foi assinado por nomes como o de Lygia Clark, e definiu como ideal 

de sua arte/poesia a imitação da máquina. A página é então encarada como um espaço 

gráfico e a palavra como um elemento desta:  

“Como na pintura, o visual se reduz ao ótico e o poema não ultrapassa a 
dimensão gráfica. [...] No tempo e não no espaço a palavra desdobra a sua 
complexa natureza significativa. A página na poesia neoconcreta é a 
espacialização do tempo verbal: é pausa, silêncio, tempo.” (GULLAR, 2007). 

Essa poesia, que tomou a palavra em sua materialidade icônica, extrapolou o 

uso frasal, o encadeamento sintagmático do poema, para pensar em textos compostos 

justamente pela adjacência de signos associados, relacionados. Segundo Risério (1998), 

a poesia concreta é poesia da escrita e da palavra inscrita no espaço gráfico, é o visual, 

o espaço do poema sobre a página: “a visualidade do signo verbal numa composição 

geométrica. A melopéia concretista é, portanto, música da palavra, mot, e não música 

da fala, parole.” A materialidade da poesia concreta dá conta de procedimentos 

intersemióticos, como o verbal-tipográfico e o gráfico-estatístico, chegando, algumas 

vezes, a dispensar o emprego de palavras. 

O caráter híbrido da poesia neoconcreta remete a pensarmos a palavra como 

uma linguagem que transcende a convenção do sistema em que se insere, como uma 

potência para a criação – as linhas e formas das letras, o espaço entre elas, o espaço que 

ocupam no vazio da página e o que não ocupam. Esse material que não é apenas 

linguístico, mas pictórico, exige uma forma completamente nova de recepção por parte 

do leitor – é um novo modo de ver e pensar a linguagem. A poesia concreta pode 

significar, para nós, a semelhança do “realocamento” do fazer poético no romance – 

coloca-se de lado o tinteiro e seguem-se outras “leis formais”. Ao mesmo tempo, essa 

artesania com a palavra evoca uma subjetividade, característica da poesia, que parece 

habitar o romance contemporâneo – o desejo de se mostrar de seus agentes. 

Quando se discute para onde se abrem áreas de criação intelectual e linguística, 

podemos pensar a relação das conhecidas categorias de forma e conteúdo, que se 
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combinam e trazem o surgimento de formas tipográficas, formas publicitárias e 

também poéticas, como o eram as publicações dadaístas em revistas americanas. Para 

Dencker (2012, p. 141) a visualidade poética desenvolve a consciência de um contexto 

linguístico, mostra o “meio ambiente” de uma determinada linguagem  

Contudo, não podemos deixar de ver que questões como essas, referentes à 

forma, conteúdo, materialidade, não cabem somente a um “novo criador” nem podem 

ser vistas como uma novidade nas artes. Uma breve mirada em práticas de escrita ao 

longo dos romances brasileiros já nos revela o emblemático Machado de Assis, em 

casos como os de Memórias póstumas de Brás Cubas (2010)15. À beira da narrativa 

principal, encontramos comentários como na seguinte situação: no capítulo CXXXV, 

logo no primeiro parágrafo, aparece a palavra “ESQUECIMENTO” em caixa alta, 

quando Brás Cubas citava a fala de um inglês, e logo em seguida diz: “Vai em 

versaletes esse nome. OBLIVION!” (2010, p. 280). Versalete designa a grafia de uma letra 

que tem a mesma forma das maiúsculas, mas é escrita no mesmo tamanho das 

minúsculas. O seu significado é dado, no texto, marcando a “rejeição” de Brás a um 

personagem, o narrador pondera sobre estar condenado ao esquecimento e diz querer 

adotar uma fonte condizente. A semiose, pois, não está relacionada ao valor simbólico 

da linguagem verbal que narra, mas sobretudo à função da escrita, à materialidade da 

escrita, sobre a inscrição da escrita no papel – eis, pois, a metaescrita.  

Frente ao já dito, evidencia uma ruptura com a invisibilidade de quem narra o 

texto, ou, de quem escreve – afinal, há alguém que se autorreferência, apresenta uma 

consciência narrativa tanto pelo comentário que anuncia a mudança tipográfica 

quanto pelo próprio uso tipográfico. O uso da tipografia, a materialidade da escrita, é 

                                                             

15 No texto, adentramos somente em Machado de Assis, contudo, há outro exemplo significativo, que é 
a autora Angela Lago, no campo da Literatura Infantojuvenil, a respeito do quanto esse caminho já foi 
trilhado por outros campos que não somente o do Romance. Lago questionou o encontro da literatura 
infantil com o objeto-livro, lidou com questões pouco exploradas, como o nome do ilustrador na capa, 
por exemplo. Desde os anos 1980, sua obra proporcionou um modo de ler diferente, transformou texto, 
imagem e objeto em uma própria experiência literária. Nas obras de Angela Lago há a união entre 
imagem e escrita de modo que possa sempre originar um pensamento múltiplo e aberto, o leitor é levado 
a perceber que mesmo na ausência da escrita, em algumas passagens, existe a presença de uma voz que 
instaura um incompleto. 
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um meio de representar a intenção, o gesto e a espacialidade de um texto. A 

intensidade, ou não, das palavras é transcrita com o uso de diferentes variações 

tipográficas; o uso de itálico, por exemplo, pode corresponder a um timbre, a uma 

entonação ou uma mudança de voz narrativa – como é o caso do romance Nove noites, 

de Bernardo Carvalho. No gesto de Machado, combinado ao do editor, vemos o gesto 

do escritor, alterando as fontes para caixa alta. 

Certamente a “metaescrita” tem uma intensa relação com a metaficção, visto 

que o gesto da escritura que fala de si mesma também é fazer ver a ficção. No momento 

em que o narrador de um romance fala sobre a sua criação e a ficcionalidade, diz “eu 

vou contar” ou “eu escrevi”, e até mesmo usa palavras como “personagem”, como o 

Brás Cubas o faz, “Justo é que se deem todas as honras a um personagem tão 

desprezado” (2010, p. 280), ele se mostra como um narrador, como uma construção 

ficcional. Isto é, ele deixa aparecer a ficção. Se o narrador exerce a função do escritor, 

evidenciando o uso e o “jogo” com a palavra, ele está se mostrando como um escritor. 

A metaescrita, assim, aponta para a pena de Machado, para os dedos do editor na 

prensa móvel. Vejamos mais um exemplo de Brás Cubas (2010):   
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Figura 5 - “O velho diálogo de Adão e Eva”. 
Capítulo do romance Memórias póstumas de Brás Cubas em que a escrita se torna visível pela criação 

de significado do diálogo nos pontos gráficos. 
 

 
 

Fonte: MACHADO DE ASSIS, 2010, p. 144-145; digitalizado pela autora 

 

A imagem representa uma situação na relação amorosa entre um homem e uma 

mulher, visto que o título do capítulo é “O velho diálogo de Adão e Eva”. O diálogo é 

composto com sinais não-alfabéticos, como o ponto, a interrogação e a exclamação, é 

uma escrita que está se mostrando não meramente enquanto um processo de narração. 

É o processo de escritura que está se mostrando, apontando-se para o leitor e, nesse 

apontar, quando o leitor percebe o trabalho de um escritor-editor, é que está a 

metaescrita. 

A metaficção, assim, não é um procedimento novo, que nasce na escrita digital, 

mas uma estratégia de produção de sentido que é por ela facilitada. Essa possibilidade, 

entregue pelos meios digitais ao ser que escreve, se converte em matéria da ficção, 
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talvez também porque, nesses dias narcísicos de pós-verdade, o gesto da escrita que 

se volta para si mesma também é um modo de interrogação sobre o sujeito. 

No capítulo a seguir, analisaremos a situação mais especificamente. O nosso 

corpus é matéria para “fazer ver” aquilo que estamos tomando como metaescrita: a 

“manufatura” do escritor no uso icônico da palavra e de imagens não verbais.   
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5. A PALAVRA TECLADA, A IMAGEM EDITADA 

Podemos dizer que, até agora, escolhemos dividir nossa pesquisa teórica em 

dois campos dentro da Literatura. De um lado, pensamos um resgate histórico das 

teorias do romance que apresentam a heterogeneidade do gênero romanesco e suas 

relações com períodos históricos, sociais e culturais. Dessa forma, acreditamos que nos 

capítulos anteriores foram estabelecidas tendências que demarcam o romance, e neste 

trabalho sobretudo o contemporâneo, como um gênero de natureza híbrida. De outro 

lado, tratamos de pensar instâncias do romance que dizem respeito ao que se 

denomina “escrita de si”, em que há um autor que se mostra, um narrador que aponta 

para a linguagem e, enfim, o que queremos defender aqui: um escritor que se deixa 

entrever na escritura. Apresentamos as estratégias desses agentes para se tornarem 

visíveis no texto ficcional – o que acontece, justamente, pela heterogeneidade do 

romance. Há de se chamar a atenção para o fato de que, a essas instâncias do romance, 

incluímos o editor – a função editor. A escolha se relaciona diretamente com a nossa 

proposta da estratégia de metaescrita. Se a metaficção refere-se a um texto que, por 

meio do narrador, olha para si mesmo, põe à mesa a possibilidade de criticidade sobre 

seus mecanismos, a metaescrita torna perceptível o movimento da escrita como um 

gesto significante, quando ela não se relaciona somente com o sentido semântico de 

suas palavras, mas também com os sentidos de materialidade e iconicidade das 

palavras – o que pede uma noção dos meios técnicos da edição de um livro, 

envolvendo impressão, tipografia e layout.  

Assim, dividimos esse capítulo em três seções: a primeira a seguir, trata do 

campo da Intermidialidade como uma metodologia de análise e compreensão do que 

é a metaescrita; a segunda seção trata do corpus de análise e, logo, de romances 

paradigmáticos para que possamos encontrar e compreender processos da 

metaescrita. 
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5.1 Sobre a Intermidialidade como uma metodologia 

Do ponto de vista metodológico, para a compreensão da metaescrita e de como 

ela ocorre, podemos dizer que essa pesquisa tem a intenção de compreender as obras 

contemporâneas não somente interpretativo, mas sobretudo pelo modo como elas 

refletem a manipulação da escrita como gesto criador. Nosso viés é, assim, teórico-

crítico, mas também se desdobra em aspectos historiográficos, já que formaliza ideias 

a partir dos resultados, sinalizando para uma possível tendência dos fenômenos 

literários. Dessa forma, a Intermidialidade, aqui, torna-se um aporte teórico-

metodológico que permite à nossa investigação uma forma de analisar a palavra, a 

frase, o texto verbal, não apenas como linguagem literária estrito senso, mas também 

em seu aspecto não verbal, por exemplo, o uso de uma fonte tipográfica, e o modo 

como isso constrói significado. 

Não é nossa intenção adentrarmos na discussão teórica sobre a 

Intermidialidade, mas é importante esclarecermos nossa terminologia, a começar pela 

própria definição do termo, sobretudo enquanto um fenômeno. Como perspectiva de 

análise, a Intermidialidade permite que entendamos as artes não de modo isolado, mas 

em suas relações. Além disso, de forma instrumentalizada, ela permite que analisemos 

as manifestações artísticas em um encontro crítico entre as esferas do material, do 

perceptual e do social, distinguindo suas camadas – suas modalidades, seus modos de 

se comunicar através das mídias. Para teóricos do campo, como Irina Rajewsky (2012) 

e Claus Clüver (2008, p. 9), “intermidialidade” refere-se às relações entre mídias, às 

interações e interferências de cunho midiático, podendo designar qualquer fenômeno 

que envolva mais de uma mídia. Como conceito, “intermidialidade implica todos os 

tipos de interrelação e interação entre mídias; uma metáfora frequentemente aplicada 

a esses processos fala de “cruzar as fronteiras” que separam as mídias” (CLÜVER, 

2008, p. 09). Fenômenos como a intermidialidade podem ser encontrados em todas as 

culturas e épocas, assim como em atividades cotidianas e culturais, como a arte – seria 

o “cruzar as fronteiras” que separam e distinguem mídias (CLÜVER, 2008).  
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Ana Cláudia Munari Domingos (no prelo) explica que a intermidialidade se 

mostra “em atravessamentos, em esboroamentos, obnubilações e passagens entre as 

mídias” e cabe, à análise, a interpretação desses fenômenos, através das teorias que são 

reunidas dentro do campo da Intermidialidade. A definição já nos é importante 

quando pensamos no estatuto genérico do romance, visto a característica híbrida de 

encontrarmos outras mídias dentro da própria mídia que é o romance: quando 

abrimos um romance, esperamos encontrar uma escrita linear, diacrônica, da esquerda 

para a direita, um texto dividido em parágrafos e capítulos. Se encontramos, por 

exemplo, uma receita de bolo, nossa recepção e expectativa são alteradas, 

questionamentos e significados são levantados sobre a própria fábula. Isso acontece 

pois conhecemos a “Mídia Romance”. Assim, a noção do que é uma mídia é importante 

para esclarecer processos complexos que envolvem produtores, perceptores e outras 

entidades que têm em comum a comunicação.  

Quando ouvimos a palavra cinema, sabemos que é uma referência a um grupo 
específico de produções audiovisuais, os filmes, vistos em telas grandes. 
Também vamos pensar em câmeras, sets de filmagem, diretores, atores, 
Hollywood. Ou seja, essas obras audiovisuais, por guardarem semelhanças 
em vários aspectos, são reunidas em torno da Mídia Cinema. (DOMINGOS, 
no prelo) 

O teórico Lars Elleström (2017) diz que é preciso elucidar o que é uma mídia e 

do que as mídias consistem para entender o que é intermidialidade, pois, afinal, o 

“ponto crucial do “inter” em intermidialidade é uma ponte, mas sobre o quê?” 

(ELLESTRÖM, 2017, p. 51). Mídia significa “meio”, “intervalo”, “entre-espaço” e a 

definição que geralmente é encontrada, para Elleström (2017), enfatiza que uma mídia 

é um canal para a midiação de informações e entretenimento – já a arte seria uma 

mistura complexa de informação e entretenimento. Mídia seria, portanto, um termo 

para emoldurar modos de se comunicar, desde o meio tecnológico até as modalidades 

de expressão, enquanto a intermidialidade, se considerada como um fenômeno, seria 

a quebra e a “mistura” dessa moldura dada pelas mídias (DOMINGOS, no prelo). 

Assim, a partir de Elleström (2017), podemos dizer que as mídias são diferentes e 
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semelhantes entre si, e a intermidialidade entraria como “uma ponte entre diferenças 

midiáticas cujas bases são semelhanças midiáticas” (p. 51).  

Rajewsky (2012) aponta para três grupos de fenômenos das práticas 

intermidiáticas: a intermidialidade no sentido de transposição midiática, de 

combinação de mídias e de referências intermidiáticas. A primeira implica uma 

concepção “genética” de Intermidialidade, compreende o cruzamento de fronteiras 

midiáticas, como adaptações fílmicas de textos literários, novelizações e assim por 

diante; a segunda inclui fenômenos como “ópera, filme, teatro, manuscritos, 

iluminados/iluminuras, instalações computadorizadas ou Sound Art, história em 

quadrinhos ou, noutra terminologia, as chamadas formas multimídia, de mescla de 

mídias e intermidiáticas” (p. 58). A última trata de referências, por exemplo num texto 

literário quando indica a um certo filme, gênero fílmico, ou mesmo quando referencia 

a uma pintura ou quando uma pintura se faz fotografia. 

Elleström (2017) diz que se quisermos compreender a complexidade de cada 

mídia16 de maneira mais precisa, temos de diferenciar mídia de intermidialidade e 

modo de multimodalidade. Por exemplo, se quisermos diferenciar “dança” e 

“literatura” geralmente buscaremos qualificadores opositores entre si, contudo, “as 

mídias são semelhantes e diferentes” (p. 56). Precisamos, assim, distinguir a 

materialidade e a percepção das mídias – isto é, Elleström (2017, p. 57) diz que  

é crucial discriminar teoricamente o material e a percepção do material, se 
quisermos entender como as mídias podem ser relacionadas umas com as 
outras. Devemos ser capazes de determinar até que ponto certas qualidades 
pertencem aos aspectos materiais de uma mídia e até que ponto fazem parte 
da recepção. [...] devemos reconhecer, por exemplo, que a qualidade “tempo” 
em um filme não é a mesma coisa que o “tempo” necessário para 
contemplarmos uma fotografia estática, e que podemos dizer que o “tempo” 
está presente de várias formas em uma só mídia. 

Assim, Elleström (2017) propõe um modelo de análise baseado nas 

modalidades das mídias. Estas são fundamentos essenciais de todas as mídias que 

                                                             

16 Lars Elleström (2017) discute e distingue “mídias básicas”, “mídias qualificadas” e “mídias técnicas”, 
as coloca enquanto categorias abstratas para entender como os tipos de mídia são formados por 
qualidades diferentes. A distinção não valerá, por ora, ao nosso estudo, contudo é importante dizer que 
os três tipos não são três tipos separados de mídias, são três aspectos complementares.  
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integram a materialidade, a percepção e a cognição: “eu as chamo de modalidade 

material, modalidade sensorial, modalidade espaçotemporal e modalidade semiótica”. 

(ELLESTRÖM, 2017, p. 58). Modalidade se relaciona a modo, este, é uma forma de ser 

ou de fazer as coisas, e ambos os termos são utilizados em pesquisas e áreas 

diferentes17. Separadamente, essas modalidades constituem campos complexos de 

pesquisa, e são elas que “conversam” diretamente com o receptor.  

Figura 6 - as modalidades e modos das mídias, segundo modelo de Elleström 

 
 

Fonte: Elleström (2017, p. 95) 

 

Segundo Elleström (2017, p. 61-69), a modalidade material está relacionada à 

interface corpórea latente de uma mídia. Por exemplo, a interface material da tevê, do 

cinema, do tablet e do livro é uma superfície plana, e elas se diferenciam pela 

                                                             

17 já haviam sido explorados nos domínios da lógica clássica e, mais recentemente, da linguística. Há, 
também, o trabalho de Gunther Kress e Theo van Leeuwen. 
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modalidade sensorial, que são os atos físicos e mentais de perceber, através dos órgãos 

dos sentidos, a interface presente da mídia – visão, audição, tato, paladar e olfato. Um 

romance, de modo geral, pede o sentido do tato, para tocar as páginas, e da visão, para 

enxergar e ler a escrita verbal, ainda que muitos livros já brinquem com a audição e o 

olfato. Um romance que brinca com as cores da tipografia afeta nossa modalidade 

sensorial, pois esperamos interagir com as palavras em sua modalidade tipográfica – 

preto no branco da página. A modalidade espaçotemporal consiste em estruturar a 

percepção dos dados sensoriais da interface material em experiências e concepções de 

espaço e de tempo. Isto é, quando lemos um romance, o lemos da esquerda para a 

direita, de cima para baixo e as palavras estão sequencialmente uma após a outra, 

assim como, no caso das narrativas, a história vai-se construindo nessa sequência 

diacrônica. Quando ocorrem situações como a do Brás Cubas, em que pontos 

aparecem configurando um código, para além do texto verbal, a modalidade 

espaçotemporal é posta em xeque, afinal, nossa percepção e interpretação buscará 

outros meios e outros signos para compreender aquela disposição espaçotemporal 

diferente. Por fim, a modalidade semiótica é a que envolve a “língua(gem)” 

(ELLESTRÖM, 2017, p. 59), a criação de significado na mídia por meio de diferentes 

percepções e de interpretações de signos. A criação de significado já se inicia na 

própria apreensão e organização inconsciente dos dados sensoriais percebidos pelos 

receptores e continua no ato consciente de encontrar conexões relevantes dentro da 

estrutura espaçotemporal da mídia e entre a mídia e o mundo ao seu redor. Assim, a 

modalidade semiótica é afetada por todas as outras, visto que as cores ou os elementos 

tipográficos envolvem a semiose, a construção de significado. 

É importante deixar claro que “entidades como “texto”, “música”, “gesto” ou 

“imagem” não são vistas como modalidades ou modos” (ELLESTRÖM, 2017, p. 60). 

Quando falamos de “modalidades”, significa as quatro categorias, que vão do material 

ao mental, e quando falamos de “modos” significa as variantes das modalidades. 

Elleström (2017) diz que modalidades são inter-relacionadas e dependem umas das 

outras de várias maneiras, são separadas apenas teoricamente. Por exemplo: 
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Se o uso da cor para evocar sentido acontece em uma Mídia Qualificada cujos 
modos essenciais não incluam a cor, então podemos, sim, pensar que está 
acontecendo aí uma invasão de uma Mídia pela outra. Ou seja, temos aí um 
fenômeno intermidial: o Romance está usando um modo que não é o seu, mas 
que é, por exemplo, da Pintura, para produzir significado. (DOMINGOS, no 
prelo) 

O romance, quando em livro impresso ou digital, tem uma modalidade material 

específica, que é a superfície plana, por onde se estende o modo da linguagem verbal 

escrita. Por meio da linguagem verbal escrita são tecidos “elementos narrativos em 

certa estrutura e ordem a fim de contar uma história, relacionada à modalidade 

espaçotemporal, através da linguagem literária” (DOMINGOS, no prelo). Podemos 

dizer que toda mídia contém as quatro modalidades, o que se difere da 

“multimodalidade”; esta, pode se referir à combinação de texto, imagem e som e, 

outras vezes, à combinação dos sentidos: a audição, a visão, o tato etc., e também aos 

diferentes modos de uma mesma modalidade.  

Essa manipulação da escrita que buscamos evidenciar mostra que há um 

escritor produzindo semiose para além de um narrador. A palavra se torna um objeto 

cujo significado simbólico passa a dividir seu relevo com seu conteúdo matérico e, 

consequentemente, com sua disposição na mancha da página. Enquanto elemento 

gráfico, ela recebe o sentido de volume distribuído no espaço e, como manipulada por 

esse escritor, ganha significados a partir da exploração da superfície da página, 

constituída de espaços em branco e espaços gráficos, muitas vezes representando 

signos icônicos. Lars Elleström (2017) entende que é na modalidade semiótica que a 

comunicação dos produtos de mídia, como os romances, constrói semiose pela 

representação de objetos, que pode ser simbólica, icônica ou indicial. Nos romances, a 

representação sígnica é sobretudo simbólica, visto que as palavras representam por 

convenção. Já uma fotografia é mais indicial em sua representação de objetos, visto 

que há uma relação direta entre a imagem produzida e algo fora dela. As pinturas são 

mais icônicas, se parecem com os objetos que representam. Quando um romance inclui 

outras mídias, ainda que na mesma superfície plana da página, a semiose se dá através 

de representações icônicas e indiciais, além do simbólico. Uma fotografia, em sua 
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representação indicial, por exemplo, pode ser uma interessante estratégia de inserção 

de verossimilhança. 

A opção pela Intermidialidade, sobretudo pelo modelo de análise das 

modalidades das mídias, tem sentido no modo como esse gesto do escritor se constitui 

como um modo semiótico muitas vezes não contemplado pelos Estudos Literários, que 

enfatizam e colocam no eixo de análise a representação simbólica da linguagem 

literárias. Entender o modo semiótico do romance, quando o compreendemos como 

uma mídia, é entender a linguagem literária, a prosa literária, ou “pensar sua 

modalidade espaçotemporal como um “texto diacrônico” da mesma forma como 

entendemos o conceito de narrativa literária” (DOMINGOS, no prelo). Enquanto uma 

manifestação cultural, para Domingos, tanto o romance quanto a literatura podem ser 

examinados a partir da cultura das mídias e do conceito de mídia visto serem formas 

de comunicação.  

Quando tomamos um romance entre as mãos e o abrimos em suas páginas, a 
modalidade material da mídia logo se manifesta para nós e, quando lemos, na 
ficha catalográfica, a palavra “romance”, cria-se certa expectativa em torno 
dessa mídia. Não esperamos que, ao abrir um romance, surjam imagens em 
três dimensões como nos livros pop-ups. Esperamos encontrar palavras na 
página, cuja interface exige o sentido da visão (sua modalidade sensorial), 
escritas na linguagem verbal, a qual poderemos ler de cima para baixo, e da 
esquerda para a direita (a modalidade espaçotemporal, no caso dos livros 
ocidentais), que nos permite alcançar os elementos da narrativa, que são 
construídos dessa forma, estendendo-se no espaço-tempo da página.[...] 
Quando abrimos um romance e encontramos várias imagens não verbais, 
fotografias, por exemplo, nossa expectativa de estarmos lendo um romance 
começa a esboroar – personagens não têm existência extratextual, como 
fotografá-los? [...] Da mesma forma, certo estranhamento acontece se ao 
abrirmos o livro enxergamos a mancha escura, centralizada na página, menor 
que a branca, como nos poemas, sem a tabulação do parágrafo; ou se eu escuto 
um som vindo de dentro do livro como numa caixinha de música; ou se 
formas em papel se erguem formando uma imagem em terceira dimensão, 
como um castelo; ou se percebemos que o livro é dividido em atos, diálogos e 
apresenta rubricas. (DOMINGOS, no prelo)    

Assim, se acontecem esses “imprevistos” que esfacelam a expectativa sobre o 

romance, temos um espaço intermidial, invadido por outras mídias, que são a 

fotografia, o poema, a música ou o teatro. Os romances presentes em nosso corpus de 

análise apresentam diferentes exemplos desses fenômenos que citamos aqui, 
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esboroam, a todo tempo, nossas expectativas quanto à forma narrativa de um romance. 

A seguir, portanto, veremos como se deu o levantamento de dados e a escolha pelos 

romances objeto da pesquisa, através dos quais mostramos a instância do escritor. 

 

5.2 Os romances e a metaescrita  

Assim, já esclarecido que a Intermidialidade, aqui, é uma perspectiva de análise 

que nos permite compreender o romance em suas modalidades – enxergando os 

diferentes modos de produção de semiose –, acreditamos ser interessante explicar o 

caminho metodológico que traçamos para chegar aqui. O percurso que foi seguido até 

a escolha do corpus de análise enxergou a recorrência da metaescrita em romances 

contemporâneos de língua portuguesa como um evento significativo no panorama da 

literatura, especialmente quando se tem olhares direcionados à compreensão das 

transformações desse campo a partir de práticas com a internet, espaço em que a 

cultura visual é dominante. 

Como comentamos anteriormente, partimos de uma pesquisa integrada ao 

projeto “Vozes da cultura contemporânea 2: o narrador na cultura da conexão”, 

coordenado pela Profª Drª. Ana Cláudia Munari, que teve uma duração de dois anos 

(2016 a 2017) em sua segunda fase. O corpus de análise dessa dissertação foi 

formalizado a partir do projeto de pesquisa, que tem como base uma seleção de 

romances brasileiros contemporâneos premiados com o Prêmio Jabuti a partir do ano 

de 1994 até 2015. A escolha por 1994 deu-se por abranger narrativas literárias 

brasileiras produzidas após o advento da internet, que começou a ser comercializada 

no Brasil a partir de dezembro de 199418. Esse projeto de pesquisa já vinha, 

anteriormente, em sua primeira edição, analisando a literatura contemporânea, por 

exemplo, a partir das obras dos escritores selecionados pela Revista Granta, em 2012, 

como “Os 20 melhores jovens escritores brasileiros”. Assim, certas tendências da 

                                                             

18 A internet passou a ser comercializada no Brasil, para o público em geral, entre dezembro de 1994 e 
maio de 1995, feito em caráter experimental por usuários selecionados, deixando de ser restrita às redes 
acadêmicas. 
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literatura contemporânea já haviam sido estabelecidas nas conclusões de análise, 

incluindo aí as chamadas “escritas de si”, sobre as quais falamos no capítulo 4. 

Na segunda fase, a lista dos romances ganhadores, quando formatada, totalizou 

22 anos com 68 obras19. Durante a investigação no grupo, buscamos evidenciar a 

convergência de linguagens e modos de dizer de sujeitos, vozes e culturas, produzidos 

a partir de um “eu” e, assim, perceber a relação entre as práticas de comunicação 

hodiernas e a escrita romanesca contemporâneas. O mote esteve na reflexão sobre 

mentalidades e tendências da ficção contemporânea, centralizando a atenção na voz 

que constrói o texto – a do narrador. Nas narrativas analisadas, finalizamos a pesquisa 

destacando a presença constante da escrita em primeira pessoa do singular, a 

visibilidade dos processos de escritura (por meio de instâncias metalinguísticas, 

metaficcionais e intermidiais) e a presença de elementos autobiográficos em narrativas 

que inovam nas estratégias de narração (PINTO; DOMINGOS; JUNGBLUT; RIEGER, 

2018, p. 159-176).  

A leitura desses 68 romances20 se deu por todos os integrantes do projeto, que 

tiveram acesso às obras de modo que se pudesse classificar características, como a 

tipologia do narrador e o uso multimodal do texto. Tal situação proporcionou um 

levantamento quantitativo do corpus, de modo que se pudesse avaliar que percentual 

do todo deveria ser analisado neste estudo. No Quadro 1, mostramos um exemplo de 

como se deu esse levantamento, a partir das três primeiras obras analisadas: 

                                                             

19 De maneira geral, são 3 obras ganhadoras por ano, contudo, em dois anos – 1997 e 2006 – houve quatro 
vencedores, os quais estão considerados no corpus. Em alguns anos, é considerado, pelo Prêmio, os 1º, 
2º e 3º lugares, em outros, são considerados somente “vencedores”, sem indicações de classificação, 
então consideramos aqui as obras por ano, sem distinções.  
20 Para evitar a sobrecarga de notas, antecipamos que, por ora, não apresentaremos o ano de edição de 
cada livro investigado. Todas as informações estão presentes no item “Referências dos romances”, 
elencados, pelo título, por ordem alfabética, a fim de facilitar a busca do leitor.  
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Quadro 1 – Levantamento de dados do corpus da pesquisa. 
O quadro exemplifica o processo dado aos demais 68 romances. 

 
Fonte: elaborado por nós. 

Para catalogação do corpus, nos utilizamos: do ano de publicação da obra; da 

autoria; do ano de nascimento do autor ou da autora; da obra vencedora do prêmio; e 

das características da narração. O corpus, como um todo, tem as seguintes obras: 

 

Quadro 2 – Lista de obras pertencentes ao corpus da pesquisa. 
 

ANO AUTOR OBRA 

1994 Isaias Pessoti Aqueles Cães Malditos de Arquelau 

1994 João Gilberto Noll Harmada 

1994 Otto Lara Resende O Braço Direito 

1995 Jorge Amado A Descoberta das Américas pelos Turcos 

1995 João Silvério Trevisan Ana em Veneza 

1995 José Roberto Torero 
Galantes Memórias e Admiráveis Aventuras do 
Virtuoso Conselheiro Gomes, o Chalaça 

1996 Ivan Ângelo Amor? 

1996 Rodrigo Lacerda O Mistério do Leão Rampante 

1996 Carlos Heitor Cony Quase Memória 

1997 João Gilberto Noll A Céu Aberto 

1997 Fausto Wolff À Mão Esquerda 

1997 Flávio Moreira da Costa O Equilibrista do Arame Farpado 

1997 Luiz Alfredo Garcia-Roza O Silêncio da Chuva 

1998 Carlos Heitor Cony A Casa do Poeta Trágico 

1998 Márcio Souza Lealdade 
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1998 Sérgio Sant'Anna Um Crime Delicado 

1999 Carlos Nascimento Cabra-Cega 

1999 Sônia Coutinho Os Seios de Pandora 

1999 Modesto Carone Resumo de Ana 

2000 Moacyr Scliar A Mulher que Escreveu a Bíblia 

2000 Flávio Aguiar Anita 

2000 Carlos Heitor Cony Romance Sem Palavras 

2001 Milton Hatoum Dois Irmãos 

2001 Patrícia Melo Inferno 

2001 Domingos Pellegrini O caso da chácara chão 

2002 Rubens Figueiredo Barco a Seco 

2002 Dionísio Jacob (pseudônimo Tacus) A Utopia Burocrática de Máximo Modesto 

2002 Luís Giffoni Adágio para o Silêncio 

2003 Ana Miranda Dias e Dias 

2003 Domingos Pellegrini No Coração das Perobas 

2003 Bernardo Carvalho Nove Noites 

2004 Bernardo Carvalho Mongólia 

2004 Luiz Antônio de Assis Brasil A Margem Imóvel do Rio 

2004 Chico Buarque de Hollanda Budapeste 

2005 Nélida Piñon Vozes do Deserto 

2005 João Gilberto Noll Lorde 

2005 Cristóvão Tezza O Fotógrafo 

2006 Milton Hatoum Cinzas do Norte 

2006 Godofredo de Oliveira Neto Menino Oculto 

2006 Domingos Pellegrini Meninos no Poder 

2006 Edgard Telles Ribeiro Olho de Rei 

2007 Carlos Nascimento Desengano 

2007 Luiz Ruffato Vista Parcial da Noite 

2007 Antônio Torres Pelo Fundo da Agulha 

2008 Cristóvão Tezza O Filho Eterno 

2008 Bernardo Carvalho O Sol Se Põe em São Paulo 

2008 Beatriz Bracher Antonio 

2009 Moacyr Scliar Manual da Paixão Solitária 

2009 Milton Hatoum Órfãos do Eldorado 

2009 Daniel Galera Cordilheira 

2010 Edney Silvestre Se Eu Fechar os Olhos Agora 

2010 Chico Buarque de Hollanda Leite Derramado 

2010 Luis Fernando Veríssimo Os Espiões 

2011 José Castello Ribamar 

2011 Rubens Figueiredo Passageiro do Fim do Dia 

2011 
José Roberto Torero e 
Marcus Aurelius Pimenta 

O Evangelho de Barrabás 

2012 Oscar Nakasato Nihonjin 

2012 Edival Lourenço Naqueles Morros, Depois da Chuva 
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2012 Chico Lopes O Estranho no Corredor 

2013 Evandro Affonso 
O Mendigo que Sabia de Cor os Adágios de Erasmo 
de Rotterdam 

2013 Victor Heringer Glória 

2013 Daniel Galera Barba Ensopada de Sangue 

2014 Bernardo Carvalho Reprodução 

2014 Michel Laub A Maçã Envenenada 

2014 Veronica Stigger Opisanie Swiata 

2015 Maria Valéria Rezende Quarenta Dias 

2015 João Anzanello Carrascoza Caderno de Um Ausente 

2015 Evandro Affonso Os Piores Dias de Minha Vida Foram Todos 

Fonte: elaborado por nós. 

 

É a partir desse conjunto de romances que traremos os resultados referentes à 

metaescrita, contudo, apresentaremos também os resultados concluídos que são 

anteriores à dissertação. Enquanto grupo de pesquisa, sobre o levantamento de dados 

e informações dos romances, escolhemos discernir algumas informações, como “o 

texto está em qual voz narrativa?” ou “o texto apresenta marcas de escrita?”. Assim, 

extraímos e organizamos as seguintes variáveis: 

- Narração em 1ª pessoa do singular 

- Narração em 3ª pessoa do singular 

- Diferentes narradores (alternância de mais de uma voz narrativa no mesmo 

romance, seja em 1ª ou 3ª pessoa) 

- Marcas de escrita (letra e palavra como imagem, diferentes tipografias e 

alterações nas páginas e no layout) 

- Intermidialidade (outras artes, outras linguagens: imagens, fotografias, mapas, 

receitas, cartas etc) 

- Intertexto e paratexto (relações com outros textos, citações, informações nas 

orelhas da capa). 

É preciso notar que, na pesquisa anterior, as ocorrências “marcas da escrita” e 

“intermidialidade” foram distinguidas entre si, como duas tendências diferentes. No 

entanto, quando essas ocorrências foram analisadas, entendemos que essas marcas da 
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escrita podem ser compreendidas também como fenômenos intermidiais, visto que são 

apropriações de recursos de outras mídias para construção de semiose.  

A partir de uma filtragem dessas informações, nos utilizamos da ferramenta de 

planilhas para extrair delas dados significativos para nosso trabalho. Uma das 

extrações que mais chama a atenção diz respeito às vozes narrativas, se em 1ª, 3ª ou se 

em diferentes (múltiplos) narradores. Das narrações em 1ª pessoa, temos 47 romances; 

em 3ª, 22 romances; e com variações, 12. 

 

Quadro 3 – Romances elencados pelo narrador. 
A divisão baseou-se em romances com a voz em 1ª pessoa do singular, 3ª pessoa do singular ou se 

com a alternância da voz narrativa e dos personagens. 

1ª PESSOA 
47 romances 

 
 

A margem imóvel do rio 
A casa do poeta trágico 
A céu aberto 
A maçã envenenada 
À mão esquerda 
A mulher que escreveu a bíblia 
A resistência 
A utopia burocrática de máximo modesto 
Amor? 
Ana em veneza 
Anita 
Aqueles cães malditos de Arquelau 
Barco a seco 
Budapeste 
Cinzas do norte 
Cordilheira 
Desengano 
Dias e dias 
Dois Irmãos 
Galantes Memórias e Admiráveis Aventuras do Virtuoso Conselheiro 
Gomes, o Chalaça 
Harmada 
Lealdade 
Leite derramado 
Lorde 
Menino oculto 
Meninos no poder 
Mongólia 
Naqueles morros, depois da chuva 
Nihonjin 
No coração das perobas 
Nove noites 
O braço direito 
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O caso da chácara chão 
O equilibrista do arame farpado 
O estranho no corredor 
O mistério do leão rampante 
O sol se põe em São Paulo 
Olho de rei 
Opisanie Swiata 
Órfãos do Eldorado 
Os espiões 
Os seios de pandora 
Quarenta Dias 
Quase memória 
Ribamar 
Romance sem palavras 
Um crime delicado 

3ª PESSOA 
22 romances 

 

A margem imóvel do rio 
A casa do poeta trágico 
A descoberta das américas pelos turcos 
Ana em veneza 
Barba ensopada de sangue 
Cabra-cega 
Desterro 
Glória 
Inferno 
Manual da paixão solitária 
Meninos no poder 
No coração das perobas 
O equilibrista do arame farpado 
O evangelho de barrabás 
O fotógrafo 
O silêncio da chuva 
Passageiro do fim do dia 
Pelo fundo da agulha 
Reprodução 
Resumo de Ana 
Vista parcial da noite 
Vozes do deserto 

DIFERENTES 
NARRADORES 

12 romances 
 

À mão esquerda 
A mulher que escreveu a bíblia 
Ana em veneza 
Anita 
Antonio 
Barba ensopada de sangue 
Cabra-cega 
Cinzas do norte 
Glória 
Mongólia 
Nove noites 
O estranho no corredor 
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Vista parcial da noite 

Fonte: elaborado por nós. 

 
A evidência dialoga com as pesquisas de Zilberman (2017) e Dalcastagnè (2012), 

visto que a maior parte dos romances apresentam uma narração em primeira pessoa. 

Contudo, também podemos comparar os dados oferecidos por Zilberman (2017) com 

os nossos no quesito idade. A autora diz que, da maioria dos autores elencados, a idade 

oscilaria entre 35 e 45 anos. Em nosso levantamento, organizamos a idade de cada 

autor no ano em que cada um recebeu seu prêmio Jabuti e a linha de tendência 

apresentada se difere da apresentada por Zilberman (2017) – há de se considerar, 

também, que a pesquisa da estudiosa abrange os anos de 2010 a 2016 e a nossa os anos 

de 1994 a 2015. Em nosso levantamento, as médias de idade entre os autores de cada 

ano variam majoritariamente entre 50 e 60 anos, sendo 55,5 anos a média geral de 

idade. Isso mostra que, nos últimos anos, a média de idade dos autores vencedores 

tem-se mostrado menor. Além disso, na primeira fase da pesquisa, com os autores 

selecionados pela Granta, observamos que todos eles tinham algum agenciamento na 

internet – blogs, redes sociais –, o que acabou por dialogar com a ideia, já defendida 

pelo Projeto de Pesquisa, de que tanto a tendência da escrita em primeira pessoa como 

a da metaescrita guardam relações com a prática no ciberespaço. 
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Figura 7 - Idades dos autores vencedores do Prêmio Jabuti de 1994 a 2015.  
Cada autor é representado por um ponto, alinhado horizontalmente à sua idade quando venceu o 

prêmio. A linha de tendência mostra estabilidade nas médias das idades dos vencedores, que tendem 
a manter-se. 

Fonte: elaborado por nós. 

 Como, no gráfico, alguns pontos ficam sobrepostos, esclarecemos que, em 1999, 

2 autores tinham 62 anos, em 2012, 2 autores tinham 60 anos e, em 2014, 2 autores 

tinham 41 anos. O pico mais alto de nosso corpus acontece no ano de 1995, alcança a 

idade de 83 anos, que é o autor Jorge Amado, com o romance A Descoberta das Américas 

pelos Turcos, o pico mais baixo acontece em 2013, com o autor Victor Heringer como o 

autor mais jovem vencedor do Jabuti, tendo, na época, 25 anos.  

O dado gerado é interessante para este trabalho, como já mostramos, quando 

percebemos que boa parte dos autores da Granta, todos com menos de 40 anos de 

idade21, está presente em nosso corpus, reforçando a ideia de que esses autores que se 

mostram como escritores em seus romances são agentes da linguagem da hipermídia 

– multimodal por natureza. A questão pode residir, talvez, no modo como muitos 

                                                             

21 Ana Cláudia Munari Domingos (2016/2017) constata que, dos 20 romances desses autores 
considerados pela Granta, 15 apresentam uma narração em primeira pessoa, o que se adequa ainda 
mais a outras pesquisas já realizadas e também citadas aqui. 
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desses autores, que cresceram junto ao advento da internet, se tornaram produtores de 

textos a partir de telas e de redatores digitais, e em sua primeira publicação já 

venceram o Prêmio (como aconteceu com Victor Heringer); ou seja, manipular a 

matéria verbal, a partir de softwares, é um agenciamento que eles praticam. Por outro 

lado, não podemos deixar de notar que entre os últimos vencedores também há autores 

que, não apenas mais velhos, têm sua trajetória construída já há mais tempo e 

venceram mais de uma vez o concurso, é o caso, por exemplo, de Carlos Heitor Cony, 

João Gilberto Noll, Milton Hatoum e Bernardo Carvalho (o mais novo destes, com 58 

anos em 2018)22. Esses autores, embora não sejam da chamada geração digital, 

certamente vivenciam o mercado do livro, que é digital, sobretudo nos modos de 

produção. Assim, embora seja complexo estabelecer essas relações para falar de um 

“escritor contemporâneo”, talvez possamos, sim, conectar essas formas de 

comunicação. Estudar o presente traz consigo o problema de sua complexidade, posto 

que percebemos nele uma enorme variedade de questões, as quais, quando olhamos 

para o passado, diminuem em vista do que vai sendo esquecido e do que escolhemos 

como o mais relevante. 

Quando se observa a crítica da literatura contemporânea, no entanto, é consenso 

a escrita em primeira pessoa do singular – e nosso levantamento confirma a 

informação –, aquela onde é mais recorrente a metalinguagem, a metaficção e a 

metaescrita. Das variáveis estudadas, podemos ver, a partir de um “ranking” quais 

contemplam o maior número de obras, e em primeiro lugar encontra-se a narração em 

primeira pessoa.  

 

                                                             

22 Cf. O jornal online Nexo realizou levantamento de autores canônicos do Brasil, que vão desde o 
Realismo ao contemporâneo, denominado “Em que idade estes autores brasileiros publicaram suas 
obras”. Sobre o total das obras publicadas por idade, em %, metade foram produzidas de 38 a 62 anos 
(considerou-se como obras não somente romances, como também contos, livros de poesias, ensaios, 
filmes, telenovelas e peças de teatro). Disponível em: 
https://www.nexojornal.com.br/grafico/2017/08/23/Em-que-idade-estes-autores-brasileiros-
publicaram-suas-obras . Acesso em: 10 jan. 2019. 
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Quadro 4 – Ranking das variáveis. 
A classificação sobre as variáveis que contemplam o maior número de obras. 

1ª PESSOA 47 obras 

MARCAS DE ESCRITA 27 obras 

INTERMIDIALIDADE 26 obras 

3ª PESSOA 22 obras 

DIFERENTES NARRADORES 12 obras 

Fonte: elaborado por nós. 
 

Dessa forma, com o ranking é possível novamente perceber que não somente a 

narração em 1ª pessoa é um traço evidente como também está relacionada com aquilo 

que, aqui, entendemos como estratégias de manipulação da escrita e que representam 

esse sujeito escritor que não quer mais ficar escondido, às escuras, e se mostra em 

materialidade, gesto típico da consciência narcisista descrita pela crítica à mentalidade 

contemporânea. A variável “Marcas de escrita”, que aparece em segundo lugar, é um 

dos principais pontos de encontro dessa pesquisa dissertativa com o projeto anterior. 

Durante a pesquisa do projeto, foi possível perceber características na linguagem de 

cada romance que mostravam preocupação com características subsumidas à forma 

do texto e das palavras. Há textos que acontecem sem diferenciação de parágrafo ou 

diálogos sem marcações convencionais – a mudança de voz é marcada por vírgula, 

asterisco, ritmo ou o recurso gráfico do itálico. Nos romances Barco a seco, Dias e dias e 

Quarenta dias, Vozes do deserto e Reprodução, por exemplo, a aparição de diálogo é 

praticamente nula, havendo, neste último, a inserção de monólogos e o uso de itálico 

para marcar a distinção de vozes. O monólogo aparece também em O mendigo que sabia 

de cor os adágios de Erasmo de Rotterdam, dirigido a um ouvinte não identificado. 

A partir do afunilamento do estudo dessas “marcas de escrita”, podemos 

perceber a correlação com a metalinguagem, a metaficção e a autoficção dos romances, 

que ocorrem em graus variados e por diferentes estratégias – o que deu origem ao que 

denominamos de metaescrita. Em alguns romances, a referência intertextual é um dos 

fatores que nos levou a perceber a metaficção, por exemplo o romance O equilibrista do 
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arame farpado, de Flávio Moreira da Costa, que logo no início apresenta uma 

dedicatória a Machado de Assis: “Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do 

cadáver de Joaquim Maria Machado de Assis dedicamos com saudosa lembrança este 

romançário pós-antigo”; há também, como exemplo, o romance Vozes do deserto, de 

Nélida Piñon, que tece relações com As mil e uma noites (RODRIGUES, 2017) quando 

narra sobre Sherazade, isto é, narra o interior vivido pela narradora de outro livro. 

Além destes, temos também Ana em Veneza, que se divide em 4 partes, por narrações 

que variam entre 1ª e 3ª pessoa, e, a cada parte, apresenta uma imagem e um poema 

no início. Na contracapa já nos é informado que se trata de um romance de época no 

qual se mesclam elementos biográficos e ficcionais, a partir de personagens reais do 

século XIX; ao fim do romance, João Silvério Trevisan deixa uma nota para os leitores, 

afirmando que, por mais que os protagonistas e outros personagens sejam reais, os 

fatos relatados não necessariamente têm verossimilhança biográfica – o autor, além de 

adicionar referentes do real na composição fabulística, marca sua presença quando 

deixa uma nota como essa e conversa com quem o lê. Assim, desde intertextos, 

epígrafes, citações, prólogos ou notas, a forte presença da metalinguagem e da 

metaficção mostra a aproximação dos narradores tanto com a própria narrativa quanto 

o escritor com à própria metaescrita – isto é, a escrita fala e mostra ela mesma. Quando, 

em Ana em Veneza, por exemplo, encontramos capítulos com ilustrações e tipografias 

simulando a escrita caligráfica, escapamos da fábula e percebemos a visualidade do 

texto para além da própria linguagem literária – ou seja, quando uma palavra é grafada 

em itálico, não é apenas a linguagem verbal que ali está comunicando, nem apenas a 

linguagem narrativa, pois o recurso gráfico enfatiza a própria escrita para trazer outro 

sentido à palavra, chamando duplamente a atenção sobre ela – o que aqui chamamos 

de metaescrita. 

Foi a partir dessas percepções que a pesquisa buscou compreender os 

fenômenos da literatura em sua relação com outras artes, mídias e modalidades de 

expressão como uma tendência. Ao passo que o autor contemporâneo se utiliza e 

simula outras mídias, outras linguagens e gêneros, dialoga também com o receptor 
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contemporâneo, navegador da hipermídia. Não basta a palavra do narrador, imitando 

a performance oral da origem da literatura, é preciso que essa palavra traga o 

biografema do autor e o traço do escritor – e é nessa tríade que a obra se fortalece frente 

à diversidade de expressões da cultura contemporânea. Entender esse fenômeno como 

intermidial nos ajuda a entender a complexidade da literatura – e das artes – 

promovendo sua significação.  

Essas estratégias dizem respeito, assim, (1) à presença, muitas vezes evidente e 

intencional, de um autor, através da inserção de biografemas e de paratextos que o 

tomam como referente, (2) à elaboração de narradores que se confundem entre o 

protagonismo, como personagens que se narram e se mostram narrando, e (3) à 

opacidade do escritor, na evidenciação de uma consciência sobre o ato da escrita e na 

manifestação de uma edição do texto que se faz escritura. A partir de tais premissas 

percebemos as distinções entre as figuras de autor, narrador e escritor, já propostas e 

discutidas neste estudo, as quais seriam: (1) o autor como o ser que tem seu nome 

inscrito na capa, dá autógrafos, tem uma vida particular, é o detentor dos direitos 

autorais; (2) o narrador como o ser de linguagem criado para narrar a fábula; (3) o 

escritor como o editor do texto, ser que escreve, que põe em ação estratégias de escrita 

na organização do texto e pensa o texto em sua composição tipográfica e em suas 

relações transtextuais e intermidiais e, nesse sentido, bastante vinculado à instância do 

editor, já descrita.  

Assim, além da autoficção e da metaficção, estratégias de escrita que têm sido 

bastante discutidas pela crítica, há também a presença de um ser que escreve e edita o 

texto, o escritor, e que se torna opaco como escritura. A exemplo de romances como 

Memórias póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro (2010 e 2008, respectivamente), que 

encontramos narradores que ultrapassam as barreiras e conversavam com seus 

leitores, no contemporâneo, escritores re-editam esse diálogo de uma forma bastante 

contemporânea, porque permitida pelas novas tecnologias – por exemplo, as 

ferramentas de edição de texto. É através de uma inscrição diferente, que o manuscrito 

e o mecanográfico ou não permitiam ou dificultavam, encareciam, os processos de 
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edição, que esse escritor se torna opaco, por exemplo, através de alterações nas 

tipografias, inserções de notas de rodapé, colchetes e, ainda, de imagens, antes mais 

restritos em vista dos poucos recursos de edição.  

Portanto, a partir desse primeiro estudo do corpus, para essa pesquisa 

elencamos cinco novas variáveis que permitiram encontrarmos melhores e mais 

aprofundadas evidências e estratégias da metaescrita: 

Quadro 5 – Variáveis para o estudo dissertativo. 
Tais variáveis foram elencadas e analisadas para delinear a metaescrita. 

Uso da letra e da palavra 
como imagem não verbal 

Tipo e letras que se convertem em elementos autônomos, que se 
utilizam de contrastes de formas, de tamanhos e do uso da linha 
diagonal com o texto, assim como a repetição sequencial do 
mesmo, que faz surgir uma tipografia de símbolos verbais. O uso 
da palavra em seu aspecto indicial e icônico. 
Exemplos: iluminuras; capitulares; "submergiu"; elementos de 
poesia concreta, futurista. 

Usos de diversas 
tipografias ou de diversos 
pesos de uma mesma 
tipografia 

Fontes tipográficas de impressão, de programas de edição de 
texto como o Word, caligrafias, manuscritos ou tipos digitais 
encontrados em páginas da web. A tipografia se refere à estética 
da palavra grafada, escrita, desde o arranjo das letras até o 
espaçamento delas. O peso diz respeito a uma coleção de 
caracteres que variam em peso e ainda assim mantém o mesmo 
desenho da fonte original. 
Exemplos: letras de impressão - Arial, Times New Roman, 
Georgia, Palatino etc. -; letras caligráficas; ou a própria variação 
entre a tipografia Arial, Arial Bold ou a Arial em itálico, todas 
fazem parte da mesma família tipográfica, mas uma está em 
negrito enquanto a outra não - são os pesos.  

Alterações na formatação 
do texto ou da mancha 
gráfica  

Formatação do texto ou da mancha gráfica. Refere-se ao jogo de 
uma forma textual a partir de fatores como alinhamento, recuo, 
espaçamento, no que diz respeito ao conteúdo do texto.  
Exemplos: alterações em margens e espaçamento, entre texto e 
recuos; uso de números de página ou formatos de número 
diferentes a seções diferentes; Usos de cabeçalhos e rodapés; usos 
de colunas em diferentes estilos assim como sumários e títulos 
personalizados, formatados. 

Inserção de texto não 
verbal 

Linguagem gráfica pictórica, técnicas de outras artes que não a 
palavra escrita.  
Exemplos: inserção de imagens, fotografias pessoais, mapas, 
receitas, cartas, pinturas, ilustrações etc. 

Inclusão de paratextos 
editoriais 

Notas de rodapé, interferência na manipulação dos títulos, 
legendas ou quadros. (GENETTE, 2009). 
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Fonte: elaborado por nós. 

 
 Realizado o estudo e a triagem dos 68 romances a partir desses itens, 

encontramos 36 narrativas que se utilizam de artifícios que envolvem uma ou mais 

dessas estratégias acima descritas. Em um comparativo, 32 não apresentam nenhuma 

das variáveis23. Dos 36 romances, 5 utilizam a letra e/ou a palavra como imagem não 

verbal; 28 romances apresentam o uso de diversas tipografias ou diversos pesos de 

uma mesma tipografia; 8 apresentam alterações na formatação do texto ou da mancha 

gráfica; 17 romances incluem paratextos editoriais; e 16 incluem textos não verbais. São 

os seguintes: 

 

Quadro 6 – Triagem dos romances por variável. 

Uso da letra e da palavra como imagem não 
verbal 
5 romances 

Aqueles Cães Malditos de Arquelau 
O Mistério do Leão Rampante 
Vista Parcial da Noite 
Manual da Paixão Solitária 
Caderno de Um Ausente 

Usos de diversas tipografias ou de diversos 
pesos de uma mesma tipografia 
28 romances 

Aqueles Cães Malditos de Arquelau 
Harmada 
A Descoberta das Américas pelos Turcos 
Ana em Veneza 
Galantes Memórias e Admiráveis Aventuras do 
Virtuoso Conselheiro Gomes, o Chalaça 
O Mistério do Leão Rampante 
Lealdade 
Um Crime Delicado 
Inferno 
O caso da chácara chão 
Dias e Dias 
No Coração das Perobas 
Nove noites 
Mongólia 
Cinzas do Norte 
Meninos no Poder 
Olho de Rei 

                                                             

23 Podemos afirmar que, mesmo que estes 32 romances não apresentem traços da metaescrita, em sua 
maioria encontramos traços autoficcionais, metaficcionais, intertextuais, narrações em 1ª pessoa e 
convergências de outros gêneros narrativos, o que pode contribuir para investigações ainda mais 
abrangentes. Dos 36 romances do corpus desta dissertação, em uma comparação aos 47 romances 
analisados no projeto de pesquisa que apresentaram narração em 1ª pessoa, encontramos 22 romances 
em comum entre as listas. 
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Vista Parcial da Noite 
Pelo Fundo da Agulha 
Passageiro do Fim do Dia 
O Mendigo que Sabia de Cor os Adágios de 
Erasmo de Rotterdam 
Glória 
Barba Ensopada de Sangue 
Reprodução 
A Maçã Envenenada 
Opisanie Swiata 
Caderno de Um Ausente 
Os Piores Dias de Minha Vida Foram Todos 

Alterações na formatação do texto ou da 
mancha gráfica 
8 romances 
 

Aqueles Cães Malditos de Arquelau 
A Descoberta das Américas pelos Turcos 
O Mistério do Leão Rampante 
Cinzas do Norte 
Vista Parcial da Noite 
Glória 
Barba Ensopada de Sangue 
Opisanie Swiata 

Inclusão de paratextos editoriais 
17 romances 
 

Aqueles Cães Malditos de Arquelau 
A Descoberta das Américas pelos Turcos 
Ana em Veneza 
Galantes Memórias e Admiráveis Aventuras do 
Virtuoso Conselheiro Gomes, o Chalaça 
O Mistério do Leão Rampante 
O Equilibrista do Arame Farpado 
Lealdade 
Cabra-Cega 
Os Seios de Pandora 
A Utopia Burocrática de Máximo Modesto 
Dias e Dias 
Ribamar 
O Evangelho de Barrabás 
Glória 
Barba Ensopada de Sangue 
Reprodução 
Opisanie Swiata 

Inserção de texto não verbal 
16 romances 
 

A Descoberta das Américas pelos Turcos 
Ana em Veneza 
Galantes Memórias e Admiráveis Aventuras do 
Virtuoso Conselheiro Gomes, o Chalaça 
O Mistério do Leão Rampante 
O Equilibrista do Arame Farpado 
Lealdade 
O caso da chácara chão 
Nove noites 
Mongólia 
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Vista Parcial da Noite 
Pelo Fundo da Agulha 
Ribamar 
O Evangelho de Barrabás 
Glória 
Opisanie Swiata 
Quarenta Dias 

Fonte: elaborado por nós. 

 

Evidenciamos que, desses romances, apenas um apresenta as cinco variáveis: O 

mistério do leão rampante. O destaque é importante pois dialoga diretamente com nossa 

discussão em torno da relação entre autor-editor-escritor. Este romance foi o primeiro 

livro editado pela Ateliê Editorial e também é a estreia de Rodrigo Lacerda na ficção, 

com o qual o autor recebeu os prêmios Jabuti (1996) e Caixa Econômica Federal/CBN 

de Autor Revelação (1995), na época com 27 anos. Essa primeira edição, já não mais 

em catálogo para venda, não apresenta todas as variáveis elencadas por nós; contudo, 

em 2005, foi realizada uma nova edição, ainda em voga e a única para distribuição de 

venda. A diferença entre elas aparece antes mesmo de abrir o romance: a primeira tem 

a altura de 18cm, de espessura fina, com letras transcritas em tamanho 11 e com 90 

páginas, a segunda, com 27cm de altura, é grande, de capa dura, espessura grossa e 

tem mais de 100 páginas. Na edição atual, há ilustrações entre as páginas da história, 

prefácios, alterações na formatação do texto e mais capitulares – antes, haviam três. 

Percebida a mudança significativa na edição, optamos por dar preferência à segunda, 

tanto por seu valor para nosso estudo da metaescrita quanto, justamente, por existir a 

transformação editorial após 10 anos da publicação e existir a possibilidade da 

comparação. 

Ainda, do corpus de análise, temos cinco romances que apresentam quatro 

variáveis: Aqueles Cães Malditos de Arquelau, A Descoberta das Américas pelos Turcos, Vista 

Parcial da Noite, Glória e Opisanie Swiata. Os romances que elencamos para uma análise 

mais profunda são os que estão enquadrados no maior número de variáveis, isto é, 

principalmente os que se apresentam com quatro e cinco variáveis. Afora isto, 
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trataremos de exemplos de romances que, mesmo não contemplando todas as 

variáveis, apresentam recursos paradigmáticos.   

Dos romances que apresentam três variáveis, estão: Ana em Veneza, Galantes 

Memórias e Admiráveis Aventuras do Virtuoso Conselheiro Gomes o Chalaça, Lealdade e Barba 

Ensopada de Sangue. Estes quatro romances têm em comum o uso de diferentes pesos 

tipográficos, paratextos e a inserção de textos não verbais. Barba ensopada de sangue se 

destaca por ser o único, dos quatro romances, que apresenta alteração na formatação 

do texto, visto que se utiliza de asteriscos como recurso para inserir falas de outros 

personagens ou transcrever conversas do ciberespaço, como mensagens de texto. 

Temos também os romances que apresentam duas variáveis, que são O 

Equilibrista do Arame Farpado, O caso da chácara chão, Dias e Dias, Nove noites, Mongólia, 

Cinzas do Norte, Pelo Fundo da Agulha, Ribamar, O Evangelho de Barrabás, Reprodução e 

Caderno de Um Ausente. Destes, destacamos os romances Nove noites, Ribamar e Caderno 

de um ausente. Em Nove noites, de Bernardo Carvalho, o itálico é utilizado para 

distinguir as vozes narrativas e, além disso, há o uso de textos não verbais em duas 

edições significativas que discutiremos em um subcapítulo. Ribamar inclui paratextos 

e textos não verbais que afetam diretamente na construção da fábula.  

Caderno de um ausente apresenta o uso de itálico recorrente e a inserção de um 

texto não verbal que conversa diretamente com esse “estar ausente”. Aqui, figura um 

exemplo: 
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Figura 8 - Exemplo do romance Caderno de um ausente. 
A colocação serve para observarmos palavras que são substituídas por manchas gráficas e o uso de 

itálico para distinguir enunciações.

 
Fonte: Reprodução nossa. Caderno de um ausente, CARRASCOZA, 2017, p. 18. 
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Como é possível perceber, uma palavra é ocultada do leitor por meio de uma 

mancha gráfica, o mesmo ocorre durante toda a narrativa. A narrativa se constrói sob 

as infinitas ausências. Os artifícios afetam a modalidade semiótica, ao passo que a 

mancha gráfica substitui uma palavra ausente, deixa-nos sem uma para colocar outra, 

não verbal. A própria elaboração da escrita sistematiza e orienta o discurso. Além 

disso, em duas edições diferentes, o tom colorido da escrita tipográfica muda. 

Ainda sobre o levantamento de dados, há um fato relevante: o uso de itálico. 

São 28 romances que apresentam a variável “usos de diversas tipografias ou de 

diversos pesos de uma mesma tipografia”, destes, 25 se utilizam exclusivamente do 

itálico. 

Figura 9 – Recorrência do uso de itálico por romance. 

 
Fonte: elaborado por nós. 

 

Acreditamos que a relevância desse uso, nas relações com a metaescrita, 

acontece muito pela dicotomia oralidade e escrita nos modos de citar um discurso 

alheio. Um narrador “tradicional”, ao contar sua história, se utilizaria do discurso 

direto para marcar as falas, como “ela disse”, o mesmo é feito também na oralidade, 

quando queremos contar acontecimentos, é um artifício que faz parte da linguagem 
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oral e a escrita se apropria no próprio discurso. Se complexificarmos, na linguagem 

oral, a simples entonação da voz, expressão facial ou gesto da mão pode marcar nosso 

ponto de vista sobre o que transmitimos: ironia, desconfiança, certeza ou dúvida; na 

escrita, são outros os recursos, como a escolha do verbo, a seleção de palavras ou 

expressões que queremos transmitir, contudo, há um desses recursos que é próprio 

somente da escrita, de editores de texto, formas mais híbridas de citação como o itálico, 

o negrito e alguns sinais gráficos, recursos que extrapolam o já simbólico, por ser 

convencional, uso do travessão para marcar o discurso direto. Ao pensarmos 

empiricamente, com nossas próximas vivências e experiências e nos observarmos 

neste contexto em que vivemos rodeados de novas tecnologias e assim podemos nos 

expressar e contar história por tantos meios, torna-se quase impossível pensar “só 

palavra”, não há mais como isolar a facilidade em editar um texto e manipular 

histórias, já convivemos tanto com elas que só a palavra não basta, já pensamos e 

enunciamos com ferramentas de edição.  

Neste mundo de imagens frívolas, a palavra tão somente não basta: além da 

manipulação tipográfica, é preciso o uso de ícones e índices para atestar a 

verossimilhança. A partir de nosso levantamento, das 68 obras analisadas, 

encontramos 16 que apresentam imagens não verbais, um número que, se 

consideramos a natureza verbal do romance, é bastante significativo. A seguir, 

apresentamos um quadro que traça essa relação.  

 

Quadro 7 - Relação dos tipos de imagens. 
Elenco de imagens não verbais encontradas em obras vencedoras do Prêmio Jabuti entre 1994 e 2015. 

ANO 
DO 

JABUTI 

OBRA AUTOR TIPO DE IMAGEM 

1994 Aqueles cães 
malditos de 
Arquelau 

Isaias Pessotti 
 

imagens criptografadas e dois mapas/plantas 
da biblioteca no índice e ao correr da trama, 
um dos locais importantes para a história 

1995 A descoberta das 
américas pelos 
turcos 

 Jorge Amado Desenhos rupestres e desenhos realizados em 
tapeçaria, feitos segundo originais clássicos do 
Rubayat 
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1995 Ana em veneza João S. Trevisan Ilustração a cada início de capítulo 

1995 O Chalaça José Torero Ícones a cada fim de capítulo 

1996 O mistério do leão 
rampante 

Rodrigo Lacerda Ilustrações dos personagens da narrativa por 
entre o livro, performatiza a época da fábula 

1997 O equilibrista do 
arame farpado 

Flávio Moreira 
da Costa 

Flyers e folhetos inseridos ao longo do texto 

1998 Lealdade Márcio Souza 
 

Imagens inseridas a cada trecho, tanto em 
inícios de capítulo quanto por entre o texto 

2003 Nove noites Bernardo 
Carvalho 

Fotografias entre o texto, relacionam-se à 
história e aos personagens 

2004 Mongólia  Bernardo 
Carvalho 

Mapa, no início da obra, de Mongólia 

2007 Vista parcial da 
noite 

Luiz Ruffato 
 

Imagem/quadro negro no fim do livro, 
relacionando-se à narrativa 

2007 Pelo fundo da 
agulha 

Antônio Torres Ilustração de uma agulha a cada divisão 
dentro de capítulos 

2011 Ribamar José Castello 
 

Ilustrações de notas musicais em cada início 
de capítulo, assim como a ilustração da 
partitura no início da obra. 

2011 O Evangelho de 
Barrabás 

 José Torero e 
Marcus Pimenta 

Ilustrações que referenciam a técnica de 
xilogravura, há 4 por entre diferentes histórias  

2013 Glória Victor Heringer 
 

Mapa que se refere ao bairro Glória, espaço 
central da trama 

2014 Opisanie Swiata Veronica Stigger Fotografias, flyers e panfletos do início ao fim 
da narrativa 

2015 Quarenta Dias  Maria Valéria 
Rezende 

Panfletos, flyers, contas em padaria, 

fotografias – fazem referência ao que a 
narradora encontra  

Fonte: elaborado por nós. 

 

Das 16 obras, 7 apresentam imagens que funcionam como índices que atestam 

e dialogam com o extratextual da narrativa: são panfletos, flyers, mapas ou fotografias 

relacionadas ao que está sendo narrado. Ainda das 16 obras, 6 têm em comum o uso 

de ilustrações, porém, nem sempre relacionadas diretamente a algum personagem ou 

espaço da narrativa, variam entre si – algumas, desenham personagens da história, 
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outras, ícones diversos que funcionam como recursos de diagramação assim como o 

são capitulares e aberturas de capítulos, pois sinalizam início e fim de trechos 

específicos.  

Estabelecido o quadro de tipo de imagem inserida em cada obra, cabe conferir 

atenção à quantidade de imagens nas narrativas em uma relação por cada ano. Assim, 

temos a seguinte variação: 

 

Figura 10 – Variação de imagens por ano. 
Gráfico que figura a variação, por ano, dos romances que apresentam imagens. 

 

Fonte: elaborado por nós. 

 

É visível a presença sequencial de imagens nos anos de 1994 a 1998, sendo o 

único período em que houve a presença de imagem em todos os anos. Depois disso, 

não houve um padrão detectável quanto ao número de livros com imagens. É nesse 

primeiro período que está também o ano de 1995, em que todos os vencedores 

apresentaram algum tipo de imagem dentro de sua narrativa. O romance Aqueles cães 

malditos de Arquelau (1994), por exemplo, do autor Isaias Pessotti, é o primeiro romance 

de nosso corpus que se utiliza de imagens criptografadas e um mapa do espaço 

principal do desenvolvimento do romance. Essas imagens são citadas no texto e 

interagem com os personagens, provocando-nos à imersão de outra forma, ao inserir 

o leitor no espaço diegético através da espacialidade visual e atestando aquela 

realidade por meio de outros artifícios que não somente as palavras.  

Compreendemos que a recorrência de imagens logo no início dos anos 90 diz 

respeito também ao “boom” das mídias a que Lúcia Santaella, em Cultura das mídias 

(2000), faz referência – a autora nos mostra como as mídias de desenvolvem e se 
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imiscuem para atender nossas necessidades e, ao mesmo tempo, nos transformam. 

Entre os anos 70 e 90, as práticas com os novos meios permitem a exploração de novas 

possibilidades expressivas da linguagem a partir de formas de produção simbólica que 

dialogam entre si e que trazem a participação efetiva dos receptores. É nesse período 

em que acontece a expansão de tecnologias videográficas, do videocassete, da 

filmadora portátil, do computador, da internet e, em seguida, da realidade virtual, das 

redes de comunicação móveis e da inteligência artificial. Ou seja: novamente podemos 

relacionar essa esfera do gesto do escritor às possibilidades trazidas pela cultura das 

mídias e pela cultura digital. 

 Apesar de continuarmos a entender o romance como uma forma idiossincrática 

que guarda suas qualidades, não é difícil perceber como tais modalidades da cultura 

digital agem na produção ficcional contemporânea. Conforme Karl Erik Schøllhammer 

(2011), escritores do início do século XXI atuam com a impossibilidade de criar uma 

aliança com a atualidade. Beatriz Resende (2007 apud SCHØLLHAMMER, 2011) alerta 

para recorrência de um traço de presentificação na literatura brasileira contemporânea. 

Essa presença se torna visível na vontade de operar sobre a realidade do presente. 

Nesse sentido, percebemos obras que demarcam a escritura numa simulação que se 

constrói como que “ao vivo” para o leitor. O escritor precisa se mostrar no texto, seja 

ficcionalizando a si mesmo – como fazemos em nossos perfis virtuais – ou se revelando 

através de demarcações na narrativa. 

Assim, para apresentar mais profundamente como acontece o processo da 

metaescrita, selecionamos, a partir dos resultados do corpus, 7 romances, os quais 

consideramos como representativos dos demais que apresentam características 

semelhantes: O mistério do leão rampante (de Rodrigo Lacerda, 1995, 2005), Aqueles cães 

malditos de arquelau (de Isaias Pessotti, 1994), Vista parcial da noite (de Luiz Ruffato, 

2006), Glória (de Victor Heringer, 2013), Opisanie Swiata (de Veronica Stigger, 2013), 

Ribamar (de José Castello, 2010), e Nove noites (de Bernardo Carvalho, 2016).  
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5.2.1 O escritor é um dramático: O mistério do Leão Rampante 

A obra O mistério do leão rampante (1995, 2005), de Rodrigo Lacerda, reforça o 

caráter performático da narrativa contemporânea ao buscar resgatar uma forma 

clássica de contar histórias através de “referências intermidiais” (RAJEWSKY, 2012), 

que buscam inserir um “como se”. Como objeto, o livro se diferencia por sua 

diversidade visual, para que sua apresentação esteja de acordo com a fábula, cujo 

espaço temporal está situado no século XVII. Como já vimos, é por uma questão 

editorial, no diálogo entre editor e autor, que o romance assume seu caráter 

intermidial, aberto não somente à combinação de mídias, como também pela estratégia 

metaficcional da narrativa, que ao se mostrar de fora, em sua imitação, acaba 

mostrando-se como ficção. O enredo nos conta a história de Maria Margarelon que, 

através das palavras de seu primo Valfredo Margarelon, teria sido difamada por 

Guilherme Shakespeare e Richard Burbage após comparecer ao teatro para assistir à 

tragédia de Henrique V desacompanhada. 

Eu, Valfredo Margarelon, subscrevo esta declaração no intuito de recolocar a 
justiça acima dos boatos e restaurar a fachada honrosa do brasão de minha 
família, sordidamente maculada por três elementos nocivos à ordem e aos 
bons costumes do reino inglês. Meu espírito simples, desabituado à lida com as 
palavras, vem a público para desmentir as ignominiosas calúnias feitas contra 
minha prima [...] (2005, p. 21, grifo nosso) 

Apesar de estar cronologicamente distante do apogeu midiático que vivemos, 

a história já apresenta algumas características dessa voz em primeira pessoa que não 

quer apenas contar a sua história, mas, também, narrar a si mesmo através do seu 

melhor ângulo, selecionando seus melhores momentos, e, sobretudo, mostrar ao leitor 

a sua escrita de fora do texto justamente ao apontar para ele. A disposição visual da 

obra estabelece diálogo com a necessidade que o narrador personagem sente de 

reforçar a sua dignidade, em contraposição à mácula familiar que ele tenta 

desconstruir, através de capitulares e ilustrações que remetem a um passado que, no 

seu caso, é nobre, cavalheiresco e, por assim, dizer, clássico, canônico. 

A presentificação da narrativa e a consciência de que se está contando algo para 

alguém, e que a opinião desse alguém é importante para a reconstrução de certa honra 
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manchada, também são características marcantes do livro e mostram um encontro 

entre o narrador e o escritor, por assim dizer. O narrador personagem, que tem como 

missão convencer o seu leitor a respeito da inocência de sua prima – e assim resgatar 

o nome da família, quebra a quarta parede para comunicar-se diretamente com aquele 

que o lê ao dizer – semelhante às ironias machadianas: 

Faço um breve parêntese em minha narrativa e peço-vos desculpas, caros 
leitores, por não ter feito até aqui uma descrição mais criteriosa da principal 
envolvida neste imbróglio em que estávamos metidos [...]. (2005, p. 70).  

Tomando o fato de que um dos personagens é o próprio William Shakespeare 

(Guilherme Shakespeare) e que a ação central se relaciona com o teatro, essa quebra 

também se impõe como um “como se”, imitando o personagem que está no palco e 

dialoga com o espectador, traço comum das encenações daquela época, com 

Shakespeare, sobretudo com Molière. Em alguns trechos, além da linguagem caricata 

que, ao mesmo tempo em que critica o dramaturgo Guilherme Shakespeare, também 

o imita, o narrador direciona o seu olhar ao “público”, manifestando a consciência de 

que o modo como conta a sua história faz diferença, pois ele está sendo assistido por 

alguém. 
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Figura 11 – Ilustrações em O mistério do Leão Rampante (2005). 
Exemplos de ilustrações que aparecem como referências intertextuais. 

 
p. 130, Fabrius Moore (personagem) em uma batalha,  

referência a Dom Quixote e os moinhos de vento  
 

 
p. 75, indicativo para ir ao “The Globe” 

 
p. 82, Henrique V, obra de Shakespeare 
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p. 99, personagens atores no teatro 

 
p. 89, personagens atores no teatro 

Fonte: digitalizado por nós. 

As ilustrações funcionam como um elemento fingidor – fingem, esteticamente, 

que pertencem a um clássico, fingem que ilustram o passado, na intenção de recriar 

algo que não está ali e que o texto escrito, sozinho, não alcança. 

 Não podemos esquecer do modo como, àquela época, o dramaturgo podia ser 

figura bastante presente na montagem e encenação das peças e como, muitas vezes, 

seu agenciamento se imiscuía ao de direção e, no caso de Shakespeare, ainda à própria 

atuação, já que ele fazia parte do grupo e chegou a criar o seu próprio. Além disso, a 

“escrita” de Shakespeare, demarcada pelo seu ineditismo criativo, é ainda hoje envolta 

em mistérios, quando se busca mesmo reconhecê-la na caligrafia de sua assinatura, 

encontrada em versões diferentes. 

O caráter performativo de O mistério, assim, dialoga com uma narração “como 

se” fosse uma obra inscrita em outro tempo, aquele sobre cuja verdade o narrador 

deseja trazer a público. É como se fosse um manifesto de outro tempo, uma carta de 

outra tempo, o teatro de outro tempo. No campo da Intermidialidade, estamos na 

esteira das “Referências Intermidiáticas” (RAJEWSKI, 2012) ou, a partir de Elleström, 

no da “Representação Complexa de Mídia”, quando um produto de mídia representa 

outro tipo de mídia. É importante observar que essa referência ou representação, que 

mostra algo de fora do texto, traz à tona seu processo de produção, ou seja, mostra-se 

como criação, fazendo surgir o escritor. É o mesmo que acontece no filme Dogville 

(TRIER, [200-]): a narrativa cinematográfica atua como se fosse teatro.  
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Figura 12 – Capitulares em O mistério do leão rampante (2005). 
As capitulares são utilizadas para resgatar um estilo que remete ao clássico. 

 

Fonte: digitalizado por nós. 

 

O mistério do leão rampante se utiliza de diferentes tipos de mídias, como 

ilustrações e capitulares, e as alterações no layout da página como se fosse um livro 

antigo, da época Shakespeariana. Rajewski (2012) denomina essa estratégia de 

“intermidialidade intracomposicional”, visto que ela mostra a participação direta de 

mais uma mídia dentro da mídia romance. Essa mistura de formas aparece tanto no 

decorrer do processo de formação, como na estrutura do romance enquanto entidade 

semiótica, afetando o significado e a aparência formal da narrativa. É o caso da mancha 

gráfica que finaliza certos capítulos, quando a disposição do texto na página é 

completamente manipulada por alguém que busca significar e adicionar efeito na 

palavra grafada. 
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 Figura 13 – Manipulação da mancha gráfica em O mistério do leão rampante (2005) 
A finalização dos capítulos e do livro fazem referência a uma estética específica. 

  

Fonte: digitalizado por nós. 

 

Assim, podemos dizer que O mistério do leão rampante se apropria de aspectos 

culturais da escrita, cujas mutações dos textos ou de seus suportes não apenas atestam 

o trabalho de escrita de um sujeito, como também a ação coletiva de produção a várias 

mãos, com a participação de editores, ilustradores, e cujas formas finais de circulação 

dos textos também participam da constituição de sua significação. A característica se 

assemelha ao romance que adentraremos na próxima seção, pois ambos se destacam 

no que diz respeito a um projeto gráfico que, ao invés de buscar a invisibilidade, 

mostra-se ao leitor. 

 

5.2.2 O escritor e suas DÍVIDAS: Opisanie Swiata 

A obra Opisanie Swiata, da autora Veronica Stigger, ser de experiência que leva 

seu nome inscrito na capa e nas referências bibliográficas, construiu um projeto autoral 
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em que a artesania com a escritura ocupa um papel preponderante. A edição, toda em 

roxo e dourado, com páginas em tom pastel, de tonalidades variando do lilás forte, ao 

claro e ao bege rosado, foi produzida pela Cosac Naify, conhecida por colocar em 

destaque o caráter estético dos livros, publicando edições em que realiza intervenções 

no próprio texto.  

A fábula diz respeito a Natanael, um rapaz doente, em fase terminal, que envia 

uma carta para o pai polonês, o senhor Opalka, que ele nunca conheceu. Natanael pede 

para visitá-lo antes de morrer. Tocado pelo desejo do filho, o homem decide enfrentar 

uma longa viagem, que implica trem e navio até a Amazônia. O contexto ficcional 

acontece nos anos 1930, época em que o norte do Brasil era quase inexplorado. A 

narração de dá através de diferentes estratégias e gêneros textuais, como o uso de 

cartas e diário, os quais se parecem com o recurso dos modernistas que, nos anos 1920, 

deixaram diários sobre suas aventuras em terras ainda inabitadas. A autora, antes de 

construir sua carreira enquanto escritora, atuava como jornalista (assim como a 

maioria dos ganhadores do Jabuti), mas deixou as redações para dedicar-se à pesquisa 

universitária.  

O ponto interessante para o adendo é o fato de ela ser Doutora em Teoria e 

Crítica da Arte pela Universidade de São Paulo, com estudo sobre as relações entre 

arte, mito e rito na modernidade, o que pode mostrar justamente o ponto de partida 

para o caráter intermidial e intertextual da mistura entre edição e narrativa. Opalka, 

que na fábula é pai de Natanael, no mundo das artes é um pintor conceitual franco-

polonês, autor de uma série denominada Opisanie Swiata (que significa “Descrição do 

Mundo”). O enredo reúne Opalka a Bopp (que tece conexão com Raul Bopp, poeta 

brasileiro, conhecido pelo poema “Cobra Norato”) como dois viajantes que se 

conheceram na partida da Polônia para o Brasil e resolvem ir juntos para a Amazônia. 

No mundo extraficcional, Raul Bopp é representativo para a época modernista, 

sobretudo no contexto da Antropofagia, e compôs inúmeros relatos de viagem pelo 

Brasil. Opalka, por sua vez, busca presentificar a ideia do infinito por meio da pintura, 
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ao exercitar sobre o tempo na contagem sequencial de números em telas sucessivas, os 

“233 detalhes” segundo denominava o próprio autor.  

Assim, o livro se compõe a partir de, principalmente, duas vozes: uma narração 

em terceira pessoa e cartas incluídas no decorrer da narrativa assinadas por Natanael 

e pelo próprio Opalka. As primeiras cinco páginas do livro se parecem com a abertura 

de um filme: primeiro, imagens da Polônia e de barcos, logo após, cartas são os 

primeiros textos que aparecem, como uma espécie de cena antes dos “créditos”, e 

somente depois vêm as epígrafes, a dedicatória, os capítulos – a ficha catalográfica 

reside ao fim do romance, certamente para não obstaculizar a cena inicial.  

 

Figura 14 - Primeiras páginas de Opisanie Swiata. 
A sequência assemelha-se ao início de um filme. 
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Carta do médico 

 
 

 
Carta de Natanael para o pai Opalka 
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Epígrafe, traçada em roxo sob uma página dourada, com citação de Quincas Borba 

 
Fonte: digitalizado por nós e por Cargo Colective, disponível em: 

https://cargocollective.com/gabrielacastro/opisanie-swiata 

 

O que querem dizer as primeiras páginas? Quem as organizou na editoração do 

texto? O narrador, ser ficcional, que aparece somente em sua linguagem, não tem tal 

poder. Também não é uma decisão arbitrária do editor, afinal, se trata da construção 

ficcional. E, se faz parte da narrativa, também não é do autor, ou não apenas dele, mas 

dos agentes que se constroem para construir o texto – o narrador de papel e aquele que 

se coloca frente ao papel.  

Uma das peculiaridades da obra se relaciona justamente com o projeto editorial. 

A qualidade do papel e as cores, além da estratégia que imita a colagem das fotografias 

no papel, evoca uma percepção diferente daquela que é feita a um leitor de romance, 

cuja modalidade material se destaca pelo escuro das palavras no branco da página. 

Além disso, essa estratégia, por exemplo, que faz parecer a terceira dimensão da 

fotografia sobre a página, destacando ainda mais a distinção da modalidade 

espaçotemporal característica do romance, faz parecer que as imagens são indícios da 
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viagem – porque existem fora dela e foram trazidas para o livro, trazidas por esse ser 

que escreve o livro para além daquele que conta a história.  

Embora a mídia verbal escrita prescinda das imagens não verbais, sua presença 

endossa a veracidade da viagem e, de certa forma, colabora para a interpretação do texto 

nos aspectos contextuais evocados pela história. O flerte estabelecido entre a mídia 

verbal escrita e o uso de outras mídias e gêneros, como as fotos inseridas na introdução 

e ao longo do livro, bem como os recortes de narrativas que pertencem a diários, 

notícias, etc, faz com que a arquitextualidade dessa obra seja inespecífica, 

caracterizando-a como uma combinação de mídias, ou uma multimídia, na 

classificação de Claus Clüver (2006). Construiu-se um projeto autoral, em que a 

escritura, em seu aspecto intermidial, ocupa um lugar preponderante. Nesse sentido, 

o papel do escritor, além de produzir a narrativa verbal, também está em pensar a 

produção do livro como um todo, nessa relação entre imagens e palavras – questão 

esta bastante própria do campo da literatura infantojuvenil.  

Essa exploração do espaço editorial e de diferentes suportes torna Opisanie de 

difícil taxonomia – como definir, por exemplo, o gênero de uma narrativa que mescla 

recortes de jornal, cartas e pequenos recados como que incluídos no meio do livro por 

um leitor? Durante toda a narrativa, podemos pensar sobre uma relação transtextual 

(GENETTE, 2006), a qual questiona o estatuto genérico do texto com a inserção de 

outros textos que não a narrativa cronológica, como registros e descrições, rótulos, 

imagens e fotografias da época, assim como fragmentos de diários e cartas. Na imagem 

abaixo, temos um exemplo de como se dá essa inserção na obra: 
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Figura 15 – Opisanie Swiata e o estatuto genérico do texto. 
Exemplo que questiona o estatuto genérico do texto, sendo a imagem compreendida também como 

um texto e como uma fonte narrativa, pois diz sobre a fábula. p. 92-93 

 
Fonte: Cargo Collective. Disponível em: 

<http://cargocollective.com/gabrielacastro/filter/book/opisanie-swiata>. Acesso em: 14 ago. 2017. 

  

Na página direita, temos o exemplo dos muitos hiatos entre capítulos que se 

sucedem entre pequenas frases assertivas sobre procedimentos de viagem e 

reproduções de reclames contemporâneos ao enredo, que acontece na década de 1930 

e se conclui com a invasão nazista da Polônia, em 1939. Os aconselhamentos são 

oriundos de um guia turístico citado no início da narrativa, oferecido por Bopp a 

Opalka. No exemplo da Figura X há o aviso “Nunca fique com roupa úmida. Nem 

mesmo por cinco minutos. Troque a peça suada assim que puder.”, grafado com a cor 

dourada sob uma página em roxo. Ao lado esquerdo do texto, temos uma página que 

se assemelha a um papel antigo, artesanal, e suporta uma foto, também de aspecto 

antigo, como se fosse um diário pessoal de alguém que guarda fotos. Essa imagem tem 

valor de um texto imagético, que intercala a voz que narra, a do filho e a do pai para 

nos contar outro ponto de vista da história, da viagem de Opalka, pois mostra o 

interior de um navio. O agente desse texto é a mistura entre aquele que tece relações 
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entre esses paratextos e sua inserção na obra, alguém que escreve em paralelo à 

narração, como um diário de escrita-viagem. 

Aqui convém trazer ao nosso estudo a distinção feita por Genette, já descrita no 

subcapítulo 3.3: a ideia da presença de mais de uma instância produtiva, enunciada 

por narradores manifestos em níveis diversos no conjunto da obra (GENETTE, 1995, 

p. 226-227). Em poucos parágrafos anteriores, questionamos o que queriam dizer as 

cinco primeiras páginas da obra e quem as havia organizado, não sendo esta uma ação 

do narrador. Em tal “romance”24, além da narração, temos também diferentes inserções 

de cartas, assinadas por diferentes personas (os quais não são nem narrador, nem 

personagem), e cartazes que presentificam o tempo da fábula, simulam a presença de 

alguém que inseriu um recorte da época. 

Ora, se temos, em um texto ficcional, o narrador como o ser que conta e se 

responsabiliza pela história, e o autor como o ser de experiência que tem seu nome 

grafado, a qual instância podemos relacionar estes diferentes níveis dentro do discurso 

ficcional? Entrementes, podemos dizer que a passagem de um nível narrativo a outro 

é assegurada pela própria narração, o que nos leva a refletir sobre narrativas como 

Opisanie Swiata, nas quais uma história está inserida na história principal, em nível 

metadiegético a partir de funções, como explicações relativas à narração de fatos 

passados e inserção de outros textos na narrativa principal. Tal fenômeno reforça a 

narrativa em um nível externo do discurso, meio capaz de organizar o processo 

narrativo e seus diferentes pontos de vista. Esse nível metadiegético, por mostrar um 

caráter intermidial e, no sentido que mostramos aqui, editorial, presentificado pelo 

projeto gráfico posterior à composição narrativa, também entendemos como 

metaescrita. 

A diversificação dos fragmentos, com textos de diferentes naturezas e 

procedência sugere, numa espécie de mise en abyme, constituir o relato da viagem de 

                                                             

24 Em aspas, pois queremos inferir que o romance passaria a ser um suporte para os demais gêneros do 
mesmo modo que o jornal é suporte para uma diversidade de gêneros textuais/discursivos.  



150 
 

Opalka, que, na última cena do livro, senta-se na casa do filho Natanael, que, durante 

o enredo vem a falecer, para escrever: 

Em cima da mesa, estavam um caderno fechado de capa dura vermelha 
tamanho ofício, um pote de tinta também vermelha e uma pena. Sentou-se 
então na cadeira de palha e abriu o caderno, no qual estava escrito: 
 
Fazer um livro antigo 
um livro de viagens 
com páginas que se desdobram 
 
A história começará numa cidade grande 
- numa metrópole -  
ou à beira-mar 
 
Será a história de um homem só 
um homem velho 
um homem cansado 
 
O homem terá uns sessenta anos 
(...). (p. 139) 

 

Logo a seguir, o narrador descreve cada ação de Opalka e, inclusive, transcreve 

o que o personagem escreve. Isto é, o escritor cria um narrador que finge ser escritor?  

OPISANIE SWIATA 
 
Largou a pena, apoiou o queixo nas mãos e refletiu alguns instantes, sem tirar 
os olhos do papel. Num ímpeto, riscou o que escrevera e virou a folha do 
caderninho. No centro da página direita, anotou, traduzindo para o português 
o que tinha grafado pouco antes em polonês: 
 
DESCRIÇÃO DO MUNDO 
 
Pensativo, alisou a testa com a mão esquerda. Depositou a pena no tinteiro e, 
com os cotovelos apoiados na mesa, passou as duas mãos em torno dos olhos, 
massageando essa regi]ao de seu rosto. Ora olhava para o que escrevera, ora 
fechava os olhos e baixava a cabeça. Fez menção de se levantar da cadeira, 
mas sentou-se novamente. Riscou o que tinha anotado, virou a página e 
escreveu: 
 
MEMÓRIAS  
[...] (p. 149-150) 
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Figura 16 - Reprodução da cena final em Opisanie. 
O narrador transcreve os escritos, os pensamentos e as ações de Opalka. 

 

Fonte: digitalizado por nós. 

 

No exemplo, há de se chamar atenção inclusive para a utilização da letra 

grafada em caixa alta, para diferenciar a escrita de Opalka no papel, da escrita em caixa 

baixa, que é a narração.  

 Após o relato concluído, imediatamente justaposto a ele, a autoria do livro 

revela-se na apresentação de uma listagem bibliográfica de fontes de composição, 

intitulada “Deveres”. Na lista, encontramos referências a livros, artigos diversos (a 

maioria sobre modernistas da década de 1920), referências a conversas com pessoas 

variadas, desde o próprio marido da autora a parentes próximos, amigos e conhecidos.  
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Figura 17 – Os deveres de Opisanie Swiata. 
Trecho final da narrativa, em que há uma seção intitulada “Deveres”,  

que enumera uma extensa lista de fontes utilizadas, supostamente, pela autora. 

 
 

 
A mesma imagem, recortada para fins de melhor visualização: 

 
Fonte: digitalizado por nós. 

  

Apresentamos nesta imagem o recorte de uma das últimas páginas no fim do 

livro (p. 152). Tal lista dos deveres remete inclusive aos créditos finais de um longa-

metragem, o desnudamento do processo de composição. Esse tipo de artifício, a 
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autoconsciência da forma, não é exclusivo da atualidade, no entanto, Stigger teatraliza 

a própria construção narrativa como um ato de leitura dela mesma. O uso dessa 

linguagem, ao relacionar essa seção à narrativa, faz-nos questionar a respeito da forma 

em formação. Isto é, enquanto leitores, podemos perceber a inscrição de uma consciência 

sobre a própria criação e, neste caso, por estar “dentro” do livro, como escritura. É 

interessante apontar que esses deveres estão tão imiscuídos no texto que não se pode 

separá-los como referências ou intertextos, caracterizando aquilo que Clüver (2006) 

chama de mixmídia.  

A partir do que vimos até então, podemos sugerir que tais inscrições, como as 

imagens e cartas inseridas entre a narrativa, pertencem à instância do escritor, pois já 

não o são nem da conta do narrador ou do autor, mesmo que ambos estejam e 

pertençam no mesmo enunciado (ou nível narrativo). O projeto gráfico é posterior ao 

romance, a história é anterior. Um romance também se faz a partir do apagamento da 

materialidade, enquanto o projeto gráfico busca se anular, deixar o espaço neutro em 

vista da primazia da linguagem narrativa. Um romance como é Opisanie e os demais 

pertencentes ao nosso corpus não deixam o espaço neutro para a história, a 

materialidade aparece, o projeto gráfico aparece, o escritor aparece.   

 

5.2.3 A letra e a im a  g   e    m       d    a          l     e     t     r     a : Vista parcial da noite 

  Outro romance que analisamos é Vista parcial da Noite (2006), de Luiz Ruffato, 

obra que realiza um entrecruzamento de narrativas e também de vozes, as quais 

permitem uma análise multimodal da concretização de sentidos. O romance é 

apontado pela crítica como um romance comprometido em mostrar pontos de vista de 

anônimos brasileiros que vivem à margem de boa parte da população. A história é 

constituída a partir das onze histórias, que têm como palco um bairro de classe média 

baixa da cidade industrial de Cataguases da década de 1970, chamado “Paraíso”. As 

narrativas desvelam os dramas de Simão; de Maria de Fátima; do filho Caburé; de 

Fernando; de Baiano; de Lalado; de Paco; de Vicente Cambota; de Pedrosa; e de 

Juventina. 
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As vozes entrecruzadas, na narrativa, são marcadas pela distinção gráfica, com 

mais de dez tipos gráficos de letras alternados e em tamanhos diferentes, que marcam 

os sujeitos que conversam na história. Ao analisar o romance Eram eles muito cavalos, 

de Ruffato, Alex Martoni (2017, p. 84) mostra como a obra parece-nos impor a 

interrogação: “o que podem e o quanto podem as manipulações tipográficas?”  Em 

vista de que essas manipulações fazem surgir aspectos do produtor e de seu lugar de 

fala, Martoni se apropria do conceito de “enunciação tipográfica”, de Johanna Drucker 

(1984, apud MARTONI, 2017), para entender essa articulação entre o aspecto visual-

icônico da materialidade da palavra e a subjetividade. A marcação de narrações, 

diálogos, solilóquios e pequenos discursos por meio de diferentes modos (a própria 

tipografia alterada, impressos, manuscritos etc) permite não somente que 

identifiquemos o gênero, a voz ou o sujeito a que pertencem os textos, mas também 

influência sobre o processo de construção de sentido do romance (MARTONI, 2017, p. 

x). 

Em Vista parcial da noite, além da variação nas tipografias utilizadas, há uma 

perceptível variação nos padrões de diagramação e da própria forma do texto, há 

parágrafos inteiros sem recuo e que são, ao mesmo tempo, todo o capítulo, há 

sentenças que se alternam, há inserções de receitas, notas de jornal, tudo parte de um 

layout que precisamos levar em conta como semiose. Em alguns momentos há 

travessões ou aspas para marcar a fala, em outros não, os discursos se imiscuem em 

um fluxo, fazendo com que o leitor busque sentidos não somente por seu conteúdo 

semântico – e simbólico, das palavras –, mas também pela própria constituição gráfica 

da palavra e do texto no papel, exigindo, muitas vezes, a interpretação de uma 

modalidade icônica ou indicial das palavras (Figura 18).  
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Figura 18 – Variação tipográfica em Vista parcial da noite. 
Exemplos dos usos de diferentes tipos de letras para marcar a voz de diferentes personagens.  

 
p. 16, a imagem digitalizada foi recortada para fins de melhor visualização. 

 

 
p. 22 e 23, há o uso de itálico, negrito e caligrafia. 
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p. 119, simula a escrita a mão. A imagem foi recortada para fins de melhor visualização. 

 

 
p. 111. Simula a escrita a mão, uma anotação, e simulação de escrita de time de futebol no segundo 

parágrafo. 

Fonte: digitalizado por nós. 
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Martoni (2017) diz que o efeito mais imediato provocado por uma manipulação 

tipográfica como essa, no âmbito da produção de sentido, é a interrupção do fluxo 

habitual da leitura, pois a mudança abrupta da tipografia faz com que interrompamos 

a leitura: “este movimento ritualizado do olhar, que se desloca da esquerda para a 

direita; de cima para baixo. Voltamos à frase anterior, inspecionamos a página e 

lançamos um olhar ao título com o objetivo de buscarmos alguma justificativa para 

essa mudança” (2017, p. 85). Isto é, no âmbito da intermidialidade, essa disposição 

visual do texto evoca diferentes modalidades espaçotemporal e semiótica ao subverter 

os modelos normativos e automatizados da percepção no momento da leitura, como 

se, ao invés de capturar o significante com agilidade, nosso olhar realizasse  

um movimento de focagem e desfocagem entre a superfície da forma e a 
profundidade do significado; entre a opacidade e a transparência [...] O significante 
não assume somente o papel de portador do sentido, mas ele é o próprio 
configurador do sentido, o que nos impõe o exame de uma segunda premissa: 
a rentabilidade de se pensar o potencial enunciativo das formas tipográficas. 
(MARTONI, 2017, p. 86).  

Quando contrapomos a distinção das vozes narrativas pelo uso de diferentes 

tipografias à figura narrador, percebemos que esta instância atua através de uma marca 

que não tem relação com a narração romanesca de contar a história através das 

palavras, pois o narrador é uma figura inventada, ele não “monta” o texto, mas surge 

através dele.  

Não sozinhas, as variações tipográficas caminham junto de variações de layout 

e estrutura do texto. Há, inserida na narrativa, por exemplo, uma lista de compras no 

supermercado para entrega a domicílio, escrita em uma tipografia cursiva, como se 

fosse uma escrita caligráfica, à mão. Ao seguir da narrativa, encontramos uma notícia, 

grafada em uma tipografia não cursiva, com aspecto enrijecido, sem detalhes. 
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Figura 19 – Outros gêneros textuais em Vista parcial da noite. 
Inserções de outros gêneros dentro do romance, que se  

utilizam de tipografias para diferenciarem-se. 

 
p. 97 

 
p. 141 

Fonte: digitalizado por nós. 

 

O romance, aqui, aparece enquanto uma criação híbrida das relações entre 

escrita verbal, imagem da palavra e forma do texto. O caráter genético do romance 

transpõe sua própria configuração como tal quando permite fazer-se com outras 

mídias, como a lista de compras e a notícia – especialmente por estas estarem não em 

sua configuração original (não é o caderninho em que foi escrita a lista de compras que 

aparece no romance, é somente a lista), mas sim como uma “representação de mídias” 

(ELLESTRÖM, 2017), representando justamente o aspecto escritural, a materialidade 

gráfica que se distingue daquela do curso da narrativa. Martoni (2017) trata de questão 

semelhante em Eles eram muitos cavalos e assinala que a explicitação do gênero por meio 
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da diagramação e da tipografia abre o campo de significação do texto, cria o efeito de 

“como se tivéssemos tais documentos em mãos” (p. 89, grifos do autor) – esse é o caso, 

no campo da Intermidialidade, do sentido estrito de referências intermidiáticas 

(RAJEWSKI, 2012), quando há a atuação direta ou indireta de mais de uma mídia na 

significação e/ou na estrutura de uma dada entidade semiótica, como aqui é o 

Romance. A tipografia, nos dois casos, serve para simular tanto a forma manuscrita da 

lista de compras quanto a forma de impressão de jornais, como se explicitasse o 

próprio gênero, contudo, além disso, é justamente a materialidade da escrita que ajuda 

“a sugerir o próprio caráter daquele que as escreve, influindo sobre a construção do 

texto como objeto imaginário na consciência do leitor, inferências que demandam uma 

pequena digressão em direção às relações entre escrita e subjetividade” (MARTONI, 

2017, p. 89). 

 Não obstante, há ainda casos que tratam somente da modificação da estrutura 

textual. 
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Figura 20 - Modificações do layout. 
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Fonte: digitalizado por nós. 

 

Ao passo que, em uma cultura gutemberguiana, o tipo de leitura habitual, da 

esquerda para a direita, era o centro, a partir da década de 50, com a poesia concreta, 

neoconcreta, o próprio receptor precisa se manter ativo, descobrir significados, 

perceber o duplo sentido das palavras e até mesmo produzir a própria história a partir 

do material linguístico que lhe é oferecido (DENCKER, 2012). 

Assim, essa marca no processo de escritura emana do escritor, que se 

presentifica ao alterar e demarcar a composição gráfica do texto. Ao se mostrar como 

escritura, podemos dizer que esse agente se mostra não apenas na modalidade 

semiótica da narrativa, representando simbolicamente o mundo, mas também na 

espaçotemporal. 
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Figura 21 – Significado icônico da palavra “submergiu”. 
Trecho que narra o afogamento de um personagem, em que o sentido  
da palavra “submergiu” é ampliado a partir da dissenção das letras. 
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Fonte: digitalizado por nós. 

 

Em “O profundo silêncio das manhãs de domingo”, uma das histórias que 

forma esse romance, nos é descrito o afogamento de um menino sacrificado pelo pai, 

cuja função da palavra “submergiu” ultrapassa a relação entre o grafema e seu sentido 

simbólico (porque por convenção) para fazer com que a forma signifique, também, em 

sentido icônico (porque por semelhança), traçando uma relação com o conteúdo 

semântico da ação narrada. 

A dissensão da palavra “s u b m e r g i u” dentro da estrutura linear de um texto 

romanesco é cinco vezes repetida, enquanto a criança tenta se salvar, e intercalada ao 

chamado “Pai!” (RUFFATO, 2006, p. 89-91). A disposição vertical do verbo 

“submergiu” encena o movimento de submersão e a carga extra de tinta posta no 

chamamento por proteção ressalta a urgência do apelo. Essas adições icônicas ao fluxo 
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do relato verbal reiteram o terrível da situação, que não pode ser descrito apenas por 

palavras. Os olhos do leitor, acostumado a ler em diferentes direções e se deparar com 

variações tipográficas, podem não perceber a relação entre o dito e a forma do dizer e 

correr rapidamente os olhos pelas três páginas nas quais o “submergiu” e o “Pai!” se 

contrastam. 

A estratégia dialoga com forma da poesia, sobretudo a poesia concreta, cuja 

modalidade espaçotemporal “diz” antes de seu conteúdo, ou seja, a forma do poema 

se nos apresenta como poesia antes da linguagem poética. No contexto estruturalista 

e funcionalista, discutiu-se e estabeleceram-se índices fixos aos gêneros, como o 

romance, de tal modo que um sinal indicando determinado sentido não poderia ser 

confundido com outro – o modo de apresentar uma nota de rodapé, por exemplo. A 

partir de Ana Cláudia Gruszynski (2014, sem página) vemos que, já no contexto pós-

moderno, dentro da pluralidade e da ambivalência de formas, novos índices são 

apresentados: “letras são cortadas pelo meio; a maiúscula é usada no meio da palavra; 

o espaço entre linhas é irregular; as citações de modelos antigos misturam-se no texto; 

é utilizada uma forma com rasuras e letras manuscritas”.  

A isto, Gruszynski (2014) relaciona a tendência de causar impacto e provocar 

hesitação no leitor, que está habituado a padrões de representação impressa da escrita. 

Diz a teórica que essas quebras – que podemos entender como quebras nos modos das 

modalidades típicas do romance, um fenômeno intermidial – podem percorrer 

diferentes níveis de articulação da retórica tipográfica, desde um pequeno detalhe até 

o acúmulo de traços idiossincráticos, o que cria um ritmo variável na recepção e 

percepção. Consideramos a consagração de formas pós-modernas e sua presença 

constante em diferentes mídias, que criam familiaridade dos receptores para com elas 

e, assim, tais formas geram estratégias de leitura e atuam na significação de narrativas 

como essa de Rufatto. 

Quando, no ato da leitura, dirigimos nossa atenção às formas das letras, 
podemos reconstituir com os olhos o gesto que as realizou. Angulações, 
intensidades, acidentes, sinuosidades; as formas das linhas são vestígios da 
fricção entre a materialidade dos instrumentos de escrita e do trabalho físico 
do corpo. (MARTONI, 2017, p. 89) 
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O caráter híbrido de Vista parcial da noite remete a pensarmos a palavra como 

uma linguagem que transcende a convenção do sistema em que se insere, as linhas e 

formas das letras ocupam um espaço que não é somente linguístico, mas também 

pictórico, exige o esforço por parte do leitor. O romance de Rufatto torna-se 

paradigmático quando abrimos o espaço para a discussão das categorias de forma e 

conteúdo, quando o uso de formas tipográficas mostra o “meio ambiente” de uma 

determinada linguagem.  

 

5.2.4 Um lupar ao leitor: Aqueles cães malditos de Arquelau 

O romance Aqueles cães malditos de Arquelau, de Isaias Pessotti, premiado com o 

Jabuti de 1994, conta uma história que acontece em Milão, na Itália, no final da década 

de 1960; lá, um grupo de pesquisadores depara-se com antigos manuscritos em uma 

villa de Piemonte, uma região situada no norte da Itália, geograficamente ao lado de 

Milão. A questão serve como base para duas temáticas centrais do romance: a paixão 

e o conhecimento. A voz em primeira pessoa que narra é de Emílio, um dos 

pesquisadores, e é a partir dos questionamentos internos e subjetivos dele que a 

própria noção de conhecimento e cientificismo é posta em xeque. Logo no início da 

narrativa já somos informados da postura crítica do narrador: 

Qualquer pesquisador sabe que, para obter financiamentos, é preciso que seu 
trabalho conduza a “avanços tecnológicos de vanguarda” ou “resultados 
relevantes para a realidade nacional na área em apreço”. Como se verá, o 
nosso trabalho, diante desses critérios, era fulgurante inutilidade (PESSOTTI, 
1993, p. 7). 

A questão não surpreende se, em uma breve pesquisa online, descobrirmos que 

Pessotti, agora professor de Psicologia na USP, trabalhou durante as décadas de 1960 

e 70 na Universidade de Milão. Emílio, por exemplo, é apresentado como Bacharel em 

Filosofia, com muitos artigos publicados e um “fracasso de bilheteria”. Enfim, o 

romance guarda certa semelhança com O nome da rosa, tem enredo voltado à pesquisa 
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histórica, com visitas a localidades da região, e prontamente se apresenta como 

investigativo. A partir dos manuscritos encontrados, os pesquisadores descobrem a 

existência de uma figura misteriosa do século XV, o personagem “Bispo Vermelho”, 

autor dos manuscritos – mais à frente os pesquisadores desvendam que o personagem 

foi banido pela história oficial.  

A decifração de todo o enigma é realizada os poucos; o grupo de pesquisadores 

vai desvendando a história do prelado e outras que a ela se entrelaçam, há lacunas e 

pontos obscuros que servem para a investigação dos personagens, que descobrem e 

traduzem textos perdidos e, se podemos assim dizer, convidam o leitor a decifrar junto 

– e é justamente esse enredo que dá sentido à malha sígnica, aqui nosso maior 

interesse.  

Logo nas primeiras páginas, o narrador diz que uma das virtudes do grupo era 

a seriedade com que cada um procurava conhecer o assunto de pesquisa. “Estudar era 

pura paixão”, e o lugar que dava livre curso a essa paixão era uma “abadia medieval 

e seu claustro cheio de paz e de memórias” (p. 10). Assim, logo nos é apresentada uma 

planta gravada no pavimento da igreja. 
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Figura 22 - Planta-baixa em Aqueles cães malditos de arquelau. 
O desenho representa a planta-baixa da Abadia, transposta na narrativa. 

 
Fonte: digitalizado por nós. 

 

O mapa serve de início para o “jogo” narrativo, convidando o leitor a percorrer 

aquela malha sígnica e funcionando como marcas indiciais de algo que está fora do 

texto mas também é o próprio texto – “a abadia tinha a forma aproximada de uma letra 

H maiúscula”. A narração cita a planta, desvenda e conta sobre ela, como um mapa. 

Aqui, a metaescrita não acontece propriamente com a tipografia, embora possamos 

fazer uma referência à forma da planta, a letra H, mas com o traço visivelmente 

manuscrito da planta e sua importância para a narrativa. O romance é uma mídia cujo 

modo essencial não inclui o traço do desenho, da anotação ou do rabisco, assim o 

desenho da planta da abadia mostra um modo que não é propriamente seu para 

produzir significado. É como se o traço do mapa se fizesse letra, o H, desenhando 

espaços narrativos não em palavras, mas pela representação deles. 

Há ainda outras formas gráficas no romance, cujo ponto em comum é o traço 

que simula a escrita à mão, o desenho da caneta no livro. Um romance, sobretudo de 

investigação e mistério, e que, portanto, quer que corramos na página em direção à 
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solução da história, que brinca com o rabisco e a rasura, afeta a modalidade semiótica, 

pois interagimos com um signo que é diferente daquele da linguagem verbal – 

simbólico. A semiose acontece por uma representação indicial de algo fora do texto, 

atestando outra espécie de verossimilhança, e também icônica, ao representar o espaço 

físico. Certamente não podemos deixar de anotar certa imitação de jogos de tabuleiro, 

que se utilizam de mapas para propor a solução de mistérios, como crimes e 

desaparecimentos, que guardam bastante relação com lugares. 

Figura 23 - Ilustrações em Aqueles cães malditos de arquelau. 
As figuras emulam um “rabisco” feito ao se traçar e desvendar o mistério. 

  

Fonte: digitalizado por nós. 

 

Além da planta desenhada, entre as páginas 61 a 66, há ainda a inserção de 

“retalhos”, como chama o narrador, textos encontrados pelo grupo emulados entre a 

narrativa. Como são manuscritos, na maior parte das vezes, estão truncados, cortados, 

faltam-lhes enormes trechos de palavras, o que pede a decifração. Para traspor, o 
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escrieditor homodiegético teve de cuidar da estrutura do texto, tal como o fizeram 

escritor e editor para a edição do livro: 

Figura 24 – Os “retalhos” em Aqueles cães malditos de arquelau. 
Quatro exemplos dos “retalhos” de manuscritos encontrados pelos personagens da narrativa. A 

imagem digitalizada foi recortada para fins de melhor visualização. 

  

 

 
p. 96 

 
p. 239 

Fonte: digitalizado por nós. 
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A palavra escrita, aqui, evidencia essa manipulação do texto por um sujeito que 

produz semiose para além de um narrador. Isto é, a palavra passa a ser uma 

materialidade que adquire um significado icônico – ela quer ser aquilo que estava fora 

do texto, aquilo que foi escrito antes dele e por isso procura parecer-se com ele. Se 

pensarmos nas modalidades da mídia, o manuscrito adquire uma espécie de “volume” 

distribuído no espaço, afetando nossa percepção espaçotemporal, ao passo que a 

leitura deixa de ser linear e nossos próprios olhos busquem completar os espaços em 

branco.  

No romance, há uma tensão existente entre os conflitos internos de cada 

personagem e o próprio desenrolar da pesquisa, e a linguagem e a escritura figuram 

esse conflito – o romance encontra, assim, a própria compreensão através da criação e 

do uso de uma escrita calcada em meios técnicos de produção. A intervenção do sujeito 

que cria, o escritor, na editoração do próprio texto, a partir das tecnologias de edição 

atuais, faz multiplicar as estratégias de semiose. Os sentidos escapam à fábula, ao 

enredo e aos personagens, aparecem na materialidade e na opacidade da escrita. 

Mexer com a palavra, com o texto verbal, como material gráfico, não é mais uma 

possibilidade apenas do editor ou do diagramador.   

 

5.2.5 Muita opinião para só um escritor: Glória 

 O romance Glória (2013), de Victor Heringer, recebeu o Prêmio Jabuti em 2013, 

na época com 25 anos de idade e estreante no gênero romance, vindo a falecer em 2018. 

Heringer, além de suas atividades como escritor, tinha mestrado em Teoria Literária 

na Faculdade de Letras da UFRJ e por muito tempo trabalhou na Casa de Rui Barbosa, 

tendo como função editar versões em hipertexto dos romances de Machado e revisar 

artigos para a revista Machado de Assis em Linha. Seu primeiro livro foi de poesia, 

Automatógrafo (2012) – título que dava nome a dois perfis sociais do autor na internet, 
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seu site e sua conta no YouTube25. O agenciamento de Heringer na internet é 

apropriado ao que destacamos dos jovens autores brasileiros, que cresceram junto ao 

advento da internet, se tornaram produtores de textos a partir de telas e de redatores 

digitais. Por meio de vídeos, Heringer traçava um caminho de relações entre suas 

obras. Em seu canal, por exemplo, há videopoemas que dialogam com aspectos da 

poesia experimental do pós-guerra ou do uso da escrita em conjunto com a oralidade, 

assim como há, também, um trailer do romance Glória, editado, produzido e com uma 

leitura em voz alta realizada por ele mesmo. 

 O enredo de Glória acompanha a vida dos Alencar Costa e Oliveira, moradores 

do bairro Glória, e as ondas de desgosto e zombaria que os assombram – a zombaria 

como um “modo de vida” da família, e o desgosto é pela relação com a morte, pois 

durante toda a história é sabido que os Costa e Oliveira morrem de desgosto, 

literalmente – “o que D. Letícia não poderia prever, talvez em razão da prepotência 

advinda dos estudos científicos amadores, é que morreria, dois anos mais tarde, do 

desgosto de não ter concluído nada.” (p. 54). O enredo é iniciado com um lema 

repetido muitas vezes, de que “Deus é, era, gago” (p. x), de autoria do pai, que também 

inaugura as mortes que são narradas no romance. A expressão significa, na narrativa, 

uma piada envolta em doses de ironia e serve como mote para definir as trajetórias dos 

filhos Benjamin e Abel, os dois personagens mais destacados do romance. Benjamin é 

um artista frustrado e funcionário de um museu. Em suas horas livres, ele se dedica 

ao fórum virtual Café Aleph, cujos usuários se identificam apenas por pseudônimos 

célebres – Benjamin, por exemplo, no chat, tem o “nickname” de Hecateu de Mileto. 

Além dele temos Julio Cortázar, Alfredo Maria Taunay e Machado de Assis. Abel é um 

pastor protestante que se radica na África, mas volta ao Brasil com o propósito de abrir 

uma igreja em Santa Maria Madalena. Junto deles, há também o irmão bem-sucedido 

Daniel, a mãe Noemi, a empregada Conceição e o neto Ambrósio. 

                                                             

25 O site, até o momento dessa investigação, estava fora do ar. A conta no Youtube, contudo, continua 
disponível a partir do user “automatografo”: https://www.youtube.com/user/automatografo 
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 O que buscamos mostrar aqui é o recurso à metaescrita desde o prólogo até o 

epílogo, passando pelas muitas notas de rodapé. Comecemos pelo prólogo: “Que 

Ambrósio Silva Costa e Oliveira, madalenista convicto, tenha escrito um romance 

composto somente de epígrafes é coisa que já não escandaliza ninguém [...]” (p. 13). 

Prontamente somos apresentados ao romance por meio de uma carta assinada por 

Victor Heringer assumindo-se como ghost-writer do próprio personagem, que somente 

conhecemos páginas adiante: “ele encontrou meu endereço de e-mail e me propôs 

escrever um romance, coisa que, aliás, eu já planejava há algum tempo” (p. 13). A 

narrativa, desde o início, já desestabiliza a voz autoral do texto e se apresenta como 

uma alegoria da sua própria escrita, visto que é a intenção da escrita que coloca a 

história, em si, como uma metaescrita.  

Quando relacionamos a metaescrita à presença desse escritor, então bastante 

associado ao editor, permite inovarmos novos e diferentes sentidos, e um deles é olhar 

para alguns paratextos, como as notas de rodapé. Glória é permeado, ao longo de toda 

a narrativa, por notas que têm o caráter de explicar, esclarecer, referenciar e até tecer 

comentários banais sobre hábitos e costumes. Já nas três primeiras páginas do romance 

encontramos uma:  

[trecho do romance] [...] Entregando a mim a autoria de seu segundo romance, 
e me apadrinhando no mundo literário¹ [...] 
 
[nota de rodapé] ¹Desde que aceitei a proposta de Silva Costa (em meados de 
2010) até a presente data [Heringer assina em 21 de dezembro de 2012], não 
me chegou a informação de que ele tenha apresentado a mesma ideia a outros 
escritores. (p. 14) 
 

 A nota de rodapé deixa ver a metaescrita, criando uma divisão entre o narrador 

e o autor, pois contém uma “força ilocutória” da mensagem (GENETTE, 2009, p. 17) – 

que pode comunicar uma simples informação, como o nome do autor ou a data de 

publicação, assim como “descobrir” a intenção ou autoral e/ou editorial. As notas ao 

pé da página, em Glória, tornam-se paradigmáticas, pois mostram-se como uma das 

maneiras que o escritor, que se assume como tal, esclarece sua escrita em relação à 

narrativa ao seu leitor. É assim que ele torna visível a linha divisória entre aquele que 
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não apenas experenciou o acontecimento, mas também o narra. Fora do texto e, 

portanto, se mostrando em paratextos, o escritor se mostra para além do narrador e do 

próprio autor.  

Mais alguns exemplos são: nota 8, “A comparação literária é da própria D. 

Noemi, que, por estar emocionada e aposentada da universidade há muitos anos, não 

encontrou outra mais adequada” (p. 59); ou nota 13,  

O narrador distorce a verdade em prol do trocadilho, o que não chega a ser 
condenável, ao menos não esteticamente. No entanto, há de se fazer justiça: 
Santa Maria Madalena é sim figura importante da história brasileira. Foi o 
primeiro município do país, por exemplo, a oficializar um divórcio” (p. 73, 
grifo nosso). 

 A comparação ao recurso da metaescrita de Machado de Assis, já comentada, 

diz respeito a situações como essas – o escritor mostra sua escrita na leitura sobre o 

próprio texto, visto que uma página de rodapé é um paratexto e, portanto está fora 

dele, o enxerga. No entrecho destacado, há ainda a frase “o narrador distorce”, está a 

escrita de um outro, que evidentemente não é o narrador, é o escritor.  

Para fins de melhor visualização, destacamos alguns exemplos de como aparece 

a nota de rodapé no romance: 
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Figura 25 – Nota de rodapé em Glória. 
Exemplo de nota na disposição do texto. 

 
Fonte: digitalizado por nós. Os riscos são oriundos de leitores (reais). 

 

Esse olhar do escritor sobre a matéria escrita ainda é “atualizado” com nuances 

da atual tecnologia:  

Em novembro de 2011, quando comecei a escrever a terceira e última versão 
deste que receberia o título de Glória, Silva Costa quebrou um silêncio de mais 
de seis meses e me enviou um e-mail encorajador, ao qual anexou um texto 
seu, inédito e elogioso, para figurar ao fim deste prefácio, à moda do século 
XVII. (p. 15). 
 

O “texto”, ali citado, é um trecho de duas linhas de Silva Costa que se baseia 

numa passagem de Heráclito, que é também a epígrafe do próprio livro – “Para os 

homens não seria melhor se lhes sucedesse tudo quanto querem”, epígrafe essa 

realmente de Heráclito, mas que traz, na citação de Silva Costa, um ponto de 

interrogação, “Para os homens não seria melhor se lhes sucedesse tudo quanto 

querem?”. A construção de sentido se dá na repetição dessa epígrafe e na própria 

discussão dela dentro da narrativa – o escritor a reproduz e comenta sobre ela; além 
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disso, colabora para o tom irônico da prosa quando utiliza a palavra “inédito” na 

referência a Silva Costa.  

No mais, podemos dizer que Glória é um romance de epígrafes. Em cada 

capítulo, há uma – e são 60 capítulos, sem contar o epílogo e o denominado “Fundo 

falso” –, o que coloca a paratextualidade como um interessante elemento para entender 

a metaescrita. A epígrafe é um pré-texto que serve de chave ao texto principal, por ter 

a intenção de resumir o pensamento de quem cria o texto que vem a seguir – e, assim, 

pode ser vista como um comentário metaescritural, pois diz respeito à composição. O 

fato proporciona algumas considerações, que vão desde podermos perceber que, para 

além da citação e referência, há, dentro da própria narrativa, a discussão sobre a 

própria epígrafe, até a relação com a intertextualidade. O intertexto acontece, aliás, não 

somente com as epígrafes, mas também na própria narração, que se assemelha à 

machadiana em seu modo de enxergar o texto fora dele. Talvez a imersão de Heringer 

na Casa de Rui Barbosa tenha ajudado a construir essa ironia que surge na ação do 

escritor do romance, como quando Abel edita 35 cadernos de D. Letícia à maneira do 

editor M. de A., mesma identificação do editor dos cadernos de Aires, personagem-

narrador de Machado de Assis, ou também no episódio em que o cachorro virtual de 

Benjamin morre e o “user” Machado de Assis aparece para comentar de maneira 

similar ao modo como Quincas Borba o faria – no último capítulo a própria epígrafe é 

de Quincas Borba. Além disso, o Sumário de Glória tece uma significativa relação com 

o de Brás Cubas: 
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Figura 26 - Comparação entre os sumários de Brás Cubas e Glória. 
A característica principal está no extenso número de capítulos e no uso dos romanos,  

além dos títulos, curtos, objetivos e irônicos. 

 
 

Fonte: digitalizado por nós. 

 

 Ambos, Glória e Brás Cubas, apresentam uma lista extensa de números romanos, 

com títulos que remetem a situações e definições específicas envolvidas nas vidas de 

seus protagonistas, “O mapa e o encontro” (Glória, cap. XXV), “O embrulho 

misterioso” (Brás Cubas, cap. LII). Contudo, quando comentamos anteriormente sobre 

o enredo de Glória envolver a zombaria e o desgosto, logo podemos recordar da célebre 

frase da “pena de galhofa e a tinta da melancolia” com que Brás Cubas relata sobre o 

reino dos vivos.  

 Glória se faz como uma alegoria às interações sociais que se dão na internet, 

regidas pela separação entre a experiência dos sujeitos e sua escritura, que a manipula, 
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falseia e que, de certa forma, nunca representa inteiramente o acontecido. Um dos 

exemplos dessa estratégia de representação já foi citado, que é o próprio Café Aleph - 

intertexto, inclusive, para o romance O Aleph, de Jorge Luís Borges (um olho pelo qual 

espiamos o mundo) – chat em que Benjamim “encontra-se” com seus amigos. A 

narração descreve como ocorrem as relações e as “etiquetas” do grupo para, depois, 

simular a conversa da sala virtual: 

Informaram a Benjamim a sala a que ele deveria se dirigir, um tópico do fórum 
chamado “Salão Artemisa”, onde Heráclito de Éfeso, dito o Obscuro, lhe faria 
algumas perguntas. Heráclito era uma persona coletiva. Qualquer membro do 
Café Aleph que se sentisse disposto a entrevistar um novato podia fazê-lo, 
desde que chegasse primeiro e fingisse ser Heráclito. Os demais 
frequentadores tinham acesso ao tópico, mas a etiqueta ditava que não 
podiam interferir. Alguns postavam frases entre asteriscos indicando as ações 
de seus personagens, mas raramente conversavam, já que por escrito não há 
como sussurrar sem explicar antes que se está sussurrando. No primeiro dia 
em que Benjamim esteve no Salão Artemisa, três usuários presenciaram seu 
colóquio com o filósofo grego, cujo papel, na ocasião, era interpretado por 
Blaise Pascal, um enólogo de Sertãozinho (SP): [...]. (p. 83) 

O que segue é a própria simulação do diálogo entre Blaise Pascal, Julio Cortázar, 

Hecateto de Mileto e Alfredo Maria Taunay. A nota de rodapé, evidentemente, está 

presente, explicando a referência sugerida na fala de Blaise Pascal. 
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Figura 27 – Bate-papo em Glória. 
Transcrição da sala de bate-papo do Café Aleph e nota de rodapé explicando o intertexto do 

“nickname”. 

 

Fonte: digitalizado por nós. 
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 Da mesma maneira, mais ao fim da narrativa, Benjamim recebe uma carta da 

ex-namorada, Paula, também participante do Café Aleph. Diz o narrador:  

A mulher se deu o trabalho de enviar, pelo correio comum, cinco páginas de 
gargalhadas impressas, em letras maiúsculas: 
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
HAHAHAHAHAHA [...] 

A carta é emulada entre a própria narrativa, sem espaço de divisão ou 

indicialidade a uma imagem da carta, em si.  

Figura 28 – Sequência de “HAHAHA” em Glória. 
O recurso remete à risada, característica linguística da internet. 

 

Fonte: digitalizado por nós. 
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O romance de Victor Heringer parece um grande diálogo entre narrador e leitor, 

assim como escritor e leitor. Não surpreende quando pensamos que o autor faz parte 

de uma geração que cresceu junto das modalidades online, de redes sociais, blogs e de 

hipertextos. Em uma publicação no blog da editora Companhia das Letras, o próprio 

Heringer comenta inferências desse tipo e diz que  

O romance é a forma experimental por excelência. Daí que nos pareça natural 
misturar e proliferar linguagens: imagem, texto, som, interação etc. E os 
leitores, hoje seres digitais, transalfabetizados, finalmente estão preparados 
para decodificar poéticas esquisitas. Este é o tempo perfeito para escrever. 
Machado de Assis, Hélio Oiticica, Bispo do Rosário e Valêncio Xavier. 
(Quando não foi o tempo perfeito?). (HERINGER, 2016, online) 

Quando o colocamos como um escritor que é também editor, é porque os 

próprios meios técnicos permitem isso – e aqui, consideramos tanto os programas de 

edição de texto, quanto as plataformas online de escrita e publicação. É característica 

da escrita de Heringer os títulos, as dedicatórias, as epígrafes, as notas e o prefácio 

original e isso mostra a presença de alguém que criou, que não pode ser o narrador, 

mas sim por meio dele. A função principal de um prefácio, por exemplo, é antecipar o 

que será dito, introduzir, comentar; o mesmo está para a função de uma ficha 

catalográfica, cabe a ela a definição de um gênero, como se dissesse ao leitor de um 

romance “considere este livro como um romance, por favor” (GENETTE, 2009, p. 17). 

 

5.2.6 Um na escrita: Nove noites 

O romance Nove noites é estudado pela crítica sobretudo em seu paradigmático 

caráter autoficcional e pelo modo como instiga um jogo ao leitor a partir da intriga 

entre as instâncias do real e do ficcional. Nove Noites (2002) se apresenta em dezenove 

capítulos. Escrito em primeira pessoa, o romance intercala a narrativa do narrador 

central e a reprodução de uma carta-testamento, também em primeira pessoa. A obra 

imiscui, ao longo da narrativa central, a reprodução de trechos de correspondência de 

diversos destinatários e remetentes, desde que sempre tendo como referência o 

protagonista da história, Buell Quain. A fábula se passa no Brasil e nos Estados Unidos, 

entre os anos de 1929 a 1942, enquanto o espaço temporal da narração é o ano 2000, 
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quando esse jornalista-escritor reúne os textos com o intuito de reconstruir o 

acontecimento. 

 Não cabe a este trabalho a análise da autoficção já esclarecida anteriormente, 

contudo, em especial neste romance, essa estratégia relacionada à instância autoral faz-

nos refletir também nos âmbitos editorial, midiático e publicitário agenciados por esse 

autor – através dos quais também encontramos o escritor.  

Comecemos pelas capas: das publicações de Nove noites no Brasil, há três 

edições, em que todas levam selo da editora Companhia das Letras e cada uma tem 

um projeto gráfico diferente. A primeira teve seu lançamento em 2002 e é ilustrada 

com uma imagem de aparência envelhecida, remetendo a um porto, a um lugar de 

passagem, com barcos, automóveis e pedestres. A segunda edição, datada de 2006, é 

caracterizada como uma edição de bolso e tem como capa um desenho que remete ao 

rupestre pelo uso de uma só tonalidade de cor, referente à terra e ao barro, sem grandes 

referenciais à fábula. Já a terceira edição é paradigmática para o que aqui queremos 

ilustrar. 

 

Figura 29 – Nove noites em 2002. 
Capa no ano de lançamento da obra. 

 
Fonte: editora Companhia das Letras. 

Figura 30 – Nove noites em 2006. 
Edição de bolso e segunda edição da obra. 

 
Fonte: editora Companhia das Letras. 
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Na edição de 2002, há uma fotografia de Bernardo Carvalho ainda criança, de 

mãos dadas com um índio no Xingu, na orelha do livro. Poderíamos interpretar essa 

fotografia como mais uma foto ilustrativa, editorialmente comum, não o fosse a 

informação que o narrador-jornalista nos oferece ao dizer que vivenciou uma 

experiência entre os índios na sua infância: “Ninguém nunca me perguntou, e por isso 

nunca precisei responder que a representação do inferno, tal como a imagino, também 

fica, ou ficava, no Xingu da minha infância.” (CARVALHO, 2016, p. 60), revelando 

experiência e testemunho no espaço que é centro da trama. O retrato do autor ao lado 

do índio adquire uma forte conotação autoficcional no momento em que une sob a 

mesma vivência o autor Bernardo Carvalho e o narrador-jornalista, sobretudo quando 

trazemos para a análise o papel de analista investigador do jornalista.  

Além desta, há outras fotografias no interior do livro e que atuam na construção 

de sentido. É sobre uma delas que o narrador-jornalista afirma que “há em toda 

fotografia um elemento fantasmagórico” (CARVALHO, 2016, p. 32), o que nos faz 

pensar sobre o modo como as fotografias no romance atuam como fantasmas de 

sujeitos fora do texto, em certo sentido, tanto indiciais como icônicas. Assim, ambas 

imagens se revelam não só como estratégia de inserção de uma verossimilhança dupla 

– autoficcional – como também são um fantasma da própria presença do escritor, que 

as inseriu no texto como um espectro da sua própria presença fora dele. Na figura x há 

Buell Quain em duas fotografias lado a lado e, na figura x, Lévi-Strauss, Heloísa 

Alberto Torres (personagens no livro e sujeitos reais) e outras pessoas no jardim do 

Museu Nacional. 
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Figura 31 - Buell Quain. 
 

 
Fonte: digitalizado por nós. 

Figura 32 - Heloísa Alberto Torres com Lévi-
Strauss e outras pessoas no Museu Nacional. 

 
Fonte: digitalizado por nós. 

 

Para falar sobre essa estratégia de inserção de verossimilhança pela 

indicialidade da fotografia, ao mesmo tempo em que coloca em suspenso a própria 

ficção, como escritura, em sua relação com a realidade extratextual, o próprio 

Carvalho, em entrevista, diz:  

[a foto] tem um sentido ilustrativo, de dar mais veracidade para algo 
totalmente inverossímil. Serve para aumentar a ambigüidade. E me deu 
prazer usar aquela foto ali, achei engraçado. Tudo funciona para aumentar a 
ambigüidade. É meio clichê falar isso, mas todos os meus livros têm esse 
problema com a identidade, com o que significa ser um sujeito (apud 
KLINGER, 2012, p. 152). 

Com Klinger, podemos perceber que Carvalho não se interessa propriamente 

em certificar o leitor da equivalência entre ele e o narrador-jornalista, mas que as  

“fotografias tendem a confundir os planos da ficção e da realidade, ironizando a crença 

na veracidade representativa da fotografia, como ‘evidência’ ou ‘prova’” (KLINGER, 
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2012, p. 154). Carvalho escreve no espaço pós-histórico. O passado é imagem, mas no 

romance se transforma em presente como escrita. A narrativa se faz dentro de um 

romance, mas questiona esse gênero, transbordando para um discurso testemunhal e 

investigativo (o que aqui compreendemos como jornalístico).  

A partir deste viés, o romance, apesar da plasticidade, é redimensionado pela 

necessidade de inscrição da experiência o mais verdadeira possível, pela palavra, o 

que faz com que o leitor se questione o tempo todo – é ficção ou não? A inscrição da 

existência dos personagens, por meio do atestado indicial da fotografia, esgarça o 

gênero. Isto é, mais que elucidar, ele gera a dúvida sobre o próprio papel da fotografia, 

que, em sua qualidade típica, atua como um testemunho, mantendo outra espécie de 

pacto com o leitor tal como aquele das reportagens e mesmo dos álbuns de família.  

A relação que aqui desejamos mostrar fica ainda mais evidente na terceira 

edição da obra de Carvalho. Antes, na edição de bolso, em 2006, a imagem de Carvalho 

quando pequeno é subtraída. Seria displicência do editor que, preocupado em 

desonerar a edição, simplesmente retirou a fotografia? O leitor da edição de bolso 

associaria tão rapidamente as figuras do autor e do narrador-jornalista? Certamente a 

leitura seria menos evidente, mesmo que o romance conseguisse suprir textualmente 

a ausência da foto na orelha do livro, porém evocaria outro entendimento estético, 

principalmente pelo fato de que, ao desconhecer dados biográficos de Carvalho, o 

leitor pode não estabelecer uma leitura autoficcional. De qualquer forma, tal edição 

apresenta demais fotografias no interior do romance, o que manteria tal efeito do real, 

do testemunhal.  

Talvez o leitor deste texto tenha percebido que até então não tratamos da 

terceira publicação do romance Nove noites, citada anteriormente. O motivo é o ponto-

chave da relação entre as instâncias da autoria e da edição, caracterizando a presença 

dessa figura que escreve o texto, que o pensa para além da narração. Na última edição 

do romance, em 2016, após abundantes premiações e uma farta crítica, além de 

entrevistas e comentários nas mídias, aquela foto do autor, colocada na orelha na 
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primeira edição e extraída na segunda, é transferida, passando a ocupar a imagem de 

capa da obra.  

Figura 33 – Nove noites em 2016. 
Atual capa do romance, fotografia de Bernardo Carvalho no Xingu. 

 
Fonte: editora Companhia das Letras. 

 

 Quem é o responsável por essa nova estratégia semiótica? Foi Bernardo 

Carvalho, em um momento de recriação de sua própria obra, que a destacou e 

escancarou na capa a relação autoficcional? Foi um agenciamento do editor – 

certamente aprovado, minimamente autorizado por contrato, pelo autor? Como 

instância da produção do livro ao mesmo tempo em que se faz estratégia semiótica 

que influencia na compreensão, pelo leitor, do romance, entendemos essa ação como 

produzida pelo agente da “escritura” do texto, o escritor, que já vinha, nas edições 

anteriores, manipulando formas extratextuais, mostrando-se como “enunciação 

gráfica”, no dizer de Martoni (2017). 
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No esboroamento do limite entre o real e a ficção, Carvalho prega peças num 

leitor que deve estar atento tanto ao narrador, que embora possa coincidir com aquele 

que está na capa do livro – o autor – é sempre fruto da invenção, mesmo que apoiada 

em biografemas, como ao escritor, que instabiliza essa relação. Em seus narradores, as 

estratégias são semelhantes às de um jornalista que conhece a prática de reconstrução 

da realidade – fotografias, documentos, entrevistas, imersões, recriação de caminhos, 

de experiências, de acontecimentos. Neste jogo que Carvalho cria, o leitor tem papel 

ativo na obra, como uma espécie de coautor, como ele próprio explica, ao ser 

questionado sobre os complexos limites entre real e ficcional em suas obras: 

É consciente. Meus livros são a consequência de algo que já existia, e que 
talvez eu nem tivesse tanta consciência antes de escrever. Hoje há uma espécie 
de confusão entre ficção e realidade que é muito perturbadora. Fico 
impressionado com a vulgaridade do Brasil. Na internet não há distinção 
entre notícias sobre celebridades da TV e assuntos importantes, como a 
guerra. É um culto à ignorância e à grosseria em nome do comércio. Meus 
livros tentam ser um antídoto a essa mentalidade, pois demandam esforço. O 
leitor é ativo e funciona como o cocriador da obra. (CARVALHO, 2011)  

Consciente sobre os limites do real, Carvalho sabe que “No livro, a realidade é 

para o leitor como uma armadilha ou um jogo” (CARVALHO, 2011). Sendo a 

linguagem e, sobretudo, a escrita, na sua adaptação da oralidade, sempre uma 

interpretação de algo, o que realmente esperamos de um romance? Ou que verdade 

esperamos daquele ser que se constrói a partir do filtro das postagens de um perfil 

virtual? Sendo impossível midiar a realidade em sua completude, é consequentemente 

impossível fugir da ficção.  

 

5.2.7 O escritor nunca dorme: Ribamar  

O romance Ribamar, de José Castello, foi vencedor do Prêmio Jabuti 2011. A 

narrativa se dá em um encontro híbrido, que mistura a mídia romance a modos da 

mídia música. Além disso, o leitor nunca saberá ao certo onde está pisando – se em 

uma biografia, um ensaio, um relato de viagens, um romance embalado por uma 

canção de ninar. Transita, assim, entre vários estilos – sem deixar, contudo, que as 

fronteiras entre eles se tornem nítidas, como em uma combinação de mídias, com 
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exceção do ritmo que perpassa a mídia escrita verbal, imiscuindo música e palavra sem 

que as possamos separar. 

Narrado em primeira pessoa, a obra é carregada de elementos autoficcionais: 

autor e narrador têm o mesmo nome, profissão, pai e natalidade. A história traz 

episódios da memória do narrador ao mesmo tempo em que descreve sua viagem que 

ocorre no presente, assemelhando-se a um diário. O leitor assiste a um processo de 

escrita, o texto se presentifica na sua frente, num ato performático em que o narrador 

principal ocupa a posição de escritor da obra (KLINGER, 2008). Como se subisse no 

palco e construísse o texto “ao vivo” ao seu leitor, a performance se revela no uso do 

presente do indicativo e na metaficção que dela emana: “ainda não lhe disse, pai: 

escrevo um romance. Não sei se chegará a ser isso. O mais correto é falar de notas para 

o livro que, um dia, escreverei. Ribamar, ele se chamará. Eu o dedicarei a você” 

(CASTELLO, 2010, p.12, grifo nosso). Assim, o romance, muitas vezes, parece ser uma 

biografia do pai do autor – José Ribamar (1906-1982) –, mas não chega a ser, pois 

alterna algumas histórias reais com muitas outras inventadas, ou, pelo menos, 

livremente recriadas. A fronteira entre a verdade e a invenção nunca se revela. 

Esbarramos na “escrita de si”: o nome do narrador em primeira pessoa coincide com 

o nome do autor – José e, na dedicatória, o narrador homenageia seu pai, nega ser uma 

biografia mesmo que não negue que os fatos sejam reais. Ribamar (nome que dá o 

título) é o nome do pai, a quem o narrador escreve, o nome do pai do autor é José 

Ribamar Martins Castello Branco. O narrador tem a mesma profissão que o autor, 

jornalista, um agente da escrita. 

Diversas memórias do pai e sua vida se misturam à narrativa. Em parte, o 

romance é um relato da viagem a Parnaíba, Piauí, cidade onde seu pai passou a 

infância e a juventude. No outono de 2008, o próprio José Castello fez uma viagem à 

cidade, experiência que lhe rendeu uma infinidade de notas. Não viajou a Parnaíba, 

porém, com o desejo de reconstituir a verdade, mas sim para encontrar materiais que 

lhe servissem para uma ficção. Há um título para cada capítulo com indicativo de lugar 

(ex: “Parnaíba” indicando o local do capítulo), às vezes os locais se repetem.  
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Também é, ainda em parte, um ensaio sobre Franz Kafka, em particular sobre 

“Carta ao pai” – longa carta que o escritor escreveu a seu pai, Hermann Kafka, com a 

intenção de fazer um balanço da difícil relação entre os dois. Ao contrário dos 

ensaístas, porém, o objetivo de Castello não foi refletir a respeito da obra de Kafka, 

mas usá-la como um instrumento para pensar sua relação com o próprio pai, Ribamar.  

Enquanto escrevo, a angústia. A mesma dor sem nome que, em A 

metamorfose, destrói Gregor Samsa. Fingir que sou Samsa, considerar que 

isso é verdade, poderá me ajudar a escrever? É sempre assim: os livros que 

escrevo me esmagam. Assemelham-se às chineladas com que nos livramos 

das baratas. (p. 31, grifos nosso). 

 

O intertexto, calcado no próprio processo de escrita, poderia ser considerado 

uma referência intermidiática apenas por gerar uma ilusão de práticas específicas de 

outra mídia. Além, dos traços autoficcionais e metaficcionais e do intertexto, a 

metaescrita acontece pois, durante a narrativa, o livro é como a montagem de uma 

canção que o pai cantava ao filho, que ele transforma pela escrita em palavras. A 

canção está no início do livro, antes do primeiro capítulo, como uma escrita à mão. 

Assim, todos capítulos têm uma nota, marcação de tempo e a sílaba que acompanha 

aquela nota da canção. A estrutura musical do romance tem como base uma canção de 

ninar, que Castello batizou de “Cala a boca”, música com que seu pai o embalava 

quando ele era bebê e o persegue. O protagonista então decide: "o livro que escreverei, 

Ribamar, terá a estrutura dessa canção". Assim, transformou a partitura desta canção 

de ninar em uma estrutura rítmica – e sobre ela armou sua narrativa.  

Naquele momento, decido: o livro que escreverei, Ribamar, terá a estrutura 
dessa canção. À frente, em um emaranhado de palavras. Ao fundo, uma 
música que sopra. [...] (p.92) 
 
A canção de ninar que já não me embala, mas atordoa, se chama Cala a boca. 
Eu a batizei assim. talvez seja melhor trocar o nome, o professor Jobi sugere, 
pois é muito agressivo.  
Não farei isso. Preciso sustentar o mandato que você me destinou. A mim, 
filho inquieto, cabe o silêncio. A literatura não passa do avesso do silêncio; 
por isso você não lia.  A música que você, meu pai, cantou para me 
tranquilizar. [...] Decido: essa música, a Cala a boca, é a espinha de meu livro. 
Romances devem ter um esqueleto, ou desabam. Pois o livro que escreverei, 
Ribamar, terá uma melodia como suporte. Não um índice de capítulos ou um 
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sistema de ideias, tampouco algum evento do real. Nada parecido. Meu livro 
será o desdobramento de uma música e isso deve bastar. 
Tomo notas para um livro que canta. É também um livro que, através dos 
sonhos, se torna um ditado. Uma ordem - emanada de onde? (p.104) 

 

Figura 34 – Canção em Ribamar. 
Transposição da tabladura da música “Cala a boca”, elemento importante para a fábula. 

 

 
 

Fonte: digitalizado por nós. 
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Cada capítulo corresponde a uma das notas musicais da melodia. O tamanho 

de cada capítulo varia segundo a intensidade de cada nota. A cada nota, ainda, 

corresponde um tema específico (a viagem a Parnaíba e o livro de Kafka, por exemplo). 

Ao fundo de Ribamar, uma melodia inaudível se desenrola. O romance é, na verdade, 

uma combinação de oito temas, expressos nas sete notas musicais elementares mais a 

pausa. 
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Figura 35 – Disposição de notas musicais em Ribamar. 
As notas se dividem e estão dispostas em/a cada capítulo. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



192 
 

 
 

Fonte: digitalizado por nós. 

 

O livro se constrói como uma herança às avessas para Ribamar, pai do narrador. 

Além de ser uma marca na profundidade psicológica da relação dos personagens, a 

representação da música, pelas inclusão da partitura, pela escrita à mão, pelo ritmo 

emocional que ela impõe, serve também como um sinal da presença de uma escritura 

que se realiza, como se o escritor escrevesse embalado pela memória musical, como se 

uma das mãos regesse sentenças, capítulos. Fazendo parte da construção do sentido 

do enredo, essas representações da música que são inseridas no topo da página: uma 

partitura, uma nota, a marcação do tempo e uma palavra ou sílaba correspondente à 

canção, mostram-se como elementos que exigem o agenciamento de um editor de texto 

para além daquele que narra, tornando visível a já discutida aqui relação entre o 

escritor e o editor. Essas representações se articulam ora como uma combinação de 

mídias (RAJEWSKY, 2012), quando o leitor as percebe em sua modalidade material e 

espaçotemporal (ELLESTRÖM, 2017), ora em uma mixmídia (CLÜVER, 2006), quando 

palavra e ritmo são inseparáveis. 

Por fim, o escritor se cola ao narrador, mostrando sua narrativa como um 

processo que, ao mesmo tempo que exige um ser frente ao computador, não prescinde 

do ser que narra.  

Chegarei a escrever meu livro? Vim a Parnaíba não para fazer uma pesquisa, 
mas para buscar forças. Talvez a viagem me conduza, ao contrário, à 
impossibilidade de escrever. Ao silêncio, que é o estado extremo das palavras. 
De onde vim, antes do primeiro choro. Escrevo em “Windows”, como no 
computador. Janelas que abrem e fecham, cortinas que se erguem para, logo 
depois, baixarem, persianas que se movem. Portas que batem, fechaduras, 
trincos, vedações – uma dança. [...] Sou um intermediário. Usando uma 
expressão moderna: um atravessador. Não, o escritor não produz. Alguém 
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mais, um sujeito qualquer, faz isso em seu lugar. O escritor não passa de um 
balconista mentiroso que apresenta o livro como seu. Um falsário. A ideia 
me liberta. Volto a tomar notas. (p.176-177) 
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6. A CANETA DESCANSA, AS JANELAS SE FECHAM, A TELA DESLIGA  

 
- Você ainda não leu O significado do significado? Não? Assim 

você nunca fica em dia. 
- Mas eu estou só esperando que apareça O significado do 

significado do significado.  
(Mario Quintana) 

 
Estudar o contemporâneo, muitas vezes, pode significar percorrer um terreno 

escorregadio, envolto em riscos e imprevisibilidades, à medida que continua 

acontecendo enquanto o observamos. Contudo, pode ser que resida aqui, também, o 

poético de observar a vida acontecer e as criações humanas se transformarem. 

Chegando ao fim da jornada que construímos, sem que seja o fim do caminho, 

podemos dizer que foi possível observar esse “acontecimento” em ebulição, visto que 

mostra, justamente, aquilo que se entende pela própria constituição do romance. 

Assim, a partir do que foi possível perceber naquele resgate histórico sobre o romance 

e sob o olhar das teorias do romance, poderíamos sintetizar essa sua qualidade na 

palavra “heterogeneidade”, ainda que seu nascimento e formação, à luz da história, 

tenham bastante sentido nas estruturas sociais e, portanto, guardem uma relação com 

os modos de comunicação humanos. O romance se estabelece enquanto um gênero 

inacabado, sempre por se constituir – talvez, justamente, por não ser um elemento 

isolado do mundo e sobretudo vinculado a dimensões humanas.  

Podemos dizer que a importância em se compreender a estrutura romanesca 

nesse trabalho está no fato de que o gênero se encontra longe de formalizar modelos 

fechados de narratividade ainda que não fuja da sua origem, um espelho, muitas vezes 

irônico, muitas vezes em mise en abyme, da sociedade. A gênese do romance mostra-se 

como uma matéria viva, em sua heterogeneidade, e, assim, permite pequenas ou nem 

tanto palpitações de diferentes artes, assim como de cada época e de cada sujeito, 

significante num mundo também vivo e significante. É importante dizer, claro, que 

suas transformações não o impedem de ser lido como um romance e, sempre, 

encontrar qualidades que possam dizer do gênero em sua particularidade. A partir do 

nosso corpus, formado pelas 68 obras vencedoras do Jabuti entre 1994 e 2015, 
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percebemos que o romance se faz tanto por seus elementos em comum quanto por 

suas características díspares: pode ou não ter capítulos, pontuação, parágrafos, 

referentes na realidade; seu narrador pode ou não dialogar com o leitor, ter vivido a 

experiência narrada ou estar longe dela; o texto romanesco pode ou não trazer temas 

e intertextos filosóficos, religiosos, científicos, históricos, assim como fragmentos 

epistolares, jornalísticos etc. O romance pode ser lírico, dramático, aventuresco; pode 

imitar o cinema, trazer a linguagem do teatro, as modas da televisão, simular a 

internet, mostrar imagens, colagens, misturar linguagens, mídias, gêneros.  

Durante a nossa pesquisa, que advém de outras perspectivas e observações 

sobre o gênero romanesco, entendemos que na prosa brasileira contemporânea é 

bastante visível esse caráter híbrido de mesclar escrita verbal, imagem da palavra e 

forma do texto. O romance Opisanie Swiata, um dos sete romances que analisamos, é 

um dos exemplos paradigmáticos de nossa hipótese: insere na narrativa principal 

recortes de jornal, cartas e pequenos recados, além de se constituir na 

transtextualidade de muitas vezes e mesmo do paratexto final. Muitas vezes, essa 

característica torna o romance de difícil taxonomia, pois questiona o estatuto genérico 

do texto, a exemplo da obra Eles eram muitos cavalos. 36 obras, entre as 68 que 

analisamos, pode-se dizer que fazem algum tipo de questionamento metaficcional, seja 

a partir da metaficção declarada, da autoficção ou da metaescrita. Há, nessas obras, 

música, poesia, documentos judiciais, entrevistas, notas fiscais de supermercado, há 

gente brincando com a realidade, mirando-se no espelho, apontando a caneta, fingindo 

que inventa, mostrando que escreve.  

Essas qualidades do romance, que têm sido consideradas como tendências, por 

sua vez, guardam relações tanto com as mudanças na esfera da produção e do mercado 

editorial, como com as formas de percepção, principalmente em virtude da 

consolidação da indústria cultural, das mudanças nos agenciamentos, das formas de 

comunicação e arte, sobretudo com a internet. O romance de Victor Heringer, Glória, 

representa bem essa tendência: a narrativa, além de ter seus elementos da fábula e do 

enredo, parece demonstrar um diálogo entre narrador e leitor, assim como escritor e 
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leitor, o que não surpreende quando o próprio autor declara que é natural misturar e 

proliferar linguagens em um romance justamente em vista de os próprios leitores, hoje, 

serem “transalfabetizados” para ler poéticas “esquisitas”.  

A consequência mais direta dessas mudanças, que então se relaciona a essas 

tendências, tem sentido na transformação do lugar do romancista não apenas como 

voz que fala da sociedade e a ela se dirige, como, ainda, no interior desse processo 

produtivo específico, nessa mistura de vozes que procura outros recursos para fazer 

sentido neste mundo multissemiótico. Dessa forma, nos parece que a característica 

vital das mudanças está no caráter narcisístico de nosso tempo, que impõe ao 

romancista diferentes agenciamentos – ser autor, escritor, narrador, editor, 

publicitário, vendedor e crítico de sua própria obra. No corpus levantado, há romances 

que manipulam suas próprias figurações, performatizam o presente como se ele não 

fosse inventado na palavra, imitam e simulam outras mídias, outras linguagens e 

gêneros, mostram-se a si mesmos e fingem que não são romances.  Não basta somente 

a palavra do narrador imitando a contação oral na origem da literatura, é preciso 

encontrar a síntese significativa, subverter o próprio jogo narrativo, encontrar o leitor-

modelo. Grande parte dos romances analisados mostra que a palavra precisa trazer, 

junto dela, a presença do autor e o traço do escritor para, assim, se fortalecer frente à 

diversidade de expressões da cultura contemporânea. 

A linha que foi traçada para distinguir a presença e a ação dos agentes 

romanescos, o autor e o narrador e seus respectivos “duplos”, a autoficção e a 

metaficção, além do agenciamento do editor, tornou possível enxergar o espaço que 

entendemos ser o do escritor e da metaescrita. O mistério do leão rampante é significativo 

nesse aspecto, a começar pelo fato de ser o único dentre os demais romances que 

apresenta todas as variáveis que elencamos – mostra, visivelmente, a relação que há 

entre o projeto editorial e a construção de significado dentro da narrativa e, parece-nos 

a partir de uma consciência sobre a tendência que aqui discutimos, que também é 

“obra” do mercado editorial e dos anseios dos leitores. A obra reforça o caráter 

performático, se deixa entrever “como se” fosse uma narrativa antiga e shakespeariana 
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ao apropriar-se de aspectos culturais da escrita. Podemos perceber que as mutações 

dos textos ou de seus suportes atestam tanto a consciência de alguém que escreve, com 

a materialidade do livro, quanto a ação coletiva de produção a várias mãos – há os 

ilustradores, os diagramadores e os editores, que pensam sobretudo na receptividade 

do público para com esse objeto-livro. Além deste, Opisanie Swiata relaciona-se 

diretamente ao Mistério do Leão Rampante por ambos terem em comum um projeto 

gráfico que deixa de lado sua invisibilidade para mostrar-se ao leitor. Desde a escolha 

do papel, das cores, da colagem de fotografias, o projeto editorial de Opisanie endossa 

a veracidade da fábula e exalta o flerte entre a mídia verbal escrita e o uso de outras 

mídias. Nesse sentido, ambas as obras serviram de exemplo para mostrarmos que o 

papel do escritor está além de produzir a narrativa verbal, como também está em 

pensar a produção do livro, da obra em si. Também é este o caso da troca de capa em 

Nove noites. 

Para o leitor, aberto o romance, há apenas a história, seus personagens e quem 

a conta, mas com esse estudo foi possível evidenciar que, antes da impressão das letras 

no espaço branco da página, entre a capa e a contracapa, diferentes mentes, vozes e 

mãos trabalham a palavra – seja para mostrá-la ou escondê-la. Acreditamos que, 

sobretudo, a mão que escreve, formata, desenha, imprime, também tem algo a dizer, 

por isso a importância em considerar os agentes como categorias de estudo. Acredito 

que a dificuldade em se delinear os limites que distinguem autor, editor, narrador e 

escritor está em suas ações estarem não somente imiscuídas entre si, como também 

relacionadas ao questionamento sobre o que faz uma obra ser considerada literatura e 

que tem sentido em uma história ser contada e um nome na capa. O autor representa 

não somente uma biografia, uma experiência no mundo, uma voz, um repertório, mas 

também uma responsabilidade na relação obra-leitor nesses tempos em que é preciso 

conquistar públicos e nichos. Hoje, mais do que ter seu nome no frontispício, o autor 

quer a entrevista para o canal do YouTube, em que se torna crítico de sua própria obra, 

quer o curso de escrita narrativa, de que em algumas vezes é aluno e em outras é 

professor, quer a foto do arquivo pessoal na orelha do livro, quer a associação entre 
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seu perfil de escritor e seu perfil pessoal nas redes sociais, enfim, quer o domínio 

editorial do próprio texto e sua imagem intimamente conectada à sua obra – obra, aqui, 

nesse sentido de completude, que envolve a materialidade do livro e o leitor. A análise 

da instância do editor nesse estudo veio adjacente à do autor, para que fosse possível 

compreender um dos meios de entrada do escritor dentro do texto e, ao fim, permitiu 

enxergar a relação entre a mudança do romance, as relações intermidiais e a 

potencialidade da comunicação verbal escrita. Ao fim e ao cabo, concluímos que 

discernir os quatro agentes do romance é fundamental para se compreender os 

movimentos da literatura brasileira contemporânea, ainda que o leitor os veja como 

apenas um contador de história.  

Acreditamos ser importante inserir, aqui, o fato de buscarmos delinear o 

romance brasileiro conforme prêmios literários, como é o Prêmio Jabuti, o que suscita 

também reflexões e questionamentos. As relações de vencedores em concursos 

literários nem sempre são consideradas objeto de pesquisa, mas muitas vezes é o 

“valor” do prêmio que agrega às obras um valor econômico no mercado livreiro – é 

motivo para as editoras dos livros ganhadores acrescentarem às capas, às abas ou aos 

releases informações sobre os prêmios, e esse movimento também está sob nossa mira, 

visto que também se olha e se mostra no espelho. Além disso, os prêmios muitas vezes 

são um estímulo para o desenvolvimento do que tomamos como “literatura nacional”, 

afinal, divulgam obras entre o público não especializado, colaboram financeiramente 

com os envolvidos, pois há, geralmente, um prêmio em dinheiro aos vencedores e, 

também, muitas vezes geram crescimento de vendas. Às reticências que ficam para 

pesquisas futuras, deixamos a indagação do quanto a notoriedade em se ganhar um 

prêmio pode interferir no fazer ficcional, nos aspectos formais e temáticos das 

produções contemporâneas, bem como naquilo que dizemos sobre a literatura. 

Quando nos aproximamos desses agentes como objeto de análise, encontramos 

sujeitos que começaram suas carreiras em tempos digitais, na multiplicidade e 

sobreposição de vozes narrativas como estratégias que se utilizam não somente de 

recursos de estilo, mas também de ações empreendidas dentro do circuito editorial – 
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por exemplo: a publicação em pequenas editoras, muitas vezes em edições que 

permitem mais participação autoral e tecem relações mais próximas entre editores, 

autores, críticos e leitores. Eis onde reside um dos motivos desse fenômeno que 

chamamos aqui de metaescrita. É o diálogo entre esses agentes que materializa as 

intenções do escritor. Isso significa a possibilidade de o escritor intervir e participar na 

editoração do próprio texto para tornar evidente a matéria gráfica do texto e, a partir 

dela, propor significados. Esses sentidos escapam à fábula, ao enredo e aos 

personagens e mesmo à própria consciência sobre a ficção, que sabe que conta e 

também que escreve, para virem à tona também na materialidade e na opacidade da 

escrita. A metaescrita tem uma intensa relação com a metaficção, visto que o gesto da 

escritura que fala de si mesma também é fazer ver a ficção – fazer ver a criação, o 

engenho – e, assim, podemos dizer que a metaescrita é uma estratégia metaficcional. 

No momento em que o narrador romanesco se volta para a narração, presentificando 

seu gesto – “eu vou contar”, “eu escrevi” – e até mesmo usa palavras como 

“personagem”, ele se mostra como um narrador, como uma construção ficcional. Isto 

é, ele se deixa aparecer na ficção. Se o narrador exerce a função do escritor, 

evidenciando o uso e o “jogo” com a palavra como forma escrita, materialidade gráfica 

no espaço da página, ele também está se mostrando como um escritor. Mexer com a 

palavra, com o texto verbal, como material gráfico, não é mais uma possibilidade 

apenas do editor. É nesse sentido que a metaescritura, como a pensamos, se aproxima 

da escritura barthesiana, como um apagamento da voz autoral para se mostrar em 

escrita e, assim, apontar-se para a vista do leitor. 

Em nosso levantamento de dados observamos um número significativo de 

obras que se assemelham por diversas características enquanto muitas vezes se 

afastam da narrativa romanesca tradicional. Uma das extrações diz respeito à 

recorrência de narrações em 1ª pessoa, em sintonia com outros estudos sobre 

tendências do romance brasileiro contemporâneo. A recorrência desse tipo de narração 

é um traço evidente e também relacionado às estratégias de autoficção, metaficção e 

metaescrita, afinal, do nosso corpus, mais de setenta por cento dos romances que 
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apresentam a metaescrita trazem, também, a narração em 1ª pessoa do singular – são 

36 romances analisados e, destes, 22 tem o “eu” no discurso. 

Acreditamos que o número de romances presente no corpus de análise 

possibilita ter uma visão ampla e diacrônica sobre o que se tem se falado acerca da 

literatura brasileira contemporânea, pois além da característica da narração em 1ª 

pessoa, foi possível também evidenciar diferentes estratégias de ficcionalização e a 

intensa relação dos autores com algum tipo de agenciamento editorial, muitas vezes 

hipermidiático, quando associado às práticas com a hipermídia – eis, aqui, uma das 

relações que pudemos traçar como conclusão, pois consideramos ser um dos pontos-

chave para delinear a metaescrita que aqui analisamos. Por exemplo, se comparamos 

os capítulos “LV - O velho diálogo de Adão e Eva”, de Memórias póstumas de Brás Cubas, 

aos de Vista parcial da noite, é possível perceber que a criação de significado pela 

materialidade do signo gráfico não se difere senão do ponto de vista interpretativo e 

da fábula. Evidentemente, Machado de Assis não tinha o Word como ferramenta de 

escrita, contudo, em 1856 entrou para a Imprensa Nacional como aprendiz de 

tipógrafo. Luiz Ruffato, respectivamente, é graduado em Comunicação Social e por 

anos atuou como jornalista e editor de jornal. Isto é, embora seja uma questão 

complexa e ainda muito presente, aberta às mudanças para uma definição, 

acreditamos que é possível conectar essas formas de comunicação à presentificação do 

escritor nas palavras e no texto. 

Outro dado que corrobora com essa ideia é o expressivo número de romances 

que apresentaram usos de diversas tipografias ou de diversos pesos de uma mesma 

tipografia – 77% do corpus. Nessa variável, estavam incluídos romances que 

apresentam o uso de fontes tipográficas de impressão, de programas de edição de texto 

como o Word, caligrafias, manuscritos ou tipos digitais encontrados em páginas da 

web, ou a variação no peso de uma tipografia, que diz respeito a, por exemplo, 

variação entre a tipografia Arial, Arial Bold ou a Arial em itálico, isto é, todas fazem 

parte da mesma família tipográfica, mas uma está em negrito enquanto a outra não. O 

dado é significativo, pois, se consideramos as tecnologias de edição como chave de 
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entrada para o escritor no texto, é a variação tipográfica o meio mais “simples” de se 

manipular numa ferramenta como o Word, por exemplo, em um simples clique 

podemos adicionar entonações, expressões, vozes, modos de dizer etc. A esse dado, 

Vista parcial da noite aparece como paradigmático, representa a criação híbrida das 

relações entre escrita verbal, imagem da palavra e forma do texto. O romance mostra 

a palavra como uma linguagem que transcende a convenção do sistema em que se 

insere, pois as linhas e formas das letras deixam de ocupar um espaço somente 

linguístico para trazer o pictórico, a “enunciação tipográfica”. Além disso, o uso de 

elementos paratextuais totalizou 17 romances, de 36, sendo a segunda variável com 

mais romances inclusos. A escrita em Glória, por exemplo, tem como característica as 

dedicatórias, as epígrafes, as notas ao pé da página e o prefácio original, o que mostra 

a presença de alguém que criou, que não pode ser o narrador, mas sim que criou por 

meio dele.  

Podemos dizer que distinguir e categorizar os diferentes agentes do romance, 

no texto, entre o narrador e o escritor e, nos paratextos, entre escritor, autor e editor, 

está no fato de que só é possível enxergar e encontrar o escritor na relação com os 

outros agentes – em que a ocupação de um espaço apaga ou diminui o do outro. É ali, 

onde a palavra pede o “gesto”, quando o narrador oral mudaria o tom de voz, quando 

apontaria para si mesmo pensando e produzindo a história, o lugar do escritor. Pela 

materialidade da linguagem, então gráfica, pictórica, acontece a potência para a criação 

e para o significado que não se satisfaz com a convenção da língua. O uso das linhas e 

formas das letras, do espaço entre elas, do espaço que ocupam no vazio da página e 

do que não ocupam mostra um “realocamento” do fazer poético no romance. 

A escrita se inscreve por traços, por rastros que deixa atrás de si, o que acaba 

por oferecer pistas de processos de subjetivação. Para isso, escritores, designers, 

diagramadores e artistas recorrem a diversos recursos gráficos na constituição do 

sentido, às vezes como guia de leitura, indicando como o texto deve ser lido. É por esse 

caminho que a Intermidialidade se torna de fundamental importância como um aporte 

teórico-metodológico, quando permite à nossa investigação uma forma de analisar a 
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palavra, a frase, o texto verbal, não apenas como linguagem literária estrito senso, mas 

também em seu aspecto não verbal e na forma como isso, enfim, torna-se linguagem 

literária. O uso da imagem não verbal transparece, em nossa análise do corpus, às 

vezes como estratégia de verossimilhança, mostra um “fantasma” da presença do 

escritor, que as insere no texto como um rastro da própria presença fora do texto. Nove 

noites, Aqueles cães malditos de arquelau e Ribamar exemplificam bem – calcados em seus 

próprios processos de escrita, poderiam ser considerados referência intermidiática 

apenas por gerar uma ilusão de práticas específicas de outras mídias – as ilustrações, 

as fotografias, as notas musicais.  

Enfim, foi a partir dessas percepções que a pesquisa buscou trazer à luz 

fenômenos da literatura em sua relação com outras artes, mídias e modalidades de 

expressão como uma tendência. Ao passo que o autor contemporâneo utiliza e simula 

outras mídias, outras linguagens e gêneros, dialoga também com o receptor 

contemporâneo, navegador da hipermídia. As sete obras, ao fim analisadas, além de 

apresentarem o maior número em comum das variáveis compreendidas, são 

paradigmáticas, frente a seus pares, como exemplo daquilo que outros pesquisadores 

e críticos têm observado como características da produção contemporânea em língua 

portuguesa, e mesmo talvez um traço da própria literatura brasileira, embora nem 

sempre associadas às práticas culturais.  

Podemos dizer que esse estudo, enfim, enquanto trabalho dissertativo, cumpriu 

com seus objetivos primeiros, que visavam delinear a instância do escritor no romance 

brasileiro contemporâneo em contraponto às instâncias do autor, do editor e do 

narrador. Mas também podemos dizer que o caminho, a análise, a comparação, o modo 

de entender motivações e sentidos, a forma como podemos enxergar nosso tempo na 

arte, é que são mais importantes. Acreditamos que nosso estudo tem sua valia ao 

perceber a presença do escritor, tanto em um levantamento quantitativo, que 

comprova isso, quanto em uma análise que busca apresentar as estratégias com o uso 

da escrita. É possível afirmar que o escritor não está somente na palavra, pois na 

palavra está também o narrador e muitas vezes o autor, com seu biografema. O escritor 
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se encontra na palavra que aponta para si como traço, na palavra icônica, no signo não 

verbal que penetra no romance para além das convenções do gênero, e agora que o 

enxergamos, de certa forma nunca mais será invisível.  
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