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Podemos dizer que a interação entre autor e personagem 

dentro de uma obra concreta apresenta constantemente 

vários atos: o autor e a personagem lutam entre si, ora se 

aproximando, ora se separando bruscamente; mas a 

plenitude do acabamento da obra pressupõe uma 

discrepância aguda e a vitória do autor. 

Mikhail Bakhtin. Estética da criação verbal. 



RESUMO 

 

Seguindo uma tendência geral das ciências humanas, a chegada da pós-modernidade nos 

estudos literários culminou na chamada “morte do autor”. Com ressonâncias que podem ser 

percebidas em teóricos como Roland Barthes (2004), Michel Foucault (2006; 1996), Umberto 

Eco (2005; 2004; 2003; 2001; 1986), Stanley Fish (2003; 1990) e Linda Hutcheon (2000; 

1991; 1984), a descrença pós-moderna no significado e a convicção de que o que uma obra 

literária significa não só independe do autor como até encontra neste um obstáculo à 

criatividade por parte do leitor encontram-se amplamente divulgadas, tendo aportado na teoria 

da metaficção via Hutcheon (1991; 1984) e Patrícia Waugh (1984). No entanto, partindo do 

realismo hermenêutico, linha interpretativa segundo a qual o sentido de um texto é anterior à 

leitura e, sob muitos aspectos, independente dela, neste trabalho me proponho a rever o papel 

do autor em romances metaficcionais, em busca de leituras adequadas para tais romances. 

Minha teoria é a de que autor e escritor são pessoas distintas e que, dentre as quatro fontes 

enunciativas de um romance (escritor, autor, narrador e personagem), o autor é aquela 

responsável por abrir a obra, ativar a leitura e efetivar a metaficcionalidade. Dialogando com 

teóricos de vários campos das ciências humanas, procuro defender o autor de seus adversários 

e evidenciar que, nas relações que estabelece com a personagem em romances de protagonista 

escritor (como A Rainha dos cárceres da Grécia, Bufo & Spallanzani e O Chalaça) o autor 

metaficcional se dirige a nós, fazendo-nos apelos comunicativos e chamando nossa atenção 

para a ficcionalidade do texto. Assim, o que faço nesta tese é mostrar que, uma vez que os 

ataques às noções de pessoa, intenção e autoritarismo interpretativo podem até dizer respeito 

ao escritor, mas jamais ao autor, este não pode nem deveria ser morto. O autor, busco provar, 

é um elemento constitutivo da linguagem ficcional e é também o outro com o qual nos 

comunicamos na leitura de romances metaficcionais. O resultado é que nossa interação com 

tal pessoa estética é fundamental para que, distinguindo as vozes do escritor, do narrador e da 

personagem, sejamos capazes de ler tais romances sem fazer interpretações problemáticas. 

 

Palavras-chave: Escritor. Autor. Narrador. Personagem. Romance metaficcional brasileiro. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Following a general trend of the human sciences, the arrival of post-modernity in literary 

studies has culminated in the so-called “death of the author”. With resonances that can be 

noted in  some theorists as Roland Barthes (2004), Michel Foucault (2006, 1996), Umberto 

Eco (2005, 2003, 2004, 2001, 1986), Stanley Fish (2003, 1990) and Linda Hutcheon (2000; 

1991; 1984), the post-modern distrust in meaning and the conviction that what a literary work 

means not only does not depend on the author but also finds in him an obstacle to the reader’s 

creativity are widely disseminated notions that have found their place in the metafiction 

theory by means of Hutcheon (1991; 1984), and Patrícia Waugh (1984). However, in this 

thesis, based on the assumptions of the hermeneutic realism theory, an interpretive approach 

according to which the meaning of a text is prior to its reading and is in many respects does 

not dependent on it, I propose to review the role of the author in metafictional novels, 

searching for appropriate readings for such novels. My theory is that author and writer are 

separate entities and that, among the four sources of enunciation of a novel (writer, author, 

narrator and character), the author is the one responsible for opening the work, activating the 

reading and actualizing the metafictionality. By means of a dialogue with theorists from 

several fields of the human sciences, I seek to defend the author from his opponents and show 

that, in the relationships he establishes with the character in novels of protagonist writer (as in 

A Rainha dos cárceres da Grécia, Bufo & Spallanzani and O Chalaça), the metafictional 

author addresses us, making communicative calls to us, and calling our attention to the 

fictionality of the text. So, what I do in this thesis is to show that since the attacks to the 

notions of person, intention and interpretive authoritarianism may even relate to the writer, 

but never to the author, he cannot and should not be killed. The author, I seek to prove, is a 

constitutive element of fictional language and is also the other with whom we communicate in 

reading metafictional novels. The result is that our interaction with such aesthetic person is 

essential in order that, through the distinction of the voices of the writer, narrator and 

character, we may be able to read these novels without making problematic interpretations. 

 

Keywords: Writer. Author. Narrator. Character. Brazilian metafictional novel. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O tema da autoria se relaciona com alguns dos assuntos mais importantes da 

discussão literária contemporânea. No entanto, os modos segundo os quais tópicos 

como ―autoria‖ e ―autor‖ são tratados em muitos setores da produção acadêmica e pela 

crítica (quase sempre negativos) revelam que a discussão sobre autor precisa ser 

retomada e enriquecida com as novas abordagens atualmente disponíveis nos campos 

dos estudos linguísticos e literários. 

Seguindo uma tendência geral, a pós-modernidade e, inseridos nela, os 

estudos literários, praticamente decretaram a ―morte do autor‖ (BARTHES, 2004; 

FOULCAULT, 2006, 1996). As orientações segundo as quais o autor não apenas não 

contribui para os sentidos decisivos do texto como até mesmo constitui um obstáculo à 

leitura plena encontram-se amplamente divulgadas, tendo aportado na teoria da 

metaficção via Linda Hutcheon (1991; 1984) e Patrícia Waugh (1984).  

Para avaliar a chegada da morte do autor nos estudos sobre metaficção é 

necessário conferir como esses estudos se inserem nas discussões sobre leitura e 

interpretação de textos literários. A metaficção, segundo define Hutcheon (1984, p. 1), é 

―ficção sobre ficção – isto é, ficção que inclui em si mesma um comentário sobre sua 

própria identidade narrativa e/ou linguística‖. Esse modo de ser da metaficção implica 

em novas configurações nas relações entre produção e recepção dos textos ficcionais, 

uma vez que, conforme Reichmann (2012, p. 1), 

 

[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. Alguns 

críticos argumentam que a arte pós-moderna não objetiva explorar a 

dificuldade, mas antes a impossibilidade de se impor um só 

significado ou uma só interpretação ao texto. No entanto, é verdade 

que isto acontece pelo controle explícito e autoconsciente da figura do 

narrador/autor inscrito no texto que parece ordenar, através da 

manipulação desse texto, uma única perspectiva – única e fechada. 
 

Tal conclusão torna necessário decidir como se resolve, no ato da leitura de 

textos metaficcionais, a participação de autor e leitor, uma vez que a aludida teoria da 

metaficção confere ao leitor um papel que parece colocar em xeque o autor. A 
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metaficção tem sido encarada como a última pá de terra lançada sobre as pretensões de 

ancoragem original de sentidos no texto, o qual passa, assim, a ser visto cada vez mais 

como produto apenas da leitura. 

No entanto, partindo do realismo hermenêutico, linha interpretativa segundo 

a qual o direcionamento básico de sentidos de um texto é anterior à leitura e, sob muitos 

aspectos, independente dela, este trabalho é uma proposta de revisão do papel do autor 

em romances metaficcionais, em busca de leituras adequadas para tais romances. A 

hipótese a ser testada é a de que autor e escritor são pessoas distintas e que, dentre as 

quatro fontes enunciativas de um romance (escritor, autor, narrador e personagem), o 

autor é aquela responsável por abrir a obra, ativar a leitura e efetivar a 

metaficcionalidade. 

É claro que isso demanda uma abordagem de ―pessoa‖ que não coincide 

com a discussão feita pela antropologia, nem implica na discussão terminológica que 

vem sendo desencadeada há algumas décadas em torno das noções de ―eu‖ e 

subjetividade na psicanálise e na filosofia (cf. KRYSINSKI, 2007). Neste estudo trato o 

autor como ―pessoa estética‖, diferindo-o da pessoa biográfica do escritor. Para esta 

distinção, parto, entre outros, de Mikhail Bakhtin (2003), como se verá mais à frente. 

Semelhantemente, o termo ―autoral‖, usado neste trabalho, também exige já 

uma explicação prévia. Autoral aqui refere-se à voz, à ação e aos apelos do autor, e não 

do escritor. Lembro, a propósito, a distinção entre o autoral, no modo como estou 

usando o conceito (referindo-me ao autor, pessoa estética interna ao relato, organizadora 

do todo narrativo), e o ―escritoral‖, relativo ao escritor. Isto significa ainda que há uma 

diferença entre o autoral, no sentido invocado neste estudo, e o autoral que aparece em 

alguns trabalhos de teóricos e críticos que, à semelhança de Norman Friedman (2002, p. 

169), usam o termo para vincular sentidos ao escritor, ao romancista. 

Esses dois casos já mostram que, dada a complexidade da questão 

autor/autoria, vou precisar retomar muitos conceitos já tidos como ―resolvidos‖ pelo 

debate acadêmico. O consenso quase geral de que o autor morreu acabou relegando ao 

ostracismo teórico e crítico boa parte das grandes discussões sobre o autor e algumas 

das principais considerações sobre os problemas relativos à autoria. Consequentemente, 

a discussão fica quase sempre reduzida a uma constatação (não de todo isenta) de que a 

ideia de autoria é uma questão secundária para os sentidos das obras literárias, um 

preconceito já superado por teóricos como Jacques Derrida e Stanley Fish. 
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Fish, por sinal, tornou-se, a partir da publicação de Surprised by Sin: The 

Reader in Paradise Lost (2003), representativo da tendência a considerar o sentido de 

uma obra literária como produto da experiência de leitura. Para Fish, não importa se 

Milton era um poeta protestante louvando o Criador em seu épico, o que importa é que 

o leitor faz uma leitura ―satânica‖ de Paradise, uma vez que confunde Satã com o herói 

do poema. O significado dessa postura como prática foi muito bem resumida por Kevin 

Vanhoozer, segundo o qual, nesse tipo de crítica literária hoje predominante,  

 

a interpretação essencialmente se apóia não no texto, mas na 

identidade do leitor. Não é o cânone, mas, sim, a comunidade que rege 

a experiência interpretativa do leitor. O crítico literário 

contemporâneo tende cada vez mais não a simplesmente descrever a 

resposta do leitor, mas a prescrevê-la. O texto, novamente, torna-se 

apenas um espelho ou uma câmara de eco, onde nos vemos e ouvimos 

nossas próprias vozes. (2005, p. 31, grifo do escritor).  
 

Mas antes de tratar do apagamento do autor no âmbito da metaficção é 

preciso relembrar as fontes da própria noção de morte do autor. O ataque à noção de 

autor está inserido numa questão maior, que envolve a disputa em torno das certezas 

interpretativas ou da própria capacidade do conhecimento objetivo. Essas certezas 

começaram a ser abaladas por meio da obra de Immanuel Kant. Kant ajudou o mundo a 

perceber que o sujeito cartesiano, capaz de apreender o mundo tal como ele ―é‖ por 

meio de seus sentidos e sua mente era simplesmente uma ilusão, visto que, como 

provou o filósofo, tudo é mediado por categorizações que precedem o olhar e a 

consciência (KANT, 2002; 1984; 1983).  

Logo após Kant, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, que é apontado por 

muitos como precursor da pós-modernidade (cf. VATTIMO, 1996), foi o primeiro a 

insurgir-se contra a ideia de um princípio unificador e produtor de sentidos. Com sua 

filosofia da autonomia do indivíduo face aos sistemas e categorizações absolutas (cuja 

síntese pode ser encontrada no seu aforismo ―Deus está morto‖), Nietzsche (2008; 2003; 

1998) lançou a semente de um descrédito cada vez maior da autoridade interpretativa, já 

abalada pelos trabalhos de Kant.  

Dada a analogia sempre recorrente entre Deus e o escritor (chamado 

também de ―criador‖), no plano da expressão ou mesmo no das ideias, o correlato que o 

pensamento nietzschiano encontrou no terreno da teoria literária foi a tendência 
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crescente a ver com desconfiança a ideia de um autor produtor de sentidos para a obra 

por ele criada.  

Derrida, herdeiro do ceticismo nietzschiano e da desconfiança kantiana, 

pretende, por meio de sua filosofia da desconstrução, provar que não há, de fato, 

verdade ou essência, mas vontade de poder que cria, estabelece e zela pelos principais 

conceitos, valores e estatutos hegemônicos nos mais diversos campos do pensamento e 

da vida na sociedade ocidental (DERRIDA, 2005; 2001; 1991). Entre esses estatutos 

estaria o da autoria, um correlato da vontade de potencia nietzschiana, uma duplicação 

da ilusão de um Deus doador de vida e sentido: ―A desconstrução que Derrida faz do 

autor é uma consequência mais ou menos direta do anúncio feito por Nietzsche da morte 

de Deus.‖ (VANHOOZER, 2005, p. 55). 

Com inúmeros desdobramentos, cujas ressonâncias podem ser percebidas 

em teóricos como Roland Barthes (2004), Michel Foucault (2006; 1996), Umberto Eco 

(2005; 2005b; 2004; 2003; 1986), Stanley Fish (2003; 1980) e Linda Hutcheon (2000; 

1984; 1991), a descrença pós-moderna no significado, além da convicção de que não se 

deve perguntar pela origem como centro autorizador dos sentidos de um texto, 

encontram-se hoje amplamente divulgadas (cf. BRANDÃO, 2001). 

 No entanto, a interpretação orientada para o autor precisa, de fato, 

conquistar maior confiabilidade e deve fazê-lo expurgando alguns preconceitos e 

distorções justamente criticados pelos discípulos de Derrida, Foucault e Barthes. Na 

chamada pós-modernidade não é mais possível nos contentarmos com a visão romântica 

de autoria alimentada por Friedrich Schleiermacher (1999), que considerava que 

compreender adequadamente um texto era recuperar a consciência do produtor.   

Não tem sido muito levada a sério a noção de autoria que prevê o leitor 

como um sujeito passivo cuja única razão de existir seria ―decifrar‖ os códigos 

linguísticos determinados pelo escritor. Muito menos atenção têm merecido as vozes 

que pretendem para o autor a imagem de um sujeito autônomo, cartesiano, separado de 

toda e qualquer influência e pré-determinação do meio.  

Abordagens ingênuas como essas é que colaboraram para que a pergunta 

pelo autor caísse em descrédito, afundando-a num pântano de distorções, como a 

convicção de que levar em consideração a autoria é pretender o escritor como doador de 

todos os sentidos de um texto literário e não apenas de alguns. Essa falácia de que um 

escritor pode, em última instância, prever e fixar todos os sentidos veiculados por uma 

obra literária, privando o leitor das possibilidades de recriação de sentidos pode ter 
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ensejado o extremo oposto agora em voga: atribuir os sentidos unicamente ao leitor e 

desvinculá-los completamente da produção e da origem. 

Afastando-me dessa expectativa de ―autor‖ romântico, neste trabalho 

compartilho a visão realista de leitura alimentada por George Steiner (2005; 1989), pois 

creio, como ele, que ―o poema, o quadro, a sonata sejam anteriores ao ato de recepção, 

de comentário e de avaliação.‖ (1989, p. 149-150). Para vincular os sentidos de uma 

obra ao autor que nela fala, parto do pressuposto de que a filosofia da linguagem, mais 

especificamente a teoria dos atos de fala, pode vir em auxílio da autoria, visto que 

estudos como o de J. L. Austin (1990; 1989) e John R. Searle (2010; 1995; 1995b) 

demonstram que os enunciados são atos verbais de uma ―outra mente‖ com a qual se 

interage comunicativamente. 

Por esse entendimento, o autor aqui proposto é um agente comunicativo 

instaurado pelo texto, o qual apenas inicialmente se confunde com o escritor. O autor, 

no entanto, como pretendo demonstrar, é, em parte, criação do escritor. Acionado, em 

sua proto-forma, pelo romancista, o autor acaba de se configurar no texto com o auxílio 

da leitura. Com isso, busco delinear de que maneira tanto os ―autores‖ como o autor 

poderiam inscrever suas marcas no sentido de um texto, objeção levantada pela 

desconstrução (DERRIDA, 2005; 2001; 1991) e pelo neopragmatismo (RORTY, 2005) 

à interpretação orientada para o autor.  

Para Vanhoozer, leitor de Searle e Austin, ―o autor é aquele cuja ação 

determina o significado do texto – a matéria de que trata, sua forma literária e sua 

energia comunicativa‖ (2005, p. 275). Ainda segundo ele,  

 

o modelo de Searle consegue explicar de que maneira um agente de 

fala intencionalmente coloca um sistema de linguagem para funcionar. 

Searle sustenta que os autores conseguem que seus leitores 

reconheçam suas intenções de fazer x usando convenções lingüísticas 

que os leitores associam com fazer x. (p. 293). 

 

Pretendo, portanto, argumentar que ler um romance não é decodificar o 

sentido fixo e previsível dado por um autor/pai (DERRIDA, 2005), mas, uma vez 

reconstituída a ação comunicativa realizada por um agente comunicativo (autor), 

transgredir ou conservar, ampliar ou refazer o(s) sentido(s), conforme os gostos, 

tendências, valores e necessidades que se tenha. Conciliar a pergunta pelo autor com a 
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resposta do leitor não é impossível, como os debates que exigem uma coisa ou outra dão 

a entender. Também não é contraditório acreditar em interpretações mais e menos 

adequadas e, ao mesmo tempo, crer na liberdade interpretativa. É possível conciliar, 

numa proposta de leitura, autor e leitor, desde que se ponha em prática a ressalva 

destacada acima.  

Nesse sentido, é preciso reconhecer que muito do que se proporá aqui já se 

encontra, sob certos aspectos, disponível em estudiosos dos assuntos envolvidos na 

problemática da interpretação do texto literário, e minha proposta consistirá em fazer as 

discussões convergirem para o terreno das narrativas metaficcionais. Por esta razão, no 

presente estudo faço um levantamento dos modos como os conceitos de autor e autoria 

foram e são compreendidos pela teoria e pela crítica. Ao mesmo tempo, procedo à 

defesa de uma concepção de autor delineada pelas conquistas disponibilizadas por 

fontes como a estética de Mikhail Bakhtin (2004; 2003; 1999), a teoria narrativa de 

Gérard Genette (1979; 1973),
1
 a crítica literária de Wayne C. Booth (1980) e Alexander 

Nehamas (1986), dentre outras. 

Pretendo ampliar a noção de autor e autoria, defendendo esses dois 

conceitos como relevantes e indispensáveis para a grandeza dos atos literários (escrita e 

leitura). Para fazê-lo, procuro responder a algumas das principais críticas à ideia de 

autor como responsável pelo (s) sentido (s) de uma obra literária, críticas essas 

apresentadas pelos adeptos da desconstrução e da estética da recepção.  

O primeiro argumento em favor dessa empreitada é a convicção de que a 

postura de alguns adeptos da morte do autor pode acabar reduzindo sua experiência de 

leitura a um eterno encontro consigo mesmo e com a própria voz. Em oposição a isso, 

procuro sustentar uma visão de autoria pautada pela convicção de que crer em autores é 

buscar uma genuína abertura na direção de um outro (autor) e uma outra voz que não a 

nossa.  

Assim, a visão de autoria defendida neste trabalho lança mão de conquistas 

como a expectativa de ética como necessidade de encontro com o outro, proposta por 

Emmanuel Lévinas (1997; 1992; RICOEUR, 2008) e de linguagem como lugar de 

encontro e diálogo com o outro, conforme teorizou Bakhtin (2004; 2003). Este estudo 

                                                           
1
 Ainda que grande parte das obras sobre o assunto toque apenas tangencialmente no que chamo de autor, 

procuro levar em consideração a relativamente extensa bibliografia disponível. Um bom roteiro pode ser 

encontrado em L‟auteur, de Alain Brunn (2001). 
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propõe, portanto, que no ato da leitura de um romance o autor é o outro com o qual os 

leitores podem se encontrar e dialogar. 

Neste trabalho o apelo à morte do autor será encarado como uma postura 

política. Estou usando o termo político num sentido específico: em terreno de debate 

sobre interpretação do texto literário, chamo de ―político‖ todo esforço teórico ou crítico 

feito para ignorar as noções de origem, centro autorizador e passado da escrita, noções 

essas reunidas, nem sempre com justiça, sob o apelido de autor. Sendo assim, uma das 

implicações da presente proposta é que ela leva, certamente, a uma postura menos 

política na análise de narrativas metaficcionais.  

Para esclarecer isso, vou em seguida demonstrar como minha abordagem de 

narrativas metaficcionais, feita a partir da interpretação orientada para o autor, tem um 

viés mais ético que político. Faço a distinção partindo daquilo que julgo serem as 

perguntas-base do estudioso da literatura. 

Considero que haja quatro perguntas principais que ao longo do tempo tem 

servido de ponto de partida para a crítica e a teoria literárias: 

1. Como fazer? Essa primeira pergunta parece ser a de Aristóteles, na 

Poética, ao partir da exposição da poesia grega de seu tempo para fazer teoria 

(ARISTÓTELES, 1990). Muito frequentemente, escritores se propõem a dividir com o 

público suas poéticas ou suas concepções sobre como escrever um bom romance, 

poema ou conto
2
. Incidentalmente, apesar do apelo pedagógico, eles acabam fazendo 

reflexão teórica.  

2. Como foi feito? É uma pergunta respondida habitualmente pela crítica, o 

que não impede que grande número de escritores também brinde o público com 

trabalhos sobre a gênese de algum escrito. Um dos casos mais famosos é o livro sobre o 

romance Doutor Fausto, de Thomas Mann
3
. Estudiosos das chamadas escritas de si, 

Philippe Lejeune (2008), Maurice Blanchot (2005), Béatrice Didier (1996) e Hans 

Rudolf Picard (1981) fornecem, em seus trabalhos, recursos para pensarmos sobre o 

fortalecimento do romance-diário na literatura contemporânea. Essa tendência, nascida 

do diário íntimo, foi aperfeiçoada pelo que veio a ser conhecido depois como o diário de 

escritor. A metaficção tem recorrido a esse filão com certa frequência, utilizando, como 

                                                           
2.  Um exemplo dessa iniciativa pode ser encontrado em Oficina de roteiro de Gabriel García Márquez: 

como contar um conto (1997). 

3.  A gênese do Doutor Fausto, de Thomas Mann (2001). 

 



15 

 

 

disfarce ficcional, a percepção do diário pessoal mesclada com as possibilidades do 

diário de obra (casos de A rainha dos cárceres da Grécia, de Osman Lins e O chalaça, 

de José Roberto Torero).  

3. Como ler? Nessa questão entra o elemento pedagógico menos simpático 

da teoria literária. Poucos trabalhos serão assumidamente normativos, dizendo como 

devemos ler um trabalho específico ou toda uma obra de um determinado escritor. No 

entanto, há implícita uma expectativa de responder ao ―como ler?‖ sempre que se 

questionam os aspectos político-morais das obras, das poéticas particulares. Sempre que 

um crítico, teórico ou filósofo questiona os aspectos basilares da ficção, perguntando-se 

pela relação entre os pressupostos ideológicos e a cultura da recepção literária estamos 

diante daquele implícito.  

Isto não significa que o ―Como ler?‖ precise ser uma determinação 

dogmática positiva. Muito costumeiramente, trata-se justamente do contrário: de libertar 

a interpretação de uma tendência cristalizada, de questionar a própria ideia de uma 

leitura correta ou adequada. Ou seja, a questão pode ser feita num tom paradoxal. Em 

todo o caso, ainda é a pergunta sobre a maneira adequada de ler que ressoa ao fundo. 

Esse questionamento ressoa na obra de Foucault (O que é um autor?) e 

Derrida (A Farmácia de Platão) e por isso creio que o que eles fazem não é crítica 

literária, mas filosofia que se apropria da literatura ou da reflexão sobre ela numa mega 

discussão sobre leitura no sentido da interpretação. Isso pode soar óbvio para alguns, 

por isso é necessário acrescentar: o que estou ressaltando é que, por serem, atualmente, 

relativamente escassos os trabalhos de teoria literária que deem conta da noção literária 

de autor, são os trabalhos de outros campos do conhecimento (sociologia, filosofia) que 

têm orientado nossa percepção. 

4. Como lemos? Considero ser tarefa da crítica juntar as perguntas 2 e 4 

numa mesma questão: ―Como isto (um romance, por exemplo) foi feito e como isso (a 

resposta a essa primeira pergunta) se relaciona com a maneira como lemos?‖. 

Como sugere Antoine Compagnon (2001), não estamos mais nas eras 

compartimentadas do autor, leitor e texto, o que significa que a leitura crítica hoje pode 

lançar mão dos recursos interpretativos desenvolvidos individualmente por todas essas 

vertentes. 

Neste estudo, porém, não se reforçará a convicção dos que acreditam que a 

interpretação dos textos não seja ciência e que, portanto, tudo seja aceitável em matéria 

de análise de romances e poemas. É uma convicção totalmente oposta a isso que se 
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depreenderá desta pesquisa, pois o que este estudo faz é justamente demonstrar que, 

para a reflexão literária, existem perguntas próprias e outras nem tanto. As interrogações 

aqui propostas têm como ponto familiar o conceito de processo, em torno da qual elas 

giram: trata-se do processo criador e do processo estético de fruição, encarados 

objetivamente.  

O fato de haver atualmente uma forte tendência a se inverter as prioridades 

tradicionais da crítica literária (deixando as perguntas básicas 2 e 4 em segundo plano e 

supervalorizando a de número 3) só faz multiplicar talmudicamente as perguntas-

programas da crítica contemporânea: 

5. Como temos feito ficção? 

6. Como temos lido? 

7. Por que fazer? 

8. Por que ler? 

9. Por que temos escrito (romances) assim? 

10. Por que temos lido assim? 

Avaliemos essas questões. As perguntas 5 e 6 são do historiador da 

literatura; 7 e 8, próprias dos mantenedores do sistema literário (editores, escritores, 

escola, formadores de leitores); 9 e 10, apesar de se parecerem com 5 e 6, destas se 

distinguem pelo seu direcionamento, uma vez que são perguntas irônicas, socráticas, 

que servem como base de questionamento daquilo que estaria subjacente aos nossos 

métodos e posturas críticas. Tais questionamentos são ponto de partida para a teoria da 

leitura (em seu sentido amplo, pois discussões sobre leitura perpassam atualmente todas 

as ciências humanas), para a linguística e para a filosofia em todos os campos 

científicos, como história e sociologia.  

De maneira significativa, nos últimos anos as perguntas feitas no grande 

debate sobre a literatura são, além da de número 3, as de 5 a 10. As que seriam mais 

propriamente do campo da ficção, teoria e crítica literárias (2 e 4) estão cada vez mais 

fora de moda. Com isso, as discussões sobre autor se deslocaram destas e se 

concentraram nas questões 3, 9 e 10 (propostas por teóricos como Barthes, Foucault e 

Derrida). Ou seja, foram abaladas em seu campos teóricos próprios e transpostas a sua 

revelia para o campo político-ideológico. Não é coincidência que a linguística, a 

filosofia e a sociologia parecem dominar as discussões atuais sobre literatura, uma vez 

que é nessas ciências que o elemento político da pós-modernidade está concentrado (Cf. 

EAGLETON, 2005; VANHOOZER, 2005).  
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A teoria da metaficção se configurou nesse cenário político; 

desnecessariamente político, segundo vejo. Por exemplo: comentando o estudo de 

Hutcheon (1984), Reichmann (2012, p. 1) afirma que, conforme essa teoria, 

 

[o] mito romântico morre, o autor pensa mais em reescrever do que 

em criar um texto original. Em virtude disto, a metaficção histórica 

tornou-se uma das mais populares dentro do gênero. Este tipo de 

metaficção empenha-se em se situar na história e no discurso, 

insistindo, ao mesmo tempo, em expressar sua natureza ficcional e 

lingüística
4
 autônoma. 

 

Hutcheon, que havia inicialmente rejeitado o rótulo de pós-moderna para 

as narrativas metaficcionais (cf. 1984), posteriormente decidiu que não havia porque 

temê-lo. Em sua Poética do pós-modernismo (1991) a metaficção pós-moderna é 

historiográfica e o é pela motivação de reescrever a História, abalando a autoridade e o 

centro interpretativo da obra. Abalando, em suma, o autor e colocando em cena o leitor. 

Influenciados por uma leitura apressada de Hutcheon, estudos acadêmicos brasileiros 

sobre o assunto fazem uma associação direta entre metaficção e metaficção 

historiográfica. Tais leituras acatam a orientação pós-modernista de morte do autor.  

A propósito, Wladimir Krysinski (2005) é útil para se conferir como 

diferentes definições de metaficção ou metanarração têm em comum o fato de 

reivindicarem, para essa espécie de orientação narrativa, aspectos da pós-modernidade 

ou relacionados às correntes pós-modernas de literatura, tais como o da desconstrução 

de ideias de absoluto e de certeza interpretativa e a noção de apagamento do autor, 

implicada no conceito de ―autoconsciência narrativa‖. 

Também encontramos em Zênia de Faria (2012) uma mostra considerável 

de estudiosos da metaficção em cujos trabalhos a noção de ―auto-consciência‖ do texto 

ficcional aparece como uma constante. Noto, no cotejo realizado por Faria acerca da 

grande variedade de terminologias adotadas pelos teóricos e críticos para tratarem da 

metaficção, que, apesar das diferenças, são justamente as noções de ―auto‖ e de ―si 

mesmo‖ que unem essas diferentes abordagens sobre a metaficção numa visão 

relativamente familiar. Disso concluo: se uma gama tão grande e tão variada de 

estudiosos, como elenca Faria, abrigam tais noções em suas teorias é porque o 

                                                           
4
 Neste trabalho estou preservando a ortografia original dos textos citados e utilizando a nova ortografia 

no meu próprio texto. 
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apagamento da voz do autor está subtendido na maioria delas: nessas teorias a chamada 

auto-consciência do texto é uma maneira de matar o autor, a voz responsável por ativar 

a consciência que o leitor passa a ter da literariedade do texto. 

É como se, de alguma maneira, para tais teóricos o texto pudesse de fato 

fazer isso (instaurar a consciência da construção linguístico-literária) por si mesmo. Isto 

implica no fato de o texto ser tomado como um todo indivisível, uma entidade 

inquestionável e monolítica. Paradoxalmente, a imagem de texto que tais conceitos de 

autoconsciência narrativa ou textual podem engendrar parece ser a de um todo 

linguístico autônomo e completo, e não, como é o caso do texto literário, um ―lugar‖ 

semiológico de encontro entre subjetividades. Não devemos esquecer que, no ato da 

leitura, o texto ficcional se configura como espaço de intersubjetividade, feito de várias 

instâncias, reais ou mais propriamente textuais, que nele falam e atuam, gerando seus 

efeitos, tais como o escritor, o autor, o narrador, as personagens e o leitor. 

No entanto, boa parte dos trabalhos acadêmicos brasileiros sobre 

metaficção seguem a referida orientação da ―auto-consciência‖ metaficcional, que 

pressupõe uma desconsideração pela voz que fala no texto e o organiza. Isso significa 

que parte considerável de nossa crítica sobre narrativas metaficcionais brasileiras vem 

lendo tais narrativas na perspectiva de um certo nascimento do Leitor que só poderá 

efetivar-se às custas da morte do autor.  

No entanto, vários problemas surgem dessa indistinção e/ou atrelamento 

entre metaficção e morte do autor. Para confirmar, basta observar que, diferentemente 

do que propõe a Poética de Hutcheon, muitos tipos de romances brasileiros 

contemporâneos não questionam o sujeito, nem ―o poder‖ e, no entanto, são 

inegavelmente metaficcionais. 

Há que se perceber, por exemplo, as diferenças, nesse particular, que 

distinguem a proposta de Osman Lins (que questiona as convenções literárias, mas 

conserva, de certa maneira, as noções de indivíduo e de referente) da abordagem mais 

radical de um Haroldo Maranhão (Memorial do fim) ou de um Silviano Santiago (O 

falso mentiroso), em cujas obras tanto o indivíduo, o eu, quanto o referente (a mímese, o 

realismo) são totalmente questionados, numa clara tentativa de desconstrução.  

É nesse particular que o presente estudo contribui para a linha de pesquisa 

sobre poéticas da modernidade. Se, como estamos vendo, a teoria da metaficção 

(HUTCHEON, 1991, 1984; WAUGH, 1984) parece fundamentar-se em noções pós-

modernas sobre a morte do autor, seria preciso avaliar isso, e creio que o presente 
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trabalho é uma proposta de teste para a tese de que a metaficção pressupõe a morte do 

autor como sucedâneo e/ou efeito e/ou premissa da entronização do leitor. Acredito que 

a metaficção não precisa ser orientada para a morte do autor, mas para o autor.  

Mas agora convém reconstituir o percurso pelo qual cheguei ao conceito de 

autor metaficcional. 

Inicialmente fui feito presa da confusão originada pela arbitrariedade com 

que o termo ―autor‖ aparece na crítica e teoria literárias. Uma vez que esse termo é 

usado como sinônimo de escritor e confundido com a invocação a essa personalidade, e 

visto que até então eu relutava em reconhecer que a preocupação com a personalidade 

dos escritores realmente obseda o olhar crítico, pensei que o meu trabalho seria 

considerar as relações entre o escritor (que eu ainda chamava, como quase todo mundo, 

de autor) e as narrativas metaficcionais.  

Nesse primeiro momento elegi como hipótese a ser testada a de que, longe 

de matar o autor, como propõem certas leituras acionadas pelos teóricos pós-modernos 

(Barthes, Foucault, Derrida, Hutcheon), a produção romanesca contemporânea 

revitalizaria a discussão sobre autoria, tornando-a uma questão fundamental para a 

compreensão do fazer literário. De fato, diferentemente do que aqueles teóricos 

propunham, boa parte da produção ficcional contemporânea parece incidir sobre os 

processos criadores, havendo, inclusive, uma tendência a fazer não só da gênese, mas do 

gerador dos textos, uma expectativa por parte do mercado editorial.  

Essa gênese dos textos em relação com o seu produtor (sua vida, sua morte, 

seus valores, suas intimidades e assim por diante) teria como desdobramento uma 

característica marcante, que é a do produtor como figura central do relato, seja como 

protagonista, seja como leitor antecipado de si mesmo. A prova disso estaria, entre 

outros, no surgimento do escritor-personagem e na crescente valorização da autoficção.  

Diana Irene Klinger (2006) considera a autoficção como ―uma narrativa 

híbrida, ambivalente, na qual a ficção de si tem como referente o autor, mas não 

enquanto pessoa biográfica, e sim o autor como personagem construído 

discursivamente.‖ (p. 67). De certa forma, portanto, apontar para a ênfase que a 

literatura contemporânea dá à figura do produtor é algo que ainda faço neste trabalho, 

mas apenas incidentalmente, como se verá mais à frente.  

O que mudou radicalmente esta pesquisa foi que, uma vez que passei a 

perceber que o autor não é a pessoa humana que eventualmente procura representar-se 
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no texto, mas sim o agente de comunicação estética e narrativa, acabei secundarizando a 

preocupação com os escritores.  

Descobri, aliás, que precisava redimensionar os conceitos de escritor e 

autor e deslocar minha atenção da materialidade empírica do primeiro para a efetiva voz 

estética do segundo, passando da personalidade biográfica para a pessoa estética. 

Tendo feito isso, penso que me separei do embate político das chamadas guerras 

culturais (EAGLETON, 2005) para juntar-me aos que vêem o autor na enunciação 

narrativa. 

Todavia, não estou defendendo neste trabalho uma espécie de arte pela arte 

nem mesmo uma arte efetivamente apolítica. Sei, inclusive que uma arte ou mesmo 

teoria da arte inteiramente apolítica é, a rigor, impossível. Compreendo a importância da 

dimensão social e política da literatura
5
 e no que se refere à metaficção, não posso ser 

indiferente às possibilidades de, por exemplo, inclusão do ex-cêntrico; também não 

posso deixar de ser entusiasta do questionamento feito por dentro, por assim dizer, da 

literatura, ou seja, da maneira como algumas narrativas metaficcionais promovem o 

questionamento de certos absolutismos simbólicos e mesmo interpretativos.  

Quando digo que a presente proposta de autor metaficcional é mais ética 

que política, estou tendo em vista aquele debate que nos últimos anos foi travado em 

torno da questão sobre quem tem o direito de interpretar ou autorizar as interpretações, 

nos campos mais variados do conhecimento humano, dos quais a literatura seja talvez o 

mais emblemático ou ―especializado‖. Mais diretamente ainda, a política de que me 

afasto é a do partido da morte do autor, que tem como lema de campanha a proposição 

de que essa morte é uma saída inevitável para uma estranha necessidade de liberdade 

interpretativa sem limites que só se realizaria plenamente nas ―exéquias‖ do autor. 

A morte do autor ou a necessidade alegada de que o autor precisa morrer 

para que seu ―filho‖ simbólico, o leitor, tenha vida própria é uma empreitada político-

cultural da qual este trabalho afasta-se inteiramente, pelas razões já apontadas e ainda 

devido aos equívocos interpretativos e prejuízos críticos que julgo que essa alegada 

morte nos causa diante de obras metaficcionais, como espero demonstrar 

suficientemente nos capítulos seguintes. 

Mas se este estudo não adota a política da morte do autor, por outro lado, 

volta-se para uma certa ética da leitura. Trato dos aspectos éticos da metaficção ao 

                                                           
5
 Dediquei à questão toda a primeira parte de minha dissertação de mestrado sobre a poesia política do 

cordelista Expedito Ribeiro de Souza (cf. CARMO GOMES, 2007). 



21 

 

 

discutir as implicações do que Wayne Booth (1980) chamou de autolouvor. Assim, 

apesar de distinguir escritor de autor e priorizar os efeitos internos dos textos, precisarei 

responder aos que vêem o autor como alguém externo a eles. Ou seja, precisarei lidar 

com a morte do autor, negando essa morte, pois só posso considerar as ações do autor se 

pressupuser que ele não está morto. 

Se avançamos até aqui, podemos então resgatar aquela pergunta que, após 

Barthes e Foucault e Derrida, tem sido secundarizada na teoria literária: ―Quem está 

falando?‖. Geralmente se responde evocando a personagem ou o narrador, mas também 

é muito comum lembrar-se do escritor e, chamando-o de ―autor‖, atribuir-se-lhe, 

diretamente, os significados da obra, mesmo os internos e ficcionais.  

Apesar de que essas distinções entre escritor, autor, narrador e personagem 

deveriam ser óbvias para qualquer leitor de crítica literária, a qual vem tratando delas 

desde o início do século passado, as atribuições equívocas são bastante recorrentes e o 

presente estudo é tentativa de contribuir com recursos para que se desfaça essa 

inexatidão. Noutras palavras: é para separar os direcionamentos externos e internos dos 

sentidos de um texto literário que neste trabalho adotei a distinção entre escritor, figura 

humana e biográfica e autor, pessoa interna que comanda a leitura a partir do interior do 

texto, ou a partir do seu funcionamento linguístico-literário. 

Assim, o autor não é o artista, pois este é uma figura que apenas 

indiretamente se relaciona aos sentidos do texto ficcional. Se, em ficção, o escritor só 

pode falar como que por meio de procuração, sua pessoa é, finalmente, externa ao 

relato. Penso que ao distinguir autor de escritor estou contribuindo para que nos 

voltemos para a internalidade da obra, para seu efetivo funcionamento ficcional.  

Antecipo-me em defender-me da insinuação de que tal distinção 

despersonaliza os significados do texto. Creio que não despersonaliza, uma vez que, 

nesta proposta, autor não é apenas alguém que fala, mas, como foi dito acima, alguém 

que age no texto verbalmente (nos ditos e não-ditos); não é apenas uma voz abstrata, 

mas a voz englobante que se concretiza como uma espécie de consciência linguística 

que interage conosco, leitores.  

A propósito, lembro que a concepção de consciência que se defenderá aqui 

tem uma conotação restrita ao ambiente narratológico. Conforme Robert Humphrey 

(1976, p. 2), ―[n]ão se deve confundir consciência com palavras que denotam atividades 

mentais mais restritas, tais como ‗inteligência‘ ou ‗memória‘‖. Para ele, ―[c]onsciência 

indica toda a área de atenção mental, a partir da pré-consciência, atravessando os níveis 
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da mente e incluindo o mais elevado de todos, a área da apreensão racional e 

comunicável‖ (idem). 

No plano narrativo, uma consciência é formalizada como uma voz 

narrativa, a qual, por sua vez, se resolve como uma pessoa narrativa (não confundir com 

as pessoas – 1ª., 2ª., 3ª. – do chamado foco narrativo). Nesse aspecto, o presente estudo 

evidencia ser devedor da distinção que Bakhtin faz entre autor-pessoa e autor-criador 

em Estética da criação verbal. Lembra mais explicitamente o Booth de A retórica da 

ficção, no que se refere à proposição que este faz dos autores empírico 

(romancista/escritor) e implícito (voz que comanda a narrativa). No entanto, quanto à 

filiação deste estudo a Booth, há, como espero demonstrar, uma ligeira variação: Booth 

está muito atrelado ao artista, ao habilidoso escritor, parecendo-me que seu autor 

implícito é, antes do que qualquer outra coisa, um arranjo diante da impossibilidade 

corpórea de o empírico estar literalmente comandando a obra de dentro. 

Diferentemente, o autor aqui proposto raramente lembra o que Booth 

chama de autor empírico ou de suas habilidades públicas. Creio, inclusive, que Booth 

contribuiu para despertar rancores contra esse tipo de orientação interpretativa, uma vez 

que não hesita em colocar o homem escritor como ponto de partida e de chegada da 

―boa escrita‖ e da ―boa leitura‖ de romances.  

Isto me leva ao próximo ponto. Creio que existem basicamente três tipos de 

crítica literária ou interpretação orientada: interpretação orientada para o escritor, 

interpretação orientada para o leitor, interpretação orientada para o texto; estou, na 

verdade, delineando uma quarta espécie de leitura e me inserindo nela: a interpretação 

orientada para o autor (diferente de escritor). Doravante, vou distinguir a interpretação 

orientada para o autor (a IOPA), da interpretação orientada para o escritor (IOPE). 

Ocorre que essa orientação interpretativa não é necessariamente assumida como tal: 

efetiva-se uma IOPE sempre que um texto teórico-crítico começa a chamar escritor de 

―autor‖ e vincular o nome próprio do produtor ao romance (seja para defender ou 

combater tal vinculação).  

Lembro, a propósito, que não estou combatendo, mas apenas contradizendo 

(e mesmo aqui, apenas contingencialmente) a IOPE. Não sou contra as leituras como a 

de Kevin Vanhoozer (2005), Georges Poulet (1969) e E. D. Hirsch (1967), que 

desenvolvem excelentes propostas de vinculação dos sentidos da obra com seu ―autor‖. 

Pelo contrário: o leitor verá que as teorias voltadas para o escritor fornecem os 

principais conceitos que são desenvolvidos aqui para fundamentar a tese do autor 
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metaficcional. Assim como fez Searle (2010, p. XVI) a respeito das correntes 

intencionistas individualistas e coletivistas (Griece e Austin, respectivamente), acredito 

numa relativa coexistência pacífica entre a IOPA e a IOPE: elas podem conviver, desde 

que a pergunta pelo autor no texto não seja excluída da análise.  

Apenas, combato numa colina, e teóricos como Vanhoozer numa anterior, 

bem próxima à minha. De fato, é inegável que o escritor determina, sob certos aspectos, 

os significados básicos e direcionais do texto. Não obstante, por acreditar que temos 

muito a ganhar em focar a análise na figura interna que comanda o texto, prefiro deixar 

o romancista em relativo e provisório segundo plano, para concentrar-me naquela que é 

sua maior e mais completa construção de sentidos ou de significado: o autor. Acredito 

que o escritor, assim como um pai orgulhoso do filho que angaria todas as atenções, não 

deverá ficar aborrecido com a IOPA. 

Tendo, portanto, feito a distinção entre o que chamo de interpretação 

orientada para o escritor de interpretação orientada para o autor, passo agora a delinear 

minhas opções teórico-metodológicas para realizar este trabalho. Nele procuro fazer 

IOPA e não IOPE, ou seja, desloco a discussão do plano exterior e reivindicatório, 

trazendo-a de volta para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído: o plano interno, 

estético e narrativo.  

Por essa razão, este é basicamente um trabalho de teoria narrativa, que une 

teoria e crítica, nos moldes do que fez Genette em Discurso da narrativa. É um trabalho 

de narratologia, pelo qual busco contribuir para o campo de estudos da narrativa 

autorreflexiva (metaficção) e para o campo das discussões sobre autor. Localizo 

esforços na voz narrativa, ou seja, nas relações comunicativas e interativas que se 

estabelecem a partir das vozes que falam no romance: estão imbricadas? São distintas? 

Que espécie de imbricamento? Que sentidos sua distinção impõe ao texto?  

A tese defendida aqui é a de que precisamos distinguir 

escritor/autor/narrador e personagem se quisermos adentrar no multifacetado universo 

narrativo metaficcional. Para prová-la, discorro em torno de noções sobre a figura do 

escritor, teorias de autor (em que não deixam de se fazer necessárias discussões sobre 

intenção, sentido, leitor/leitura), relações entre ficção e história, ficção e biografia, 

teorias de personagem, do foco narrativo e teoria da metaficcionalidade.  

 Para efetivar a proposta, escolhi – naquele mesmo critério que põe a 

representatividade histórica como pano de fundo e a singularidade dos problemas 

estéticos de cada romance no primeiro plano –, três obras representativas da metaficção 
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brasileira contemporânea. Além de um grande romance para cada década dos anos 70, 

80 e 90, busquei também um grande escritor para cada romance, levando ainda em 

consideração a necessidade de um autor característico para cada aspecto da teoria a ser 

demonstrada.  

Fica pressuposto, evidentemente, que os próprios romances permitem o 

tipo de abordagem que deles faço, uma vez que os livros têm como voz narrativa 

alguém que se apresenta como escritor e narra sua própria história, ao mesmo tempo em 

que problematiza a arte de narrar histórias, fazendo mais complexas as fronteiras entre o 

escritor, o autor, o narrador e a personagem.  

Adianto que não estou fazendo um estudo histórico sobre a metaficção no 

romance brasileiro, o que não seria de todo inoportuno, uma vez que não parece haver 

trabalhos suficientes sobre esse importante aspecto da ficção brasileira. Não obstante, 

como autor metaficcional é o termo que uso para resumir uma abordagem crítica que 

pressuponha tanto o autor quanto a metaficcionalidade, precisei fazer uma breve 

abordagem panorâmica para evidenciar que a ausência de percepção sobre esse autor 

por parte da crítica vem causando dificuldades de leitura de romances brasileiros 

autorreflexivos desde A moreninha. 

Adotei para a composição do trabalho uma distribuição dos subtemas por 

capítulos, de uma maneira que me permitisse fazer os avanços e retomadas necessários 

nesse tipo de abordagem, em que os conceitos ora reclamam uma exemplificação por 

meio das análises dos textos, ora nascem ou se configuram justamente nessas análises.  

O que chamo de interpenetração de capítulos é o método de escrita em que 

a análise de uma obra literária feita num capítulo reclama, no seu particular, conceitos e 

teorias que vão contribuir para avaliar também a obra seguinte, no capítulo posterior. 

Cada capítulo, por sua vez, visto que amplia aspectos apenas delineados no(s) 

capítulo(s) anterior(es), serve ainda para ampliar a compreensão, em retrospecto, das 

proposições  gerais do trabalho, que vão ser completadas no conjunto das análises. Esse 

procedimento se justifica na abordagem do tema autor, que reclama um amplo diálogo 

interdisciplinar, com recorrências a conquistas de boa parte das ciências humanas 

modernas, como se pode conferir na extensa bibliografia. 

Espero ter contornado, assim, o problema que seria, por exemplo, discorrer 

aridamente a respeito dos aspectos teóricos e terminológicos e logo em seguida 

acrescentar avaliações críticas que talvez servissem como meras aplicações 

manipuladoras; ou pior, que em nada lembrassem a exposição anterior. Como já 
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adiantei, pensei poder seguir a proposta de um dos próprios teóricos cujo trabalho 

fundamenta o presente estudo, e, emulando o Genette de Discurso da narrativa, 

construir um texto que estabeleça um diálogo entre crítica e teoria literárias.  

Para melhor esclarecimento acerca da proposta de autor metaficcional aqui 

desenvolvida, passo agora a um esboço geral dos capítulos que compõem este estudo. 

No segundo capítulo deste trabalho, intitulado ―Personagens escritores e a 

‗mímese do projeto‘‖, traço um breve panorama dos romances metaficcionais 

brasileiros anteriores a 1976, que apresentam como personagem principal ou relevante 

alguém que almeja escrever um livro, mas que tem de lidar com o problema da 

impotência criativa. Busco mostrar nesse capítulo como a complexa dinâmica de vozes 

no interior de uma narrativa metaficcional em primeira pessoa pode ensejar 

atropelamentos de instâncias (GENETTE, 1979) narrativas e ampliar as dificuldades de 

interpretação. 

O método de sugerir perguntas como meio de adentramento crítico nas 

obras citadas no capítulo 2 resulta da tentativa de mostrar como o romance 

metaficcional narrado por personagem escritor enseja questionamentos em torno de 

autor e autoria. Em seguida reconstituo algumas abordagens contrárias (a quase 

totalidade), neutras (um ou dois casos) ou a favor do autor (o grupo menor e menos 

entusiasmado), buscando demonstrar que há três grandes blocos de discurso em torno da 

ideia de autor, mas todos perpassados por uma constante: nas diferentes abordagens, 

―pró‖, ―neutra‖ e ―contra‖, quase sempre é do escritor que estão falando quando usam o 

termo ―autor‖. 

A partir daí passo a expor a noção de autor metaficcional como agente 

comunicativo instaurado na obra, distinto em muitos pontos do escritor e, em certos 

aspectos, independente dele, assim como do leitor. Pela necessidade de materializar a 

proposta ou de fornecer instrumentos críticos para uma abordagem de romances 

metaficcionais pela perspectiva da IOPA, busco abordar as formas das relações 

escritor/autor, autor/narrador e autor/personagem nas enunciações narrativas. 

Assim, os capítulos 3 a 5 são fruto da tentativa de demonstrar que cada um 

dos romances metaficcionais em apreço instaura um autor e tem seus sentidos 

configurados a partir da relação que o autor instaurado estabelece em sua interação com 

os outros elementos constitutivos da enunciação geral da obra: 

escritor/narrador/personagem. Desconsiderar essa relação leva à atribuição errônea de 
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significados nos textos, como sugere o diálogo que este trabalho estabelece com alguns 

estudos críticos sobre os romances em apreço. 

É preciso adiantar ainda que, se nos seus aspectos críticos, o presente estudo 

procura contribuir para a percepção individual dos romances que constituem o corpus, 

ele não poderia, no que se refere aos aspectos teóricos desta tese, contornar as principais 

perguntas que se colocam no caminho daquele que se propõe a defender a interpretação 

orientada para o autor. Vale a pena discorrer rapidamente sobre tais perguntas antes de 

tentar responder efetivamente a cada uma nos respectivos capítulos. 

A pergunta-título deste trabalho
6
 não é tão corriqueira quanto parece. ―Há 

um autor neste romance?‖ não significa apenas algo como ―neste romance há uma 

personagem escritor?‖. Trata-se de uma pergunta socrática, com muito mais implicações 

do que aparenta, pois, por trás dessa questão irônica, há outra: ―Neste romance há uma 

perspectiva segundo a qual se pode dizer que ainda se acredita em autores?‖. Nesse 

terreno não é mais possível, se é que alguma dia foi, ser inocente: fazer interpretação 

orientada para o autor é afirmar que se acredita em autor.  

Por sua vez, para argumentar que o autor existe é preciso responder não só 

sobre a realidade de que existem escritores, ou de que alguém escreveu o romance que 

temos em mãos. Isso seria tão óbvio que não se poderia enxergar a razão de uma 

verdadeira batalha cultural ter sido travada em torno da morte do autor nos últimos 

anos, se se tratasse apenas de algo tão notório e simples. Logo, responder à pergunta-

título deste trabalho exige levar em consideração quatro outras incontornáveis questões 

sobre o autor, subtendidas naquela pergunta aparentemente inocente. 

Na verdade, são quatro ataques mortais desferidos contra o autor por 

diferentes pensadores ao longo dos anos, quatro maneiras de matá-lo, negando, 

respectivamente, sua existência, sua natureza, sua relação com o significado dos textos e 

sua relação conosco, leitores de romances; a saber: 

1) “Existe autor? (insinuação: O autor não foi morto?)” 

                                                           
6
 Lembro aqui minha filiação inicial a Kevin Vanhoozer, autor de Há um significado neste texto? (Is 

There a Meaning in This Text?, no original) (2005). Esse livro de Vanhoozer forneceu-me o 

conhecimento inicial da problemática pós-moderna do autor; devo a ele as primeiras leituras dos  

principais teóricos envolvidos na ―batalha‖ conceitual e devo ainda a motivação para fazer pesquisas 

nesse campo e contribuir para a interpretação orientada para o autor. Por último, devo-lhe mesmo o título 

deste trabalho. Como em Is There a Meaning Vanhoozer já dialogava com um trabalho de  Stanley Fish 

(Is There a Text in This Class?: The Authority of Interpretative Communities, 1980), o presente estudo, ou 

pelo menos o título dele, constitui-se numa espécie de tréplica, se não a Fish, certamente à proposta de 

morte do autor como necessária para a leitura criativa. 
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2) “O autor é uma pessoa? (insinuação: O autor não é uma função do 

poder?)” 

3) “O autor intenta? (insinuação: Não são as intenções dos leitores ou 

mesmo as do próprio texto que determinam as leituras?)” 

4) “O autor interage conosco?” (insinuação: Uma vez que o autor está 

morto, que perguntar por ele seria impedir-se de ler, que são nossas próprias intenções 

que determinam os sentidos do que lemos, por que ainda perguntar por autor ao se ler 

um romance?)” 

Para conciliar teoria e crítica, respondendo às perguntas acima, a 

metodologia adotada neste trabalho foi a de partir sempre da análise crítica dos 

romances metaficcionais que constituem o corpus. Como eu disse, no primeiro contato 

com romances metaficcionais (capítulo 2), realço as perplexidades que podem surgir da 

leitura de tais romances, encarecendo, de maneira meramente sugestiva, a necessidade 

de se perguntar pela autoria e pelo autor. 

 O próximo passo é o da defesa, feita de maneira mais franca, da afirmação 

de que o autor metaficcional é indispensável para ler tais romances e outros 

semelhantes; procuro fazer isso elaborando respostas para cada uma daquelas perguntas 

capciosas referidas: afirmo, portanto, que o autor está vivo e está no texto (capítulo 3), 

que não é uma função do poder que se mascara na pessoa humana do escritor para 

bloquear nossa leitura, mas uma pessoa estética que torna tal leitura possível (capítulo 

4); que consegue transformar suas intenções em significados e que esses significados 

(ainda que não somente) são o que vemos ao ler romances metaficcionais e o que nos 

move (embora, não só isso) a fazê-lo (capítulo 5). 

De maneira mais específica: o capítulo 3, ―O escritor e o autor em A rainha 

dos cárceres da Grécia” é um texto em que avalio a relação 

escritor/autor/personagem/narrador, dando ênfase ao par escritor/autor. Busco provar 

que, nesse romance, escritor e narrador estão imbricados e tentando seduzir o leitor 

ideal, ao passo que o autor está separado de ambos e saindo em defesa do leitor 

empírico. A acusação, de que busco defender o autor (em geral) desse ―autor‖ 

específico, é aquela que relaciona autoria com autoritarismo. O argumento com que tive 

que me ver foi aquele segundo o qual a morte do autor é necessária para o nascimento 

do leitor e da leitura. Estou nada mais nada menos do que diante de Michel Foucault 

(―O que é um autor?‖) e sua reivindicação de liberdade interpretativa. 
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Procuro mostrar que a morte do autor não é necessária, muito menos pela 

razão alegada por Foucault e outros. Recorrendo ao conceito de decepção de sentidos de 

Roland Barthes (1970), argumento que o leitor pode decepcionar os sentidos propostos 

pelo escritor no significado do romance, o que relativiza o suposto absolutismo 

escritoral. 

Como o próprio título sugere, no capítulo 4, ―Autor e narrador em Bufo & 

Spallanzani‖, busco avaliar a relação entre o autor e o narrador em romances 

metaficcionais. Partindo da percepção de que nesse romance personagem e narrador 

estão imbricados, mas que o autor, distinto de ambos, realiza um trabalho comunicativo 

diverso, busco resolver o problema de o autor ser ou não uma mera função do poder. 

Pressupondo a distinção entre autor-pessoa e autor-criador, feita por Bakhtin (2003), 

defenderei a ideia de que o autor é uma pessoa estética e não uma função política, como 

postulava Foucault (2006; 1996). Pretendo, portanto, apresentar uma proposta de pessoa 

que seja favorável à ideia de um autor metaficcional. 

Eu não poderia contornar a famigerada questão da intenção, em se tratando 

de um trabalho sobre o autor. Eis a razão pela qual não pude ignorá-la no capítulo 5, 

―Personagem e autor no Chalaça‖, e precisei destacar a relação existente entre a 

intenção do autor e o(s) significado(s) do romance. Chalaça (1994) é um romance em 

que o autor está contra a personagem, ou melhor, é irônico em relação ao seu 

protagonista, com a ajuda da própria personagem narrador. Para demonstrar, vou 

precisar argumentar contra a opinião, hoje generalizada, de que o autor, mesmo que 

ainda estivesse vivo, não conseguiria dizer intencionalmente, ou seja, não conseguiria 

produzir significados intencionais. 

Nesse capítulo dialogo com alguns teóricos da intenção e da ironia, tais 

como Linda Hutcheon e sua teoria política de ironia antiintencionista (2000; 1991, 

1985). A pergunta capciosa a ser respondida no capítulo é ―O autor consegue dizer o 

que intenta?‖, e eu preciso, portanto, afirmar a intenção para argumentar que o autor 

consegue transformá-la em direcionamentos linguísticos concretos. Para tanto, recorro a 

teóricos que avaliam os conceitos de ironia e de intenção para argumentar que é a 

intenção irônica do autor com a personagem que determina os modos como lemos o 

Chalaça.  
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2  PERSONAGENS ESCRITORES E A “MÍMESE DO PROJETO” 

 

A teórica e crítica Linda Hutcheon fez, em um de seus estudos sobre 

metaficção, uma afirmação que poderíamos interpretar como uma concessão quase que 

involuntária ao ―autor‖, a qual o relaciona indiretamente às origens dessa vertente do 

romance
7
. Digo involuntária porque a própria teoria da metaficção de Hutcheon parece 

em muitos momentos ser calcada num pressuposto foucaultiano de morte do autor
8
. Não 

obstante, é preciso aceitar sua sugestão e, partindo dela, nos determos um pouco mais 

nessa relação autor/metaficção. 

Uma primeira dica surge no reconhecimento da importância das personagens 

escritores para a narrativa metaficcional, relevância lembrada por Zênia de Faria em um 

dos seus artigos: 

 

Uma das principais marcas da narrativa metaficcional, logo, uma das 

principais estratégias desencadeadoras do auto-questionamento, da 

mímese do processo, pode-se dizer a constante, ao longo do século 

XX, tem sido a inclusão, na obra, de um personagem-escritor que está 

escrevendo uma obra ou projetando escrevê-la. Tal estratégia é uma 

das que mais caracterizam a mímese do processo, ou que a colocam 

em marcha, na medida em que podemos acompanhar os meandros da 

criação, podemos observar o personagem-escritor diante de suas 

dúvidas, de seus impasses, de seu questionamento de como levar a 

termo o projeto de escrita que se propôs a realizar. (FARIA, 2009, p. 

261). 
 

Não é, portanto, coincidência que o primeiro romance a fazer uso da 

metaficcionalidade, Dom Quixote (1605-1615), seja também o primeiro a multiplicar os 

escritores ficcionalizados.
9
 Outro livro cuja menção sempre evoca noção de ―autoria‖ é 

o anônimo Lazarillo de Tormes (1554), obra que disputa com Dom Quixote o posto de 

                                                           
7
 ―Dos romances sobre o crescimento do artista vieram os romances sobre romances, aparentemente 

refletindo sua própria gênese e desenvolvimento, desafiando, agora, o período-conceito de realismo do 

século XIX, que ameaçava tornar-se entrincheirado na definição do romance como um todo‖ 

(HUTCHEON, 1984, p. 18, tradução minha). 

 
8
 ―O que está sendo contestado pelo pós-modernismo são os princípios de nossa ideologia dominante, 

desde a noção de originalidade e autoridade autorais até a separação entre e o estético e o político‖. 

(HUTCHEON, 1991, p.15, grifos meus). 

 
9
 O artigo de Santiago Fernández Mosquera, ―Los autores ficticios del Quijote‖ (2013) é uma boa 

introdução a esse aspecto do romance de Cervantes, ainda que, diferentemente do que defenderei neste 

trabalho, ele prefira usar o termo autor como equivalente de escritor ou poeta, o que nem sempre 

contribui para a clareza teórica.  
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romance fundador. Nesse caso, a autoria é evocada no seu sentido comum de origem, 

aquilo que torna possível responder à pergunta ―quem escreveu?‖. E se pensarmos nos 

grandes problemas de ―autor‖ apontados por Booth (1980) em Tristram Shandy (1759-

1769), paradigma metaficcional por excelência, reconheceremos que alguns temas 

recorrentes da interpretação orientada para o escritor não se desvinculam de todo da 

narrativa autorreferencial.  

No romance brasileiro essa relação também pode ser percebida. O principal 

nome da metaficção brasileira ainda é o de Osman Lins, representante de uma nova 

corrente do nosso romance, marcada por uma profunda reflexão acerca do papel da 

literatura e do escritor na vida do país, reflexão essa que em Lins se configura, mais do 

que em todos os seus predecessores, como assumido tema romanesco. Mais do que em 

Érico Veríssimo ou mesmo Graciliano Ramos, é na obra de Osman Lins que os diversos 

aspectos da metaficcionalidade tornam a pergunta pelo autor um mecanismo relevante 

para os significados do romance. Lins tematizou a escrita de maneira geral e mesmo 

relacionada à produção ficcionalizada de personagens, como em Avalovara (de 1973) e 

A rainha dos cárceres da Grécia (1976).  

No entanto, essa relação entre autoria e metaficção no romance brasileiro é 

bem anterior ao tratamento que a ela deu Osman Lins. Nossa produção ficcional anterior 

ao romancista pernambucano contou com diversas contribuições para a perspectiva 

narrativa metaficcional do romance brasileiro ao longo de sua história, desde a 

publicação de A moreninha (1844), de Joaquim Manuel de Macedo, considerado por 

alguns críticos e historiógrafos como nosso primeiro romance. 

Gostaria, portanto, de lançar uma vista panorâmica sobre os romances 

brasileiros anteriores a 1976 que apresentam uma espécie de personagem que de alguma 

maneira lida ou venha a lidar com a produção de um texto literário. Digo venha a lidar 

porque, conforme veremos, é justamente a promessa de escrever – quase sempre adiada 

ou abandonada – que marca o destino dessas personagens.
10

 

 

2.1 Perguntando pelo autor  

 

                                                           
10

 Devido à extensão do corpus e para maior aproveitamento de minha reflexão, achei por bem delimitar o 

motivo da impotência criativa como fio condutor dessa minha abordagem dos romances metaficcionais 

pré-osmanianos. Por essa razão, não há porque fazer uma abrangente análise individual dessas obras; para 

tanto, remeto o leitor à fortuna crítica desses romances, inclusive para os textos que vou citar em seguida.  
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O principal objetivo nesta primeira seção é delinear como nessas obras, 

inegavelmente metaficcionais, a desconsideração por seu estatuto ou a indevida 

focalização da relação autor/metanarrativa gerou perplexidades (para não dizer 

problemas) de leitura. Acredito que essa rápida visualização permitirá delinear 

introdutoriamente alguns dos problemas implicados em minha busca pelo autor 

metaficcional, principalmente a percepção de que uma teoria renovada de autor é 

necessária para a análise de metaficção. 

Cada uma das obras consideradas põe em relevo pelo menos uma grande 

questão que reclama um olhar para o autor. Vou, portanto, dividir esta seção com uma 

pergunta-síntese para cada romance. A perplexidade de cada pergunta será respondida 

neste capítulo apenas de maneira a evidenciar a necessidade da teoria do autor 

metaficcional. Tais questões merecerão demorada atenção no conjunto da análise dos 

três romances metaficcionais que abordarei a partir do próximo capítulo.  

 

2.1.1  A moreninha: “Quem fala?” 

 

O romance A moreninha (1844) surge com um ou outro elemento 

metaficcional e, sob certos aspectos, autoriza afirmar que ele relaciona (ainda que 

inconsciente ou tangencialmente) o ato de escrever com problemas autorais. O texto 

inaugura o filão dos temas metaliterários no romance brasileiro, pois desde a abertura 

insere o leitor na vida cultural da Corte, colocando-o em contato quase direto com uma 

espécie de sarau, num salão onde fazem alusão a epigramas e citam Bocage (MACEDO, 

1994, p. 18-19). Além desses aspectos conteudísticos, no entanto, há ainda nesse 

livrinho elementos metaficcionais mais substanciais, dentre os quais quero destacar o 

expediente do texto que antecede a narrativa. 

Estreante no gênero, Joaquim Manuel de Macedo faz menção à nova 

modalidade em seu prefácio, intitulado ―Duas palavras‖. O romancista lembra que o 

texto que se vai ler é uma produção literária e faz, inclusive, alusões a circunstâncias 

contextuais de sua criação, como lugar e tempo de gestação. Assim como Cervantes 

fizera no prefácio de Dom Quixote, Macedo chama o romance de seu filho, aliás, sua 

filha. Chega, inclusive, a falar com essa filha, dando conselhos ao romance, 

antecipando-se às prováveis críticas ao seu livro. 

Depois dessas advertências, que não chegam a ser suficientemente 

implicadas, pois ficam ―de fora‖ do conjunto ficcional, o leitor adentrará a narrativa e 
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muito provavelmente se esquecerá, no enfoque mimético do conteúdo romântico e na 

linguagem ingênua, que esse é um mundo criado. O prefácio do escritor, efetiva, assim, 

de maneira quase ―topográfica‖, a fronteira nítida que separa do território da realidade 

os terrenos pantanosos da invenção. Em seguida, a condução quase dramática do 

enredo, a vocalização plástica e a ênfase no presente linear e no visual ensejam, no 

leitor, o esquecimento da ficcionalidade. Em razão disso, Moreninha é uma narrativa 

―mimética‖, ―representacional‖ e ―realista‖. 

Quero, no entanto, olhar um pouco mais para esse romance antes de decidir 

por sua (não)metaficcionalidade. Nesse propósito, farei um resumo de seu entrecho. 

Moreninha traz como protagonista o jovial e frívolo Augusto, que aposta com os 

amigos, a partir de incitação de Filipe, que não se concentrará em uma mesma garota 

durante 15 dias. Para convencer Augusto a ir com eles em um passeio na ilha onde mora 

a avó, Filipe havia falado da presença de duas lindas primas e da irmã Carolina (a 

moreninha do título), afirmando que uma delas prenderia o coração do amigo. Caso 

perca a aposta, Augusto deverá escrever um romance, contando a história do seu amor. 

Segundo o crítico Antonio Candido, nesse romance ―predominam os tipos‖ 

(2000, p. 100). De fato, as personagens desse proto-romance não são ainda bem 

desenvolvidas, são quase fantoches retóricos e nada nesse romance me lembra as 

possibilidades da vida interior de uma personagem escritor. Apesar de haver no livro 

referências sobre a própria escrita e uma certa ―mímese do processo‖ ou arremedo dela, 

é justamente a pouca preocupação com a condição da escrita (e, porque não dizer, do 

escritor) que afasta o livro de uma abordagem mais franca de sua própria ficcionalidade. 

Assim, o motivo da paga da aposta, precisar escrever um romance, fica desconectado de 

uma visão consistente sobre o mundo da escrita: por que escrever? por que isso seria 

razoável, possível, necessário?  

Não obstante, a metaficção propriamente dita aparece nesse romance, ainda 

que seja já no final do livro, melhor dizendo, na última frase dele. Ao ser interpelado 

para cumprir a aposta, Augusto responde que já escreveu o romance e que este se chama 

A moreninha. Assim, tanto na abertura (por meio do Prefácio do romancista), quanto no 

fechamento (por meio da fala do narrador) somos lembrados de que estamos diante de 

uma narrativa. Ao final da história o leitor poderá se perguntar: de que se trata, então, o 

que acabou de ler? Do livro escrito pelo próprio Augusto em cumprimento de sua 

aposta? Então o narrador é, na verdade o próprio Augusto falando de si mesmo na 

terceira pessoa?  
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Tais questionamentos podem parecer mero filisteísmo ou ainda 

superinterpretação, mas não se pode negar que o final de A moreninha insere um 

problema na leitura do texto, ainda que ele seja considerado como um objeto acabado 

que não tem nenhuma relação com o nosso mundo. Esse problema é: quem está 

narrando? A resposta desencadeia outras questões: Trata-se de um romance que deve ser 

lido como memórias? Ou de um romance romântico de mímese realista que deve ser 

lido como veiculado por um narrador onisciente tradicional, sem nenhuma relação com 

as personagens?  

Mesmo que alguém descarte a possibilidade de se perguntar pelo quem da 

enunciação, surgem outras perguntas, agora voltadas para o por quê: qual o sentido de 

Joaquim Manuel de Macedo introduzir essa pequeníssima e curiosa frase em seu 

romance? Por que dizer que Augusto escreveu uma obra que tem o mesmo nome do 

romance que lemos? E por que Augusto diz que já escreveu em vez de dizer ―vou 

escrever‖, fortalecendo a inevitável (con)fusão? Será que isso é irrelevante e deve ser 

desconsiderado na leitura do romance A moreninha? Inegavelmente, esse livro suscita 

um problema de ―autoria‖ internalizado ou ficcionalizado, cujas perguntas não 

poderiam ser respondidas sem o auxílio de uma consideração dos modos como autor e 

metaficção se combinam nessa obra. 

 

2.1.2  Dom Casmurro: “Que livro estamos lendo?” 

 

Machado de Assis é o primeiro senão o grande momento do romance 

brasileiro e também deixou sua contribuição para a reflexão ficcionalizada sobre os 

limites entre a escrita e o mundo. É dele a distinção entre autor defunto e defunto-autor 

(que está em Memórias póstumas de Brás Cubas, de 1881). Essa é uma típica 

brincadeira machadiana com consequências, uma das quais é lembrar-nos que a autoria 

(a forma como ele entendia então a nossa escrita) é uma instauração e não um estado ou 

condição permanente. O escritor faz a escritura, a escritura faz o autor.  

A escrita da escrita volta a aparecer em uma obra de 1889. Dom Casmurro, 

no seu todo, é mimético, como diria Hutcheon, ou tipicamente realista, mas o primeiro 

capítulo (que traz inclusive uma discussão sobre a origem do título do romance que 

lemos) é, sem dúvida, autorreflexivo. Bentinho é nosso primeiro grande candidato a 

escritor e também nosso primeiro crítico literário internalizado. E pode haver mais 

questões aí nesse romance, se estivermos dispostos a levantá-las. Por exemplo: será que 
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a História dos subúrbios, o livro que Bento Santiago sugere que vai escrever, agora que 

Dom Casmurro encerra-se, não será, ela mesma, o romance Dom Casmurro? Seja qual 

for o expediente crítico elencado para responder à pergunta, penso que ele precisaria 

mobilizar um conceitual sobre autor/autoria/metaficção. 

 

2.1.3  Recordações do escrivão Isaías Caminha: “Olhar para quem, nos romances?” 

 

Composto em 1892, mas só publicado em Portugal em 1909, Recordações 

do escrivão Isaías Caminha, de Lima Barreto é um romance que se volta para a 

literatura, compreendida como vida cultural em seu sentido amplo. Nesse romance 

aparecem não só os bastidores do mundo jornalístico como também do universo cultural 

brasileiro de finais do Império e início da República no Rio de Janeiro. 

Não há elemento compósito desse conjunto que o narrador não traga à baila: 

saraus, estilos, manias literárias, vícios culturais, flashes da mentalidade algo tacanha e 

algo rocambolesca dos jornalistas cariocas de então; bastidores da política, pretensões 

literárias de figuras ordinárias e já o azedo ataque à mentalidade barroca brasileira a que 

os modernistas vão dar melhor acabamento e terá seu ponto mais alto em Graciliano 

Ramos, na chacota perene e implacável com os falsários bem sucedidos da literatura 

nacional. 

Essa proposta de Lima Barreto encontra sua forma no disfarce 

autobiográfico e na metaficção (BARRETO, 1990, p. 117-8). No romance temos já a 

apropriação ficcional da crítica literária (1990, p. 95) e o jogo com as alusões como 

questionamento da autoridade da erudição (p. 106); aparece a crítica ao formalismo 

linguístico, emblematizado na gramática normativa (p. 113) e a percepção de apontar 

que o fascínio pela língua estrangeira pode ser sintoma de servilismo cultural (tema que 

será amplamente desenvolvido nas Memórias sentimentais de João Miramar, de 

Oswald). 

Sem temer ironizar os chamados mestres da nossa língua (p. 95), o narrador 

tece comentários, critica, e zomba, partindo, na maior parte das vezes, de sua irritação 

com a pseudoliteratura, com a mediocridade espiritual materializada em literatura ruim, 

de que é exemplar o episódio em que presencia a bajulação da escritora de um péssimo 

livro, zombeteiramente intitulado Coração magoado (p. 118).  

Mas surge aí uma pergunta: zombaria de quem? Do narrador? Do 

romancista? A quem atribuímos os efeitos de sentido daquilo que lemos? Para 
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concluirmos que o escárnio parte do narrador, temos de inferir que ele mente, exagera 

em seu próprio nome o título da coletânea. Essa não é, todavia, uma saída sem 

consequências. Para decidir que o sarcasmo, as ironias e zombarias que pululam em 

Recordações pertencem ao narrador precisamos recorrer a uma ideia de intenção.  

Ou seja, o leitor precisaria que o todo do romance distinguisse esse caráter 

do narrador, relacionasse esse caráter a ele, associando-o ao embuste e ao exagero. O 

leitor, percebendo-se diante de uma testemunha não-confiável, passaria a desconfiar do 

narrador e de seus exageros, atribuindo tais exageros às intencionais zombarias dos 

títulos de obras e outras ridículas nuances literárias. Dessa forma, não é que os muitos 

redatores, poetas e críticos e seus textos citados ou comentados no romance fossem 

assim ruins ou ridículos, mas o narrador que, mentindo, mudaria os títulos e os textos e 

daria toda essa dimensão kitsch para nos colocar contra um mundo que seria, de fato, 

muito melhor ética e esteticamente do que ele nos apresenta. 

Com esse livro, Lima Barreto traz para o romance brasileiro a 

metalinguagem jornalística, assim como Rubem Fonseca trará, quase um século depois, 

em O caso Morel (1973), a metalinguagem policial. Mas o que quero destacar é sua 

exemplar condição, pois nenhum romancista brasileiro, depois de Machado de Assis, 

precisou tanto de uma teoria de autor para salvá-lo de (literalmente) não ser lido em 

razão daquilo que chamam o seu ressentimento pessoal.  

É claro que as próprias Recordações ensejam confusões dessa espécie, não 

só pelo gênero textual (pseudo-memórias) como pelo estilo adotados, os quais não se 

dissociam, obviamente, do conteúdo (cf. o aparente autobiografismo na página 119). No 

entanto, o preconceito contra Lima Barreto é uma prova de que, como talvez dissesse 

Adorno, precisamos de mais e não de menos autoria para afastar as falsas concepções de 

autor e as falsas leituras que elas geram
11

. É justamente o preconceito com o escritor e a 

confusão entre texto e biografia que impedem a leitura de Recordações como o romance 

que ele é e não como um desabafo pessoal. 

Esse romance é prova de que ―quem está falando?‖ não é nem uma questão 

irrelevante, como pretenderam Barthes e Foucault, nem precisa ser uma pergunta feita 

para associar o sentido com o artista, fechando a leitura do texto. Pelo contrário, neste 

                                                           
11

 Para ver como as primeiras críticas a essa obra (em que se destacam as indistinções entre homem e 

obra, escritor e autor, escritor e narrador) acabaram por cristalizar um preconceito recepcional para o 

romance de Lima Barreto, confira o artigo ―Leitura e percepção estética: Recordações do escrivão Isaías 

Caminha, de Lima Barreto‖, síntese da tese de Alice Áurea Penteado Martha (2012).   
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caso a resposta serve justamente para desfazer o equívoco: Isaías Caminha não é Lima 

Barreto, o que nos deve levar a olhar para o narrador e não para o romancista. Como 

vemos, este é um caso em que a pergunta referida abre e amplia a leitura. 

Deveríamos, portanto, pensar nesse romance não com o preconceito sobre o 

lendário ressentimento de Lima Barreto, mas visualizar o tema da impotência para a 

escrita, que aí aparece implicando que a vitória do ideal sobre o real se efetiva na 

literatura ruim (p. 117). Para a obra (cf. p. 119), o que importa é perceber como os 

temas da impotência e da literatura ruim se ligam com o destino do narrador, ou melhor, 

com sua própria elaboração estética do mundo. Se isso coincide com Lima Barreto 

(como coincidiu com a ―secura agreste‖ de Graciliano Ramos) é secundário. Na 

mordacidade e raiva com que se insurge contra a literatice nacional, o narrador de 

Recordações é antepassado do narrador de Caetés. 

Mas a crítica desse romance nem sempre decide olhar para o narrador e 

muito menos para essa pessoa que, de dentro do livro, coloca a fala do narrador em 

perspectiva. A tendência vencedora quase sempre é a da interpretação orientada para o 

escritor, já que o leitor comum, induzido pela crítica biografista, sai em busca de 

correlações biográficas para a verve do narrador.  

 

2.1.4  Caetés: “Quem, no romance, diz „sou‟?” 

 

Devido ao lançamento de Caetés em 1933
12

, Graciliano Ramos impõe a 

todas as abordagens metaficcionais anteriores a ele o adjetivo de ―tópicas‖, isso porque 

ele levará, nesse seu primeiro romance e nos outros que o sucedem (São Bernardo, 

1934; Angústia, 1936) a metaficção brasileira a um extraordinário nível de manejo da 

autorreflexividade narrativa, acrescentando-lhe ainda um desenvolvimento original do 

tema da impotência criativa em literatura. 

Graciliano Ramos possui três grandes personagens escritores, porém vou 

deter-me, neste trabalho, em João Valério, um original representante do que chamo a 

―mimese do projeto‖: representação da escrita de um romance, sempre em vias de ser 

                                                           
12

 Há uma peculiaridade sobre a gênese e publicação dessa obra que nos faz pensar ainda mais sobre o 

papel de Graciliano Ramos na metaficção brasileira: apesar de ser lançado em 1933, o romance havia 

começado a ser escrito já em 1925 (cf. VIDA, 2005, p. 416), o que evidencia que seu contexto criativo é 

bem anterior a Érico Veríssimo e, consequentemente, à influência do Contraponto de Adous Huxley 

sobre nossa produção metaficcional. 
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(d)escrito, mas também sempre a um passo de ser ―desescrito‖ (destruído, 

abandonado)
13

. Caetés é narrado em primeira pessoa; não obstante, o tom da narrativa 

permite entrever uma leve zombaria com o narrador, ele mesmo capaz de suas ironias 

com tudo e particularmente com a espécie de obra que almeja escrever: o livro dos 

índios caetés, um romance histórico (RAMOS, 1972, p. 118).  

A impotência para a escrita aparece agora como uma oportunidade de tornar 

crítico o impasse resultante da percepção do desencontro entre o mundo e a escrita do 

mundo: entre o saber dizer e o poder dizer (simulado no querer dizer). A possibilidade 

(de poder, capacidade, técnica, talento, conhecimento, domínio) embate-se com a 

impossibilidade (ausência de convicção, ataraxia).  

Esse embate se resolve formalmente, no romance, de maneira complexa, 

narrado que é na primeira pessoa por um candidato a escritor. A diferença não é apenas 

entre sinceridade e fingimento. A diferença, percebemos, reside entre saber (ou não 

saber) e dizer: Será que o que não sabe nada sobre romance histórico e sobre rituais 

indígenas é o mesmo que diz que não sabe nada? Esse mesmo Valério sem valor, 

impotente, é, no entanto, capaz de desconstruir o próprio mundo que tão bem cria diante 

de nós, leitores. O autor nos faz perceber que não temos acesso ao mundo tal qual, pois 

tudo é visto como possível criação do narrador. Valério não descreve Luísa, ele a 

escreve (cria). (cf. p. 76). 

Sem dúvida, João Valério é irônico, mas há alguém nessa narrativa que 

ironiza inclusive João Valério. Quem essa pessoa? Como sabemos que João Valério e 

ela não coincidem? Como percebemos seu trabalho, atuação? O capítulo 13 de Caetés é 

emblemático do sarcasmo sobre o processo de escrita de um romance histórico por 

alguém que nada sabe (ou diz nada saber) sobre a história que narra. No entanto, lembro 

que esse expressar que não sabe só pode efetivar-se, em narrativa, por meio de um dar a 

saber que não sabe.  

Conforme Todorov (1976), há obras em que o narrador sabe menos do que a 

personagem. Para Genette (1979, p. 192), no caso da Recherche, ―[o] narrador ‗sabe‘ 

quase sempre mais que o herói, ainda que o herói seja ele‖. Como no romance aqui 

avaliado, Caetés, a personagem e o narrador coincidem, temos aquela oportuna ocasião 

                                                           
13

 Para Hutcheon (1984), a mímese do processo é uma maneira que a literatura moderna e pós-moderna 

tem de focar o processo de construção da narrativa, em vez de tomá-la como produto acabado. Assim, 

chamo de mímese do ―projeto‖ a narrativa em que a representação recai sobre um projeto de escrita de 

uma determinada personagem escritor ou candidata a escritor. 
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de perceber a atuação do autor, que sabe mais do que narrador e personagem. Nesse 

romance, há dois planos de significado: no primeiro, o narrador protagonista trata 

cruamente da sua falta de tato; no segundo, o autor faz a ironia do narrador transformar-

se em autoironia. Melhor dizendo: o autor ironiza a personagem
14

. 

O mesmo Genette (op. cit. p. 196) afirma que recorrer à intenção do ―autor‖ 

é um recurso que resta ao leitor diante da escassez de informações ou da suspensão de 

sentidos. O leitor como que traduz aquilo que fica suspenso ou subtendido, pressupondo 

o que o ―autor‖ queria dizer com isso. Mas, como venho dizendo, esse pedido de 

socorro não necessariamente se dirige ao escritor, não necessariamente se traduz numa 

invocação mental à imagem daquele que escrevia, no passado, invocação essa feita de 

forma a se perguntar ―o que ele queria dizer aqui (ou seja, nesse momento em que 

escrevia isto)?‖. 

Acredito que há, no próprio texto, um autor a quem recorremos para 

preencher essas expectativas de sentidos. Nossa pergunta, então, é mais do tipo: ―o que 

este autor está querendo dizer aqui (ou seja, nesse ponto da narrativa)?‖. 

Penso, portanto, que diante da leitura de Caetés, o leitor há de deparar-se 

com essa contradição: como João Valério pode ser criativamente impotente e escritor 

medíocre se é o narrador do excelente romance que temos em mão? Parte dessa 

perplexidade, devemos ao autor – há algo do sentido, do todo da narrativa que extrapola 

João Valério e sua dicção imediata, pois o que João Valério não diz conta tanto ou mais 

para os efeitos da leitura quanto aquilo que diz. É porque vemos o que o autor está 

fazendo com e por meio do relato de João Valério que nos divertimos, muito mais do 

que apenas pelo relato, ou seja, pela fábula em si. 

João Valério, o impotente ou inepto tem como antítese Evaristo Barroca, um 

típico arrivista que consegue conquistar todo mundo e abrir caminho para cima. Valério 

antipatiza com Barroca, pois, ao contrário deste, possui escrúpulos. Alegadamente por 

causa de seus escrúpulos, Valério não consegue avançar e por isso também nada 

consegue, a despeito do seu ―bom gosto‖ e das suas pretensões.  Eis a perplexidade do 

leitor. Como resolver João Valério? Tem bom gosto e sabe criticar, só não sabe fazer? É 

um caso típico de crítico pleno e fazedor frustrado? Será que essa perplexidade não 

                                                           
14

 Para a abordagem meramente propositiva deste capítulo estou usando livremente as noções de ironia e 

de intenção, porém vou desenvolver uma abordagem teórica de ironia e de intenção irônica no capítulo 5 

deste trabalho, quando pretendo dialogar com a teoria de ironia anti-intencionista de Hutcheon, 

apresentando minha proposta de pseudoautoironia, orientada para o autor.  
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resulta justamente do acento sarcástico do autor sobre Valério e que faz dele um 

símbolo, ao qual não é dado mover-se? 

Por que precisaríamos nos perguntar pelo autor para ler um romance 

metaficcional como Caetés? Acredito que para resolver o impasse de nos vermos diante 

de um sujeito que se afirma e paradoxalmente se mostra (narrativiza) impotente, ou seja, 

que tem, curiosamente, o poder de dizer/narrar isso com grande capacidade. Para 

resolver essa contradição não basta recorrer à distância temporal, como parece fazer 

Genette (1979) em relação ao Marcel pessoa e o Marcel narrador da Recherche: Valério 

estaria falando de um passado em que era impotente; agora, quando escreve, não é mais 

impotente. Repito: essa resposta não satisfaz; não, pelo menos, no caso de Caetés, em 

que o distanciamento temporal entre o indivíduo e o contador, digamos assim, entre o 

João Valério pessoa e o João Valério que narra
15

 (ou que está escrevendo) é reduzido. 

Narra no futuro do pretérito (o tempo, por excelência, da frustração) e no pretérito, mas 

também usa o presente, principalmente quando se trata de definir sua natureza, a dos 

amigos e a do mundo no qual se movem.  

Se Valério relata um caso recente, se não diferencia sua experiência no 

tempo, então pouca coisa mudou. Restam-nos, portanto, três alternativas para 

compreender sua relativa incoerência: a) De fato, há uma contradição na narrativa, 

derivada das duas vozes enunciadoras possíveis, a do narrador e a do autor; b) a 

contradição é só aparente e resulta de uma troça do narrador: ele não é/seria tão 

impotente quanto se diz/narra (mas aí precisaríamos recorrer à intenção, como 

demonstrei no caso do narrador de Recordações: todo o livro que lemos é um embuste, 

uma injustificável troça do narrador com o leitor) ou c) a contradição é aparente, mas 

não pelo motivo anterior e sim porque o autor insinua a possibilidade de que o narrador 

tenha, de alguma forma, superado seu impasse criativo
16

.  

Em Caetés vejo configurado um aspecto muito próprio do autor 

metaficcional, derivado da peculiar situação de se narrar em primeira pessoa, ser 
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  O itálico se justifica, pois essa distinção é didática e provisória, já que, a rigor, numa narrativa uma 

personagem só pode ser personagem, assim como o narrador tem vida própria, instância narrativa própria, 

ainda que seja ―humanizado‖ (ou seja, coincidente com a personagem). (Cf. GENETTE, 1979; 1973). 

16
 É interessante pensar sobre os prováveis meios pelos quais Valério teria superado sua impotência 

criativa, uma vez que o livro que lemos apresenta-se como sendo dele: teria mudado o gênero de seu 

trabalho (de ficção para memórias), o que tornou possível vencer a ataraxia, já que não precisa 

reconstituir pela imaginação um passado distante como o dos índios, mas apenas relatar o vivido por ele e 

os membros do seu círculo? 
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criativamente impotente e crítico mordaz ao mesmo tempo: difícil combinação essa! (cf. 

p. 172). O mesmo homem que diz não saber como se cozinha outro – e é capaz de pedir 

instruções práticas à cozinheira! – é capaz de dar conta, no relato, de alusões eruditas 

(como quando ele sorri diante de uma associação de Zaratustra). Alguém pode objetar aí 

que se trata da compreensível diferença entre o homem de ideias e o homem de ação: 

uma coisa é ler Nietzsche, outra escrever um romance histórico. Seria o caso, se o 

desconcerto fosse apenas dessa espécie. Vejamos outros, de outras naturezas. 

A personagem Valério diz que não sabe o nome de estrelas e, como que para 

contradizê-lo, o narrador Valério reconstitui o nome de várias delas. Valério, pessoa, 

joga mal xadrez, mas sabe descrever as boas jogadas e porque jogou mal. Diz que fez 

uma defesa idiota, mas se sabe que é idiota é porque seria capaz de fazer 

diferentemente. Bem verdade que o tema da impotência aparece nas reflexões de 

Valério (p. 185); mas, diante do exposto, eu pergunto: trata-se de impotência ou de 

inapetência?  

O leitor começará a perceber e se dizer que se trata de um caso de 

esquizofrenia narrativa ou resolverá atribuindo logo a Valério o estigma de estúpido. 

Mas e se o leitor começar a olhar para o autor? Deve ser este que, mesmo depois que 

Valério insiste em sua percepção livresca do mundo (―como nos livros‖, p. 182; ―como 

nos romances‖, p. 118), que não é tão desprovido assim de conhecimento histórico e 

romance histórico (confira as alusões irônicas da página 186), deve ser o autor que 

depois de tudo isso leva Valério (personagem? narrador?) a dizer que não tem paciência 

para estudar!  

O crítico pode, sem dúvida, desvencilhar-se do autor e, detendo-se na 

personagem (ou no narrador) insistir que é o ―próprio‖ Valério quem afirma sua 

impotência e faz dela seu obstáculo: ―mas sou um indivíduo fraco‖ (p. 203); mas, como 

vimos, esse é só o começo do problema. Restaria responder: quem diz ―sou‖? 

Em seu famoso ensaio intitulado ―Ficção e confissão‖, Antonio Candido 

avalia a obra de Graciliano Ramos e afirma ser Caetés, quanto ao estilo e quanto à 

análise, deliberado preâmbulo, um exercício de técnica literária, em comparação com 

suas obras posteriores. Apesar disso, Candido chama atenção para o cuidado da escrita e 

o equilíbrio do plano, atribuindo-os ao homem-estilo Graciliano Ramos.  

Parece que para Candido Caetés soa falso ou não tão histórico por causa da 

falsa estagnação das personagens, ―incompatível com a dinâmica inerente à mais 

rasteira das existências‖ (CANDIDO, 1972, p. 9). Candido fornece-nos em seu artigo 
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um exemplo de interpretação que busca a intenção do ―autor‖ como um evento 

psicológico passado: ―a intenção do autor parece ter sido‖ (op. cit. p. 10). Ele avalia 

Valério e os membros do seu círculo, mas desconfio que Candido está chamando de 

autor ao escritor, bem como está misturando o escritor e o protagonista (cf. p. 11). 

Candido cita o exemplo da contenção da personagem escritor, Valério, 

equiparando-a com a do romancista, Graciliano Ramos (op. cit. p. 11). Fala no ―perfil 

literário do autor‖, mas a quem ele está se referindo: Graciliano Ramos? João Valério? 

Como vimos, eles não são a mesma pessoa e seria necessário distinguir a famosa secura 

agreste do primeiro da apatia ou impotência criativa do segundo. 

 

2.1.5 Caminhos cruzados: “Que fazer quando as melhores perguntas são „de 

fora‟?” 

 

Depois de Graciliano Ramos e quase que concomitantemente a ele, Érico 

Veríssimo trata da condição do escritor e da escrita. A obra mais famosa de Veríssimo é 

O tempo e o vento (1949-1962), mas quero voltar-me para um trabalho anterior e menos 

conhecido, Caminhos cruzados, de 1935. 

Narrado em terceira pessoa, Caminhos cruzados é um romance em que 

autor, narrador e personagem estão todos em pontos distintos, veiculando diferentes 

tipos de proposta para o leitor. Não obstante sua marcada autonomia, no romance de 

Veríssimo as instâncias autoral e narrativa têm em comum uma certa ironia para com a 

própria personagem candidato a escritor, Clarimundo, que vive acalentando 

mentalmente o projeto de composição de um romance: ―Vai ser um trabalho grande e 

sólido em que há de pôr todo o seu talento, toda a sua cultura‖. (VERÍSSIMO, 1986, p. 

4-5). 

É aí, nessa ironia, sutil e não verbalizada, para com o próprio protagonista e 

mesmo com o narrador, que o autor começa a mostrar-se em Caminhos cruzados. Ele se 

configura quando o leitor, deixando de olhar para o narrador, irônico com sua 

personagem, começar a perceber que ele mesmo, narrador, é personagem de uma outra 

narrativa maior, dentro da qual essa narrativa imersa ou inconsciente se encontra. 

Evidentemente, não se trata de narrativas enquadradas, mas de níveis de 

problematização ou ainda, da diferença entre simples representação (na relação 

narrador/personagem) e representação escamoteada (na relação autor/narrador). 
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Também não é o caso de o autor ser irônico com seu narrador, mas de o 

narrador calar-se (e ele se cala porque isto não está ao seu alcance) sobre a percepção 

que temos de que sua história reflete uma outra, maior ou anterior, dentro da qual ele 

mesmo está, colocado sob perspectiva. É o silêncio ou a limitação do narrador que 

reclama o autor. Diante da insistência com que este chama a atenção para o segundo 

nível (o metaficcional, não mimético), o leitor atento perceberá a insinuação e começará 

a vislumbrar nesse jogo mais evidente a discussão muito implícita sobre o diálogo vida 

e ficção, cujo tema central é o processo da representação e os sentidos implicados no 

fazer romanesco, de que a luta de Clarimundo contra a impotência criativa é um 

símbolo ou metáfora. 

O título da obra que o escritor frustrado Clarimundo está tentando escrever, 

O observador de Sírio, não coincide com o do livro que lemos, mas as descrições do 

enredo e do plano geral da obra que Clarimundo irá escrever, feitas mais de uma vez, 

permitem associações e forma-se a inevitável pergunta: trata-se da ―mesma‖ obra?  

A ―mimese do projeto‖ também é fundamental nesse livro, pois Clarimundo 

se bate em torno de seu romance, sem sucesso (cf. p. 298). Mas há uma distinção entre a 

frustração da expectativa de escrita em Caetés e Caminhos cruzados. Em ambos, os 

protagonistas são escritores impotentes, mas o fato de estarmos lendo o relato em 

primeira pessoa em Caetés e em terceira no romance de Veríssimo é significativo. 

Significa que, como, aliás, já sugerimos acima, temos recursos para afirmar que Valério 

venceu finalmente seu desânimo e inaptidão, pela razão óbvia de que é ele quem está 

narrando o livro que lemos. Essa clareza nos escapa no caso de Clarimundo. A narrativa 

de Clarimundo não é assumida como sendo dele mesmo e para chegar a essa conclusão 

o leitor precisa arriscar-se, dar um ousado passo na direção da interpretação 

desamparada das chamadas provas incontestáveis. 

Essa questão das perguntas ―externas‖ é interessante em metaficção. 

Quando digo perguntas externas não estou me referindo a questões como saber se a 

obsessão por seios em Caminhos cruzados é biográfica (―Noel recorda o passado, 

mergulha nos pensamentos, esquecendo os seios abundantes de Querubina‖, p. 12; ―os 

olhos de Salu pousam no cartaz e ele imediatamente pensa em Chinita [...] ao lado de 

Chinita o vulto escuro da mãe, os vastos seios arfando‖, p. 18) ou se as constantes 

alusões a música (―no mundo menos o fogareiro com o seu chiar grosso e contínuo, 

canta um dueto com o relógio‖, p. 5) determinam o interesse pessoal de Veríssimo a 
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guiar a construção das personagens. Sendo assim, devo avaliar um aspecto que ilustra o 

que estou chamando de pergunta externa. 

O tempo em Caminhos cruzados parece ser cíclico e repetível: o livro 

termina quase como que começou. Mas há uma diferença, exatamente porque a 

impotência autoral de Clarimundo deu sinais de ceder, uma vez que ele conseguiu pelo 

menos fazer a introdução de seu romance. Esse ponto é exemplar para discutir como a 

forma de se conceber a leitura de romances pode ser decisiva para os significados. Se 

alguém acha que não faz sentido levar a narrativa tão a sério e que não seja correto 

fazer-lhe tantas perguntas externas, então o livro se encerra com a última frase e, 

portanto, Clarimundo terminou sem conseguir escrever, interrompido para sempre pela 

simbólica chaleira fervente e pelo ponto final do escritor. 

Por outro lado, se acreditamos que não há porque nos furtar a questões 

como essa, fica-nos a sugestão de que esse livro que ele não conseguiu escrever é o 

livro que Veríssimo escreveu e é evidente que a abertura do primeiro consiste no 

fechamento do segundo. Apesar da aparente obviedade dessa constatação, ela implica 

que haja, evidentemente, uma ligação, estabelecida pelo autor, entre essas duas escritas 

e esses dois mundos. E isso nos leva a outro aspecto desse romance. 

O narrador ironiza Clarimundo e o autor – é de autor que se trata, visto que 

isso escapa ao limite imediato do narrador – simboliza com esse ―dueto‖ que há um 

sentido para o qual o leitor deverá atentar: a situação do escritor – quem sabe do próprio 

Veríssimo – no contexto sócio-político no interior do qual Caminhos cruzados é 

inserido: a vida é inimiga da arte, pois a chaleira – verdadeira metonímia da rotina e da 

necessária sobrevivência proletarizada do professor, às voltas com o relógio – impõe o 

seu ruído, lembrando do mundo real e constrangendo o escritor frustrado a abandonar 

seu mundo criado ou em criação. Lembremos que o fogareiro de Clarimundo chamava-

se Primus, uma provável sugestão de prioridade da realidade sobre o devaneio da 

escrita. 

Assim, poderia afirmar que em Caminhos cruzados o expediente 

metaficcional serviria como meio de reflexão acerca da função social da escrita. O 

narrador onisciente intruso ironiza suas personagens, apenas reservando significativa e 

melhor sorte para Salustiano, que parece ser o antípoda de todos os outros: ―[a] vida é 

boa e a gente nunca deve voltar-lhe o rosto. É preciso aceitar todas as coisas‖ (1986, p. 

16); ―Em paz com o mundo, veste-se e sai‖ (p. 17). Salustiano, andando e lembrando-se 
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da teoria do pai (de que os homens são formigas, que levam, cada uma, sua carga às 

costas):  

 

Quase todos os passantes levavam uma carga invisível de cuidados. E 

os que não tinham cuidados, mas eram imaginosos, inventavam 

incômodos fantásticos só para se autoflagelarem porque não tinham a 

coragem de aceitar a vida pura e simplesmente como ela é... (1986, p. 

18). 
 

Ora, isso é metaficcional, porque inevitavelmente nos leva a pensar na 

própria obra que lemos, nas outras personagens e na forma como são construídas, 

ensejando uma pergunta: esses ―incômodos fantásticos‖ seria uma alusão irônica do 

autor – e não do narrador, que não poderia chegar a tanto – ao fato de que os burgueses 

estão de tal forma abastecidos que nada lhes resta senão inventar problemas fictícios e 

por eles serem aniquilados?  Com um pouco mais de atrevimento o leitor chega a uma 

pergunta ainda mais instigante: seria o escritor – porque é inevitável lembrar-se de 

Clarimundo – só mais um opulento ocioso a inventar cuidados? 

Como vemos, olhar para o autor, em certos romances, abre suas 

possibilidades de leitura, obrigando o leitor a reabrir o livro e se fazer perguntas que a 

simples fruição do enredo explícito não desvela.  

 

2.1.6 O amanuense Belmiro: “Como lidar com semelhanças entre o escritor, o 

narrador e a personagem?” 

 

Cyro dos Anjos publicou, em 1937, seu O amanuense Belmiro, também 

dando ao seu autor a incumbência de elencar como protagonista um escritor frustrado, 

ou o que Antonio Candido (2001, p. 14) chamou de ―literato in erba‖. Belmiro é um 

solteirão, funcionário público com poucas realizações e muita imaginação. Ele está 

escrevendo um livro, o livro que lemos. Marcado pelo complexo de rejeição – ―o baile 

[na casa de um senador] me deixou miserável, pela sensação de aposentadoria‖ 

(ANJOS, 2001, p. 64) –, sempre reafirmado a cada malsucedida tentativa de pequenas 

conquistas, Belmiro pensa encontrar aceitação e autorrealização apenas no seu universo 

imaginário, daí seu constante apelo à fuga e seu refúgio na literatura.  

Por causa desse particular, na trama do romance estão encadeadas a auto-

expressão de Belmiro e a autorreflexão literária, ou seja, a metaficcionalidade. Sua 
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constante auto-análise (meio de lutar contra o solipsismo quase esquizofrênico) é 

habilmente misturada pelo autor a uma reflexão sobre a própria natureza da literatura e 

sobre o livro que Belmiro está escrevendo. 

Para Candido, ―Belmiro é o homem que chegou ao estado de paralisia por 

excesso de análise‖ (p. 15). O crítico percebe os aspectos metaficcionais da obra, mas os 

associa (e penso que ele tem em mente os lances em que a narrativa volta-se para si 

mesma) à dualidade do caráter de Belmiro: 

 

O que é admirável, no seu livro, é o diálogo entre o lírico, que quer se 

abandonar, e o analista, dotado de humour, que o chama à ordem; ou, 

ao contrário, o analista querendo dar aos fatos e aos sentimentos um 

valor quase de pura constatação, e o lírico chamando-o à vida, 

envolvendo uns e outros em piedosa ternura. (p. 16). 

 

Segundo o crítico, a literatura se apresenta para Belmiro como uma válvula 

de escape, daí ser secundário o significado literário do seu trabalho. ―Belmiro escreve 

porque precisa abrir uma janela na consciência a fim de se equilibrar na vida‖ (p. 17).  

Mas não é só nos devaneios e na visão de mundo que Belmiro vive de literatura. Melhor 

dizendo, essa relação entre vida e literatura não está no romance apenas como conteúdo, 

como elemento caracterológico da personagem, pois isso poderia ter sido feito de 

maneira mimética, usando-se, por exemplo, o narrador em terceira pessoa que resumisse 

ou comentasse essa conduta para nós. Em O amanuense Belmiro a relação está refletida 

inextrincavelmente na própria linguagem do relato. Em cada frase do narrador poderiam 

encontrar-se, se se quisesse pesquisar, ecos de poetas, canções, romances, alusões 

eruditas (um exemplo: chama-se pelo epíteto de Dom Quixote, ―triste figura‖ (p. 45)).  

Para Candido, ―[é] este, com efeito, o problema central da obra. A atitude 

belmiriana resulta de uma aplicação do conhecimento aos atos da vida – entendendo-se 

neste caso por conhecimento a atitude mental que subordina a aceitação direta da vida a 

um processo prévio de reflexão.‖ (p. 17). Eu acrescentaria que se trata de escrever a 

própria vida; de ver-se na vida simultaneamente como a personagem e o escritor, como 

o criador de si mesmo. 

É aí que se mostra no romance a relação entre a impotência para viver e a 

impotência para narrar, uma vez que ambas tratam-se de criação, da difícil tarefa de 

colocar-se criativamente no mundo como uma personagem bem-sucedida. Belmiro 
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tentara ser poeta, mas fracassara (cf. p. 47) e denota uma certa desconfiança do registro 

literário (p. 41). 

Voltando-se para o escritor, Candido afirma que ―Cyro dos Anjos leva-nos a 

pensar no destino do intelectual na sociedade‖ (p. 17). Para ele, Belmiro seria símbolo 

da alienação ou ―belmirização‖ que a sociedade exerce sobre o sujeito, para desarmá-lo 

de qualquer possibilidade de colocá-la em xeque. O dualismo seria o resultado desse 

processo. Haveria dois eus, um do passado e outro do presente.  

Considero que, quanto a esse aspecto particular, essa leitura política de 

Candido só tangencialmente poderia ser percebida no romance, que traz antes uma 

insistência (que, reconheço, é construída na forma esquiva de uma constante indecisão) 

sobre o valor desse passado ou sobre sua impostura: há inclusive, a sugestão de que a 

literatura tanto seria uma covardia, um escapismo como poderia ser, por outro lado, a 

salvação do pragmatismo e da inutilidade total: ―pelo menos sou um amanuense‖, 

repete-se o tempo todo Belmiro.  

Candido continua: ―os poderosos deste mundo só o deixam em paz quando 

ele se expande nos campos geralmente inofensivos da literatura personalista, ou quando 

entra reverente no seu séqüito‖ (p. 17-8). Penso, porém que isso seria extrapolar o 

sentido imediato do romance e atribuir a ele uma condição simbólica, de que a fuga ou 

inferioridade complexa de Belmiro seria metonímia ou, o que é mais curioso, reflexo: 

nesse caso, como o romance é ele mesmo uma espécie de literatura personalista (tem 

esse disfarce de diário, de anotações íntimas), ficaríamos sem saber se Candido está 

elogiando Cyro dos Anjos ou insinuando que a própria obra O amanuense é escapista.  

O que eu temo nesse tipo de leitura focada no escritor (e não no autor, noto-

o) é justamente a confusão entre metaficção e escapismo
17

, que é como foram 

apelidados nos anos 30 e 40 os textos associados à ―arte por ela mesma‖ ou ao 

experimentalismo. A confusão nasce do fato de se olhar para a personagem pensando 

ver nela o escritor (o escapismo diarístico de Belmiro corresponderia ou efetivaria o 

escapismo político-literário de Cyro dos Anjos no contexto dos anos 30), ou da 

indistinção entre o autor e o narrador do texto e mesmo ainda da indistinção entre o 

ethos da personagem e o do narrador. 

                                                           
17

 Algumas interpretações de O amanuense e mesmo do Romance de 30 como um todo acabam por 

contornar o problema da metaficção, preferindo ver na autorrepresentação algo de intimismo, escapismo e 

mesmo decadentismo. Ainda que não trate da metaficção, o artigo de Keila Mara Sant‘Ana Málaque, 

intitulado ―O Amanuense Belmiro: um caminho alternativo‖ (2013), fornece alguns exemplos para 

concluirmos que o que sabemos ser metaficção foi confundido durante algum tempo com escapismo.  
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Belmiro parece mesmo um escapista político, um acomodado ou burguês: 

―Redelvim me chama comodista‖ (p. 53). Jandira o chama ―analgésico‖ (p. 56) e ele se 

mostra mesmo um contemporizador ou, se quisermos ser menos dogmáticos, um 

apaziguador de conflitos e conciliador de extremos. Bem verdade ainda que Belmiro 

―vê a vida como literatura‖ (p. 43), associa tudo a uma ―trama secreta‖. Ele de fato 

lembra Madame Bovary e Dom Quixote, livros-personagens emblemáticos da doença 

literária que só se contenta com a criação de mundos próprios, com a literaturificação 

do mundo ao redor.  

Mas há uma diferença; e é a de que, agora, tanto Emma quanto Quixote 

pegaram, digamos, em penas: Belmiro não apenas vê o mundo como literatura, ele 

representa literariamente o mundo. A personagem tem na vida uma condição similar a 

sua condição estética de narradora. O eu que vigia o eu, de Candido, se converte na 

escrita que revisa a escrita: ―Devo retificar, nesta página, o que atrás foi dito sobre o 

amanuense que espia o amanuense e lhe estiliza o sofrimento‖ (p. 41). O leitor é 

lembrado de que está diante de uma narrativa e convidado a prestar atenção no prestar 

atenção (p. 58). 

Em Amanuense o acabamento artístico é tão fino que a reflexão sobre as 

possibilidades e limites da escrita ficcional e a ponderação sobre a ataraxia decorrente 

de se estar num tempo e lugar onde as convicções perdidas não possuem mais peso 

decisivo e, portanto, não podem mais empurrar o homem para fora de si mesmo – tudo 

isso se mistura de maneira tão coesa com o problema do bovarismo escapista da 

personagem que leu demais, com seu estranho quixotismo interior e com sua destruída 

autoimagem que tendemos a dissociar tudo também, atribuindo o político ao que é 

estético, ao escritor e seu meio o que muito provavelmente pode ser apenas coisa da 

literatura e seus meios. 

Autoria e metaficção se relacionam nesse romance da seguinte maneira: o 

narrador não apenas é a mesma personagem que vive, ele é o escritor de si mesmo e 

dessa personagem. Assim, a função ou instância autoral, de organização do todo e de 

propósito narrativo só pode efetivar-se na voz do narrador e em sua própria escrita. Isso 

significa que aquilo que não pertence ao narrador enquanto função e aquilo que está fora 

dos limites da personagem, ou seja, a voz e ação do autor, precisam ser construídos de 

maneira duplamente interna, por assim dizer.  

Portanto, Belmiro não está sozinho escrevendo e narrando e construindo a si 

mesmo como personagem; acima dele e à frente dele está o autor, fazendo uso desse seu 
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diário para contar-nos um romance, o qual, sabemos, tem cargas e efeitos de sentido que 

nem a voz do narrador nem a constituição da personagem podem abarcar ou esgotar. 

Por exemplo: a ironia do autor com Belmiro não poderiam ser percebidas se olhássemos 

apenas para Belmiro, se atentássemos apenas para sua voz narrativa e sua constituição 

como personagem de si mesmo. É preciso que nos afastemos de Belmiro pessoa e 

Belmiro narrador para perceber como o autor, usando o mesmo texto de Belmiro, 

indistingue-se deste e lança sobre Belmiro uma leve ironia, um significado de sua 

condição e um apelo valorativo que o próprio Belmiro não poderia lançar.  

Assim, se olho para o escritor, vejo confusamente Belmiro como um 

escapista ou Cyro dos Anjos como escapista em Belmiro; se olho para o narrador e sua 

autoconstrução vejo apenas o trabalho narrativo e/ou a construção do caráter da 

personagem. Apenas olhando para o autor eu vejo o todo do romance: não se trata da 

fuga de Cyro dos Anjos, nem apenas da auto-depreciação do Belmiro narrador-pessoa, 

mas trata-se também e, sobretudo, da ironia leve e, no entanto, compreensiva do autor 

para com a condição de Belmiro enquanto ―triste figura‖ no mundo. 

 

2.1.7 Grande sertão: veredas – “Um escritor internalizado interfere nos sentidos da 

obra?”  

 

―O senhor ri certas risadas‖, diz Riobaldo ao seu interlocutor em Grande 

sertão: veredas (1956), de Guimarães Rosa. Seria oportuno perguntar: quem é esse 

―senhor‖? De que ele se ri? Vislumbro duas possibilidades: 1ª.) de terem matado o 

bezerro com medo de ser demônio; 2ª.) de Riobaldo emprestar as armas livremente – 

―sem abusões‖. A primeira hipótese implica numa tolerância risonha para com as 

crendices do povo: ―O senhor ri certas risadas‖. Essa possibilidade parece ser 

confirmada pela interpelação seguinte: ―O senhor tolere, isto é o sertão‖ (2006, p. 7). 

Mas a segunda hipótese também é viável, já que, visivelmente, a 

personalidade do narrador disputa espaço com a narrativa, sendo Riobaldo um dos alvos 

do próprio relato, para cuja linhas mestras essa introdução servirá de amostra e 

preparação. Porém, se, por um lado, não há nenhum problema em que, 

metonimicamente, tanto via povo, quanto via lenda pessoal de Riobaldo, o sertão seja 

tema do romance, por outro, o fato de o interlocutor do narrador ser capaz, logo na 

abertura, de rir da mudança operada no caráter do jagunço implicaria conhecimento 

suficiente da vida, natureza e personalidade de Riobaldo. 
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Afirmo isso porque nós mesmos, leitores, só seremos capazes de rir desse 

emprestar sem abusões, já na releitura do romance, ou seja, só entenderemos o 

significado da mudança que o gesto de Riobaldo simboliza depois que lermos as quase 

quinhentas páginas seguintes e, conhecendo-o, compreendermos que um tal jagunço, 

emprestar armas ―sem abusões‖, é mesmo curioso. 

Acontece que a narrativa de Grande sertão: veredas (doravante, GS:V) se 

apresenta implicitamente como sendo a provável transcrição fidedigna de conversas 

tidas entre Riobaldo e o interlocutor, um pesquisador vindo da cidade e encantado com 

as histórias do sertanejo: ―Mas o senhor sério tenciona devassar a raso este mar de 

territórios, para sortimento de conferir o que existe? [...] senhor vem, veio tarde. 

Tempos foram, os costumes demudaram‖ (p. 29). O romance sugere que esse ―senhor‖ 

teria registrado quase que taquigráfica ou fielmente aquilo que ouviu, no teor e 

sequência em que ouviu. 

Genette (1979, p. 214), partindo de estudos de Barthes e Greimas, chama de 

narratário, ―o destinatário da narrativa‖. Assim sendo, podemos afirmar que o romance 

de Rosa lança mão desse disfarce para nos colocar no mesmo nível de ―audiência‖ que o 

narratário, como se estivéssemos conhecendo e sentindo a história/pessoa de Riobaldo 

ao mesmo tempo e na mesma qualidade que esse interlocutor, ou ainda na pele mesmo 

desse forasteiro, já que a pressuposição de sua interlocução é parte constitutiva tanto do 

caráter de Riobaldo quanto da história que este narra. Nesse caso, porém, haveria um 

problema no fato de ―o senhor‖ ter acabado de conhecer Riobaldo e, mesmo assim, 

poder alcançar o humor sem ainda ter ―ouvido‖ as quase quinhentas páginas que tornará 

possível o contraste entre o antes e o agora do jagunço.  

Ora, somente conhecendo o jagunço e sua vida poderemos colocar em 

oposição o antigo Tatarana voluntarioso e o atual Riobaldo, condescendente com o 

misticismo popular. É a experiência que permite opor o Riobaldo que outrora temia 

afrontar o demônio ao que agora até mesmo empresta sem abusões sua própria arma 

para matar um bezerro que lembra a figura do demônio. Eis, portanto, a condição do 

riso: recursos para comparação e contraste. Do que devemos concluir que o escritor do 

romance se esqueceu, por um momento, que, uma vez que o narratário deveria estar, 

ainda que supostamente, no mesmo nível comunicativo que nós, ele não teria ainda, a 

essa altura da convivência com Riobaldo, condições de rir.  

Noutros termos: como podemos resolver o riso de ―o senhor‖ sobre a 

mudança de Riobaldo se o narratário está, como o romance sugere, começando a 
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conhecer Riobaldo juntamente conosco? Esse me parece ser um problema oriundo de 

um certo lapso do escritor e decorre, segundo creio, de uma superposição de vozes ou 

instâncias (escritor, autor, narrador, personagem) no interior do enunciado e mesmo na 

proposta do narratário como um todo.  

Para deslindar essa superposição seria necessário proceder a um cuidadoso 

trabalho de separação de vozes para então delinear a natureza do problema: quem está, 

de fato, falando: Rosa? Riobaldo? O autor no texto? O próprio narratário? Tentando 

responder a perguntas similares a estas e tratando da enunciação complexa desse 

romance, Judith Grossmann (1998, p. 55-6) afirmou que, nele, 

 

[o] interlocutor, representante legítimo do autor e dos leitores da obra, 

está totalmente envolvido nas dificuldades do personagem (este é um 

dos maiores segredos da sedução desta obra), não lhe sendo permitido 

mantê-lo à distância, mesmo porque, visível ou invisível, ele é um 

desdobramento deste. 

As relações personagem/interlocutor, mutatis mutandis, 

personagem/autor/leitor, são as mais interessantes da obra, pois aqui 

não é possível tratar o personagem como um mero títere da ação, estão 

os quatro atados uns aos outros, o que traz a GS: V a sangüinolência 

dos relacionamentos estreitados. 

 

Ainda neste capítulo fornecerei outro exemplo desse tipo de ocorrência, que 

é mais comum em textos ficcionais em primeira pessoa do que se pensa. Também vou 

proceder, no capítulo 4, a uma análise mais demorada dos modos como a metaficção é 

implicada em tais eventos, quando tratarei então das enunciações de Bufo & 

Spallanzani. Por ora vou me limitar a usar esse exemplo para argumentar em torno da 

necessidade de uma teoria do autor instaurado no texto para tratar de casos semelhantes.  

Para tanto, vou insistir um pouco mais no fato de que definir a natureza 

dessa persona que serve como espelho refletor para o relato de Riobaldo pode sim 

revelar-se importante para uma adequada compreensão da condição narrativa de GS:V. 

A julgar pela dificuldade de se encontrar estudos tratando do assunto, parece que esse 

escritor internalizado é tido como secundário para os sentidos do que Riobaldo conta. 

Grossmann, como vimos, não pensa assim. Segundo a crítica, o interlocutor 

é o destinatário influente dessa narração, ―visitante semi-visível, semi-invisível, 

presente e ausente, tornado concreto apenas por reações que o personagem lhe atribui e 

que, em grande parte, são reações suas ao seu próprio narrar e à divulgação de sua 
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narrativa, à rememoração, à trazida de volta de fatos que melhor seriam deixados talvez 

a dormir, caso tal fosse possível.‖ (GROSSMANN, 1998, p. 54). 

Riobaldo dedica a esse interlocutor tanta atenção que podemos, inclusive, 

reconstituir seu perfil por meio dessas alusões, ainda que breves e escorregadias, feitas a 

sua pessoa. Se nos é permitido levá-las a sério, podemos elencar, por meio delas, alguns 

traços caracterológicos desse suposto escritor internalizado de/em GS:V. Cito-os:  

a) é moço (p. 8-9);  

b) para chegar até a casa de Riobaldo passou pelo Andrequicé; 

c)  não é da mesma condição social e intelectual de Riobaldo; 

d) não é um sertanejo (―já o campo!‖); 

e) é um homem culto, diplomado (―assisado, instruído‖, p. 10; ―toda leitura 

e suma doutoração‖, p. 14); 

f) provavelmente é um pesquisador das coisas do sertão; 

g) é um homem cético (aparentemente não crê na existência do diabo e ri 

das crendices populares, p. 10). 

 Apesar disso (ou por isso mesmo), 

h) é pessoa cuja opinião Riobaldo respeita (―o senhor aprova?‖; ―me declare 

tudo‖, p. 10). 

Mas aqui surge já uma outra questão autoral: se ―o senhor‖ se configura tão 

concretamente na narrativa, assumindo a hipótese de ser o escritor daquilo que estamos 

lendo, é a narrativa de Riobaldo que cria a figura retórica do interlocutor ou é o próprio 

transcritor quem está criando os ethos narrativos, as imagens retóricas, tanto de si 

mesmo quanto de Riobaldo? Quem está escrevendo quem? Quem é o criador, quem a 

criatura? 

Essa hesitação faz parte do arranjo comunicativo final do romance. Como 

eu disse, Rosa fez com que o interlocutor de Riobaldo, apesar de ser insinuado como o 

suposto transcritor do relato, fosse colocado no mesmo nível de (des)informação do 

leitor, que precisa ser apresentado ao universo do jagunço. Além da razão sugerida, que 

é a de nos fazer experimentar a história a partir da ―posição‖ epistêmica do narratário, 

esse estratagema tem ainda a vantagem de tornar possível fazer da expressão de 

Riobaldo o ―causo‖ metafísico e ampliado que ele é. Ou seja, faz com que a história do 

jagunço se transforme no romance que precisamos, tornando possível todas aquelas 

nuances narrativas ficcionais de que nenhum simples depoimento ou conversa real pode 

dar conta.  
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Com isso quero dizer que Riobaldo não poderia dar conta do romance 

enquanto emissão artística bem acabada, justamente em razão de sua impotência e 

hesitação inescapáveis. A impotência de Riobaldo é motivo relevante no romance, pois 

será condição para o pacto que ele faz com o demônio e do qual resulta a tragédia da 

morte de Diadorim. Ora, Riobaldo é incapaz de ser indiferente com o próximo, condição 

para ser chefe do bando de jagunços e para enfrentar o pactário Hermógenes de igual 

para igual. A solução para tal impotência pode ser resolvida internamente no romance 

por meio do expediente do pacto com o demônio, que deixa Riobaldo sagaz e impetuoso 

até a vitória final contra seu grande inimigo.  

Mas Riobaldo tem outras expectativas, como a de ser habilidoso com as 

palavras. Dessa decorre uma impotência que o pacto não resolve, pois, com a vitória 

alcançada sobre Hermógenes e o consequente preço fáustico, cobrado na morte de 

Diadorim, os efeitos do pacto se anulam e Riobaldo volta a ser o que é, homem dotado 

de inteligência e reflexão, mas que se considera incapaz de lidar com a palavra escrita 

como gostaria. 

Desse modo, a solução para dar forma a sua narrativa só pode vir de um 

expediente que se resolva não em termos de fábula, mas no nível mais elevado da lógica 

artística do romance como um todo. Assim, o narratário surge como uma figura que 

serve para explicar como uma tão sofisticada narrativa pode chegar até nós, sendo como 

é fruto da contação do próprio Riobaldo, jagunço, homem do universo oral e não da 

escrita. 

Assim, entre o ouvido e o escrito, ou seja, entre o tempo e o lugar de onde 

fala Riobaldo e o tempo e lugar do leitor, está ―o senhor‖ e seu texto, sua escrita 

intermediária. Não obstante, o próprio Riobaldo procura demonstrar que sua impotência 

é apenas para o registro escrito, e não para a arte de contar histórias, que ele domina 

muito bem. É nessa demonstração que aparecem mais claramente os elementos 

metaficcionais do romance. Algumas falas de Riobaldo conferem ao seu causo 

filosófico uma camada metanarrativa, como nestes trechos: ―estou contando fora, coisas 

divagadas‖, (p. 21); ―eu me lembro das coisas, antes delas acontecerem‖; ―Por mim, só, 

de tantas minúcias, não era o capaz de me alembrar, não sou de à parada pouca coisa; 

mas a saudade me alembra. Que se hoje fosse‖ (p. 29). 

Nesses trechos de GS:V e em outros semelhantes o leitor é colocado diante 

dos escritores/originadores do relato, ou seja, é levado a olhar para eles de modo a se 

lembrar que o romance resulta de um amálgama de talento oral e talento escrito, do qual 
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nem Riobaldo
18

 nem o narratário podem ser, em separado, explicação suficiente: ―inveja 

minha pura é de uns conforme o senhor, com toda leitura e suma doutoração‖ (p. 14). 

Ou aqui: 

 

inda hoje, apreceio um bom livro, despaçado [...] almanaque grosso, 

de logogrifos e charadas e outras divididas matérias, todo ano vem. 

Em tanto, ponho primazia é na leitura proveitosa, vida de santo, 

virtudes e exemplos (op. cit. p. 14-5).  
 

Com esse recurso, o autor no texto chama a atenção do leitor para a 

construção de uma certa divisão de trabalho entre Riobaldo e o escritor internalizado: 

como se ambos explicassem as habilidades narrativas um do outro e explicassem 

também a razão de ser da narrativa que o leitor tem diante de si. Com isso, a voz que 

comanda o livro como um todo faz GS:V atravessar habilmente o vale da linguagem, 

livrando o romance tanto dos maneirismos linguísticos do pior regionalismo como da 

incongruência de atribuir diretamente uma narrativa tão densa e tão própria da escrita a 

um jagunço alegadamente ágrafo e impotente como Riobaldo.  

 

2.1.8  Dados biográficos do finado Marcelino: “E se o narrador for limitado?” 

 

―Andava pelos treze anos quando conheci meu tio Marcelino: era a primeira 

vez que eu ia a Salvador. Três dias antes deixara Andaraí, minha terra natal, em 

companhia de um comprador de diamantes, o Sr. Gumercindo, velho amigo de meu 

pai‖. (SALES, 1965, p. 7). Esse início de Dados biográficos do finado Marcelino, de 

Herberto Sales já é suficiente para dar indícios de sua composição e dos problemas que 

ela suscita. Para delineá-los, defendendo a relevância da proposta de autor aqui exposta, 

vou lançar mão das perguntas levantadas na abordagem dos romances anteriormente 

citados. 

“Quem fala?” Temos um narrador em primeira pessoa, que do presente fala 

sobre um passado distante e antecipa sua apresentação ao mundo civilizado. Primeira 

sugestão para o leitor: é uma abertura típica de um romance de formação. O que se lerá, 

                                                           
18

 Mary L. Daniel (1968) fez um alentado estudo sobre a estilística de GS:V, a qual não deixa, também, de 

ser a estilística de Riobaldo, e um bom exemplo de seu virtuosismo literário. Dentre os vários expedientes 

narrativos utilizados por Riobaldo e levantados por Daniel, cabe menção àqueles que realçam, perante o 

leitor, a percepção de que está diante de uma criação literária, como o inusitado uso de rimas. 
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portanto, é o relato de um narrador-protagonista, o rapazinho romântico que vai do 

interior à cidade grande para ali passar por uma transformadora experiência de vida. 

No entanto, imediatamente notamos a alusão a um certo ―tio Marcelino‖, 

ligado ao passado e à experiência do narrador: ―Andava pelos treze anos quando 

conheci meu tio Marcelino‖. Aliás, a frase sugere que o tal tio é que seria a figura 

central do relato, sua razão de ser e que a história será contada pela perspectiva dele, 

como se ele falasse pelos lábios do narrador. 

“Que livro estamos lendo?” Nesse ponto da leitura do romance, o leitor 

talvez reformule sua percepção sobre o relato de formação: tratar-se-ia, na verdade, de 

uma biografia ficcional e ele leitor estaria diante de um narrador-testemunha. O que se 

lerá é a instigante vita de um tio e as relações deste com uma marcante experiência de 

vida do sobrinho.  

Essa hesitação está na base do romance de Sales (cf. 1965, p. 71). Mas não é 

o único fator a determinar os modos de sua composição, sendo necessário lembrar ainda 

a importância do elemento autobiográfico para a composição e, consequentemente, 

interpretação dessa narrativa.  

“Olhar para quem, no romance?” Essa é uma obra em que o escritor lança 

mão de seu conteúdo autobiográfico como matéria prima, o que lhe impõe a tarefa de 

resolver a proposição de maneira ficcional na voz de uma personagem que ora narra, ora 

se narra para o leitor: ―Por que seria que meu pai não viera comigo?‖. O discurso 

indireto é complicado pela situação de um narrador em primeira pessoa que fala de si 

mesmo com a intenção de distanciamento temporal (tratar do passado) e mesmo pessoal 

(tratar do tio).  

Desde a abertura, o narrador varia o foco de interesse: ora volta-se para o 

tio, ora para si mesmo e para o seu passado, para as experiências do menino que deixou 

o regaço da mãe pela primeira vez. Isso é trazido a nós por espécies de parênteses 

narrativos, ou seja, por meio das divagações que permeiam todo o relato. O fato é que as 

reminiscências de Dados não são bem resolvidas na economia da obra, pois não se 

vinculam assumidamente nem ao menino que, agora grande, nos contaria sua valiosa 

história de formação, para a qual os detalhes de sua psicologia seriam importantes de 

serem resgatados, nem ao adulto que conta como, quando menino, foi testemunha de 

uma vida importante a ser contada.  

Essa vida relevante não se concretiza, seja pela perspectiva do tio ou do 

sobrinho. Por essa razão, a flutuação da perspectiva por parte da personagem narrador 
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(focar no tio, focar em si mesmo) permanece até o fim do romance, tornando 

injustificadas, tanto uma quanto outra abordagem da recordação. 

“Quem, no romance, diz „sou‟?” O aludido problema de perspectiva que 

embaraça todo esse romance origina-se da mal-resolvida separação entre pessoas 

(primeira ou terceira), modos e tempos narrativos (passado que se presentifica à maneira 

épica? Presente que faz flashbacks para ampliar a percepção do instante atual ou para 

dar a revelar algo grandioso na atualidade?) e a indecisão quanto ao gênero da narrativa 

(pseudomemórias? biografia romanceada? autobiografia ficcional? romance biográfico? 

romance de formação?). Aquelas perguntas que um romancista costuma fazer ao seu 

objeto artístico antes de forjar no texto uma versão prévia da voz que o comandará de 

dentro (Quem falará? Que livro o leitor lerá? Quem, no romance, dirá ―eu sou‖?) 

parecem não ter sido respondidas a contento. Com isso, a composição avança hesitando 

entre essas muitas possibilidades, a bem dizer não resolvendo satisfatoriamente 

nenhuma delas. 

“Que fazer quando as melhores perguntas são „de fora‟?” Quando o 

escritor não responde para si mesmo àquelas questões, elas costumam reverberar sobre 

o leitor em forma de ruído comunicativo. A maioria dos textos críticos disponíveis 

sobre Dados biográficos insistem na filiação do romanesco ao pessoal levada a termo 

por Sales. Tratar-se-ia de uma espécie de autobiografia aproveitada ficcionalmente. 

Oliveira (2006, p. 87), por exemplo, lembra que neste livro ―[o] caminho ainda é o da 

memória – na juventude o escritor foi concluir os estudos na capital, e este livro 

‗registra‘, quase que de maneira autobiográfica, essa fase da vida do escritor, 

intermediada pelas lembranças telúricas‖. 

Mas essa alusão simples ao fato biográfico e confessional por si mesma não 

resolve nada. É preciso ainda explicar se a proposta foi bem ou mal resolvida. Em 

outras palavras, é preciso fazer perguntas ao texto que a imersão pura e simples no 

enredo não contempla. Perguntas como: o escritor consegue distinguir as instâncias da 

narração e da confissão? Consegue resolver a dupla missão: fazer autobiografia e fazer 

ficção? Consegue dotar narrador e personagem de vida própria, dicção própria ou 

confunde-os numa mesma enunciação? Quais as consequências narrativas dessa 

(com)fusão? Creio que as próximas questões ajudarão a resolver essas. 

“Como lidar com semelhanças entre o escritor, o narrador e a 

personagem?” Algumas críticas desse romance contentam-se em apontar as 

coincidências autobiográficas entre o enredo de Dados e a vida pessoal do seu 
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romancista (CONY, 2013); mas, como sugere Zamboni (2013), ―[e]videntemente, trata-

se de uma obra que, apesar de todos os vínculos com a realidade, deve ser julgada só 

como romance.‖ Como eu disse anteriormente, atribuições diretas de sentido ao escritor 

por si mesmas não resolvem o problema do aproveitamento, do resultado estético da 

iniciativa supostamente confessional. Ora, nesse resultado, quem fala é o autor. Assim, 

para evidenciar que a consideração pelo autor e pelas instâncias específicas de narrador 

e personagem são relevantes para o sentido, vou deter-me noutro exemplo extraído do 

romance. 

 

[...] talvez Tia Edite estivesse já inteiramente adaptada aos hábitos 

dele. Era bastante inteligente para isso e tinha lá a sua ponta de gosto e 

o aprendizado aliás não seria difícil debaixo da tutela de tão 

experimentado professor. (1965, p. 39).      
 

Quem está falando? O menino que viveu ou o adulto que narra suas 

experiências de menino? Será que importa? Sim, pois apenas o narrador, em princípio, 

poderia relatar e tecer comentários nos quais se destacam juízos de valor sobre eventos e 

características que àquela altura (ou seja, no momento em que o menino experenciava o 

que o adulto narra) não seria natural o menino conhecer. Mas o narrador nem sempre 

demonstra lembrar-se disso e fazer a devida distribuição da perspectiva. Nesse instante 

recuperado pela memória, por exemplo, o sobrinho ainda não conhecera o tio 

Marcelino, portanto a enfática descrição e os qualificativos deveriam ser atribuídos não 

ao registro do momento, mas talvez à uma sugestão da experiência que só poderia ter-se 

completado em eventos posteriores.  

Há duas personas centrais que determinam as duas diretrizes do romance de 

Sales: uma relacionada ao espaço-tempo passado (o protagonista e tio), outra, ao 

espaço-tempo presente (o sobrinho e narrador). Poderíamos ainda reconhecer a 

subdivisão, aceita pela narrativa, dessa última persona: narrador, que conta agora uma 

história (instância narrativa, extra-diegética) e sobrinho, pessoa que viveu a história 

narrada (personagem intradiegética). Parece-me que o autor não habilita seu narrador a 

distinguir essas diferentes diretrizes: quando sou um eu lembrando-me de mim mesmo, 

vivendo? Quando sou um eu que está contando e organizando uma narrativa?  

Por essa razão, as instâncias acabam misturando-se, gerando situações 

curiosas. Como aquela em que o narrador se interrompe a certa altura em uma de suas 

reminiscências e, parecendo não perceber que era ele próprio quem falava, atribui a fala 
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ao interlocutor intradiegético, situado no passado: ―mas não era propriamente sobre isso 

que eu queria ouvir o Costa‖ (p. 100). No entanto, não era o Costa, no passado, quem 

estava ―falando‖ e sim ele, narrador, comentando ou rememorando, no presente.  

Outra ocorrência: ―enfim, não me competia entrar na apreciação dos 

transtornos profissionais de Vilela [...] eu nada podia fazer para remediá-los‖ (p. 125). 

Trata-se menos da impotência de um amigo para ajudar outro do que de um narrador 

querendo livrar-se de um ponto da narrativa para passar a outro. Tudo isso significa 

apenas: ―mudemos de assunto‖. Outro exemplo: ―e Pessanha, ante a minha estupefação, 

voltou ao seu relato‖ (p. 148).  Em vez disso, o narrador poderia perfeitamente dizer 

algo como ―e eu volto ao meu relato‖. Se ele não o faz é porque não lembra nem aceita 

que estamos diante de um relato, mas quer que pensemos que se trata de um relatório.  

―Um escritor internalizado interfere nos sentidos da obra?” O que 

acontece, portanto, nesse romance é que seu narrador nega-se a se assumir como o 

escritor daquilo que lemos. Apesar de que essa seja, no final das contas, uma história 

sobre a construção de um livro, a metaficcionalidade nela está, digamos, mal resolvida. 

O narrador esforça-se para que a história pareça contar a si mesma, sem interferência da 

escrita.  

Não resolver-se satisfatoriamente como narrador (que trabalha para um 

relato) e como personagem (que age nele) leva o sobrinho de Dados biográficos a 

confundir reminiscência com suspense, exercício da memória com ofício narrativo. Mas 

isso não seria ainda o problema. O problema é que, pelo fato de o narrador não assumir 

explicitamente os inconvenientes de sua tarefa narrativa (recuperação, pela escrita e 

feita de forma simultânea, do passado comum a um eu e a um outro), o autor no texto 

nada faz para colocar em perspectiva os entraves desta.  

Acrescento, como meio de análise, uma última questão: ―E se o narrador 

for limitado?‖ Do problema de lembrar-se ou não surge o problema de saber ou não, 

pois, em tese, num romance realista um narrador que rememora não pode dar a saber 

aquilo de que não se lembra. Se um narrador diz não saber e se não há nisso ironia ou 

troça, se não é possível encontrar no texto nenhum desmentido assumido como tal, 

então quem nos faz saber da forma como ficamos sabendo?  

Creio que isso ilustra que um narrador não pode responder pelo todo de um 

romance. Um narrador em primeira pessoa, que está contingenciado pela 

verossimilhança e por seu disfarce imediato de pessoa no mundo, responderia menos; e 

creio que menos ainda poderia responder um narrador em primeira pessoa que, além de 
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tudo, também se alegasse obtuso e ignorante. Só o autor pode dar conta (ou ser 

responsabilizado por não dar conta) daquilo que um tal narrador, por suas limitações 

reais ou alegadas, não consegue. 

 Ora, o narrador de Dados alega impotência criativa. Assim como Isaías 

Caminha, João Valério, Belmiro, Paulo Honório e outros de que já tratamos atrás, o 

vendedor de medicamentos se declara incapaz de narrar. O problema é que agora o 

narrador também declara-se, veementemente, ignorante e incompetente: ―muito pouco 

entendo eu de coisas de arte‖ (p. 33). Outra peculiaridade: diferentemente do que 

acontece em Recordações do Escrivão Isaías Caminha e em Caetés, nos quais a 

impotência tem como justificativa a autocrítica e o extremo senso crítico para com a má 

literatura, em Dados há a injustificável exibição verbal neorromântica. Seria o caso de 

nos perguntarmos: já que o narrador declara-se sem eloquência, quem é que nele faz seu 

exibicionismo verbal?  

Vou dar alguns exemplos dessa constrangedora ignorância, que não pode ser 

solucionada se olhamos apenas para o narrador: ―Trazia de Andaraí a lembrança de um 

pequeno armário no quarto do meu pai onde se comprimiam em três ou quatro 

prateleiras as brochuras gastas de uns livros que eu nunca lera.‖ (p. 93, grifos meus). E 

aqui:  

 

À vista daquela avassaladora multidão de livros, a espalhar-se 

soberbamente  pelas prateleiras com uma forte sugestão intelectual de 

esclarecimento e saber – eu me encolhia numa impressão alarmada de 

estupidez. As lombadas, sem me atraírem uma curiosidade de leitor; 

na verdade me infundiam, no enigmático de suas inscrições, a 

sensação de um maravilhamento difuso, na variedade ordenada de 

suas cores, a que as gravações douradas dos ornatos emprestavam um 

realce de objetos de arte. Com o tempo, entretanto, nas minhas horas 

de permanência na biblioteca, acabei acostumando-me à visão 

daquelas estantes pejadas de volumes. Não me lembro de haver 

tocado uma só vez num daqueles livros. Para mim, era como se eles 

não existissem. (p. 94, grifos meus). 
 

Essa confissão não é contrabalançada em nenhum momento do texto com a 

informação de que, por exemplo, noutro momento da vida ele passara a ler para ter a 

capacidade narrativa que estamos conferindo. Assim, não é descabida nossa 

perplexidade: para quem quase nunca leu, ele até que consegue dizer isso como se 

tivesse lido! Confessa tamanha ignorância usando, para tal confissão, uma elocução que 

pressupõe a impossibilidade do que diz! O caso é bem distinto da alegada impotência 
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criativa de um Clarimundo ou João Valério, pois aqueles, se afirmam não possuir tino 

para a literatura, pelo menos leram; o vendedor de medicamentos diz ainda não ter lido 

jamais: 

 

E referiu-se às preciosas coleções de obras literárias da biblioteca, 

ressaltando o gosto de meu tio pela leitura de romances, notadamente 

de autores ingleses, franceses, e portugueses. Ouvindo-o, porém, eu 

verificava, desapontado, que bem pouco me adiantava aquele discorrer 

de informações livrescas. Faltava-me entendimento para as apreciar e 

esmiuçar. Não chegarei ao exagero de admitir que ficava sabendo a 

respeito da biblioteca tanto quanto antes; minha curiosidade pelo 

menos em parte estava satisfeita. Na verdade, porém, sem nada 

entender daquilo, eu vacilava, numa atônita impressão de leigo. (p. 

103). 
 

O problema de Dados, como já apontei, é que isso não é resolvido no todo 

nem como ironia, nem como desfaçatez com o leitor: desamparados pelo narrador, 

agarramo-nos ao autor instaurado, que parece querer que realmente pensemos que se 

trata disso mesmo, de ignorância e impotência criativa. Ficamos com a impressão de 

que a lição de GS:V não foi percebida e que, do fato de desconsiderar a relação 

adequada autor/narrador no que se refere ao que este pode ou não saber, é que decorre a 

convicção de que um narrador iletrado possa ter tal estilo: ―ora, nunca me interessei 

muito por livros, esta é que é a verdade.‖ (1965, p. 99). 

É porque o autor em Dados não confere ao narrador consciência de si 

mesmo como escritor, que sua narrativa não tem ―consciência‖ de si mesma como 

escrita. E é também por isto que somos levados a concluir dela como sendo não uma 

escrita de fato, mas um relato ficcional, uma mera exposição de ―dados‖ factuais, seja 

por meio do próprio narrador, seja via outros depoentes. A literatura é evitada, não é 

discutida, e isto por causa da afetada limitação do narrador. Assim, desde a abertura até 

o penúltimo capítulo, o texto se constrói não como uma narrativa, mas uma reunião de 

dados, simbolizada às vezes no uso do presente contínuo: ―reunindo a documentação 

que venho recolhendo sobre tio Marcelino‖ (p. 100). O vendedor de medicamentos 

narra como um biógrafo que estivesse, não escrevendo, mas pensando ou relembrando 

em voz alta, como se os fatos, os depoimentos e o produto livre da memória viessem a 

nós de maneira direta, sem a intermediação literária.  

Isso é diferente do que acontece em GS:V, que também é voz, contação, 

testemunho e não escrita. Mas, como sugeri antes, GS:V insinua a escrita 
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ininterruptamente, tanto pela inferida presença do narratário, que seria o homem culto, 

escritor internalizado, quanto pela emulação de Riobaldo com o suposto domínio 

linguístico daquele. Diferentemente disso, em Dados, o narrador, exceto no final do 

livro, jamais faz alusão ao próprio trabalho com a linguagem. Cita os dados, mas não 

faz referência ao fato de estar usando-os: ―mas eu não buscava interpretações para a 

morte de meu tio. Buscava os fatos. E a eles, somente a eles, queria ater-me.‖ (p. 243).  

Esse aspecto ilustra uma reflexão sobre a natureza da metaficcionalidade. 

Tratando das relações entre o texto metaficcional e o leitor, Hutcheon (1984) afirmou 

que ―[l]er já não é mais tão fácil, nem uma experiência controlada confortável; o leitor 

agora é forçado a controlar, a organizar, a interpretar. Ele é frequentemente atacado por 

todos os lados por um texto literário autoconsciente.‖ (p. 25-6, tradução minha). 

Temos, portanto, por meio de livros como Dados biográficos do finado 

Marcelino, a oportunidade de teste para a tese de autoconsciência textual como cerne da 

metaficcionalidade, tese defendida por Hutcheon, Patrícia Waugh (1984) e vários outros 

teóricos da metaficção, como pode ser conferido em Zênia de Faria (2012). Pelo que 

estamos vendo, parece que para a metaficcionalidade ser completamente instaurada não 

basta ―autoconsciência‖ linguística; melhor dizendo, é preciso que essa instauração se 

efetive, narratologicamente, como a consciência de alguém. É importante também que 

aquele que enuncia se apresente como consciente de sua escrita, se faça escritor. 

Somente quando o coletor de dados se revela um ficcionista nasce a metaficção.  

Por esta percepção, apenas o último capítulo de Dados biográficos do 

finado Marcelino poderia ser chamado de metaficcional, pois só nele a escrita é citada 

por esse narrador impotente. Mas, mesmo então, secundarizada pelo material, pelo tema 

– a biografia do tio –, como se pode verificar na seguinte passagem: 

 

Ora, não direi que fosse rigorosamente um livro. Seria antes um 

pequeno esboço de meia dúzia de laudas, um opúsculo enfim: Coisa 

ligeira. Nem outro tipo de trabalho poderia eu ambicionar. [...] 

Excepcionalmente poderia oferecer alguns exemplares a amigos meus, 

para que tomassem conhecimento, não de minha aventura redacional, 

mas daquela figura humana de grande porte, que o meu texto 

obscuramente veiculava. (p. 247-8, grifos meus). 
 

Ao tentar colocar o projeto em prática, ele, que já se alegara ignorante, se 

reconhece agora impotente diante da tarefa: ―a idéia do livro, porém, não queria dizer 

nada; o busílis estava na realização dela. Por menos pretensiosa que fosse, era uma 
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empreitada de muito arrojo para um homem pouco afeito às lides da pena.‖ (p. 248). 

Costa Pereira, um amigo a quem falara dos escritos sobre Marcelino, lhe pergunta 

aterradoramente pela forma do livro, sugerindo-lhe que faça um romance, mas o 

narrador esquiva-se, lembrando tranquilamente sua incapacidade e aversão à literatura: 

―Mas certamente não haveria ele de exigir tanto de mim. Conhecia-me o folego. Eu fora 

seu aluno no Ateneu. Em suma: o mestre sabia que eu era avesso às belas letras‖. (p. 

248). 

Em meio a toda essa lamentação pela própria incompetência, o sobrinho-

narrador acaba dizendo coisas que nos deixam indecisos: trata-se de ironia com o leitor 

ou de autoironia involuntária?  

 

E como poderia eu, com tão minguados dons de observação, 

reconstituir satisfatoriamente o ―Trianon‖? E o hobby das palmeiras? 

Evidentemente, faltavam-me a habilidade e tato para abordar o hobby, 

e força para fazer farfalhar uma só daquelas palmeiras. Além disso, se 

eu chegasse a traçar-lhe o retrato, me veria na contingencia de também 

retratar toda uma galeria complementar de tipos, representada pelos 

seus amigos. Eram vidas que se interpenetravam. E nesse caso, onde 

iria eu encontrar o senso do flagrante, a vocação do perfil, a ciência da 

análise, o vigor do estilo – numa palavra: o talento – para reter no 

papel, recompondo conversas e encontros, os retratos de tão 

heterogêneas criaturas? E a vida de meu tio em Andaraí? E as suas 

viagens ao estrangeiro? E a sua morte, ocorrida em circunstâncias tão 

dramáticas? Impossível! Inteiramente impossível. (p. 249-250). 
 

Mas esse é justamente o resumo de todo o livro que acabamos de ler! 

Estamos, portanto, diante de algo curioso: o livro faz-se como incapacidade de ser feito 

pelo narrador! Dizendo em voz alta que não consegue escrever o livro, o narrador 

escreve-o. Assim como João Valério, esse narrador, ao dizer que não consegue, não só 

diz, como ―escreve‖ as coisas; ao dizer que não tem força para fazer farfalhar uma só 

daquelas palmeiras na verdade ele já a está fazendo farfalhar aos olhos do leitor! Não 

obstante, o ―Desescritor‖, desiste, alegando sempre sua falta de habilidade com a 

escrita. O livro tem, portanto, um final melancólico, em que o sobrinho, visitando o 

túmulo do tio, parece fazer o sepultamento simbólico do projeto do livro que acabamos 

de ler: 

 

ali estava em sua última morada meu tio Marcelino. Ali consumara-se 

ele. Em homenagem a sua memória, depositei-lhe no túmulo, com 

uma lágrima, as minhas flores, saudades e rosas, em lugar do pequeno 

livro que pensei em escrever sobre ele. (op. cit. p. 254). 
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E eis o fim do livro não escrito. Coisa curiosa: parece que em metaficção 

não faz diferença dizer que está escrevendo ou dizer que não vai escrever: em ambos os 

casos a narrativa se constrói, seja pela afirmação, seja por meio da negação. Uma 

personagem escritor impotente, se for metaficcional, escreve tanto quanto uma que se 

assume capaz de produzir uma narrativa. A mímese do ―processo‖ se resolve muito bem 

na mímese do ―projeto‖. Isso, inevitavelmente nos leva a perceber que há mais alguém 

contando, no livro, além desse sujeito que se afirma incapaz de contar.  

Mas a pergunta por esse alguém não é proposta de maneira explícita pelo 

próprio livro, ou melhor, não é verbalizada pelos enunciadores do texto. Nós, leitores 

estaríamos desamparados se dependêssemos apenas daquilo que é explicitamente 

verbalizado para fazer nossa interação com o texto.  

Desse modo, agora que o livro acabou é que começam as melhores 

perguntas: esse narrador limitado – se é ele quem fala – como resolver sua (evidente?) 

contradição? Esse final é irônico (intencionalmente) ou autoirônico (afirmações 

inconsequentes do narrador)? Como resolver isso sem recorrer a uma ideia de intenção: 

o autor (o instaurado no texto e não o escritor, Herberto Sales) quer que seu narrador se 

contradiga ou não? Que obra estamos lendo? A que o sobrinho escreveu ou a que ele 

não foi capaz de escrever? O narrador é um tolo que realmente desistiu da biografia por 

ser incapaz de escrevê-la, afastado que esteve sempre das artes e dos livros? Ou é, antes, 

um brincalhão, que nos ironiza, pois realmente escreveu esse livro, em que se destaca 

seu exibicionismo verbal – ele, que jamais leu livros na vida? Ou ainda: ele está sendo 

sincero quanto a sua impotência e devemos atribuir tudo ao autor, capaz de organizar o 

todo e de suprimir as ignorâncias do narrador? 

Como se vê, todas essas perguntas exigem considerações sobre autor e 

autoria: saber quem fala, localizar intenções e relacionar os apelos aos seus devidos 

agentes são desafios para uma interpretação adequada de textos metaficcionais que 

apresentam um narrador escritor que fala em primeira pessoa, reunindo em sua 

enunciação todas as vozes possíveis do romance. 

Espero, assim, ter conseguido demonstrar, pela rápida avaliação 

interrogativa desses romances metaficcionais brasileiros, a necessidade de 

ressuscitarmos o autor na crítica literária de obras metaficcionais. Penso que, para 

resolver embaraços de leitura como os descritos, o crítico precisará de uma visão 

renovada de autor, que funcione na leitura de tais romances. Penso ainda que essa visão 
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precisa de uma delimitação dos modos como cada uma das quatro instâncias (escritor, 

autor, narrador, personagem) se distingue das demais e se relaciona com elas em textos 

autorreferenciais.  

Passo agora a uma tentativa de contribuir para essa delimitação.  

 

2.2  Escritor, autor, narrador, personagem: (In)distinções problemáticas 

 

Como disse antes, não são raros os textos teóricos e críticos que abordam a 

enunciação narrativa de um romance atribuindo aleatoriamente efeitos de sentido ao 

autor, ao escritor ou ao narrador-protagonista. Trata-se de um problema, visto que essas 

fontes enunciadoras possuem cada qual uma natureza e têm funções distintas no todo 

que é a narrativa. Além do mais, as diferenças entre elas já foram há muito estabelecidas 

em relevantes estudos. Por exemplo: Bakhtin (2003) separa autor-pessoa (escritor) de 

autor-criador, pessoa biográfica de pessoa estética; Barthes (2004), distingue escritor de 

―escritura‖; Booth (1980), diferencia ethos do escritor e ethos do autor implícito; 

Foucault (2006), separa o ―autor‖ como pessoa humana da função que opera do lado de 

dentro dos textos; Genette (1979), mostra que narrador e personagem são instâncias 

narrativas específicas e diferentes e, finalmente, Yves Reuter (1996) lembra que o autor 

da ficção não pode ser diretamente associado com o ficcionista. 

No entanto, creio que compreendo as razões desse embaralhamento, pois 

temos uma verdadeira lacuna teórica a ser preenchida nos estudos narrativos, já que 

praticamente não encontramos trabalhos que efetivem, numa mesma abordagem, as 

aproximações e distanciamentos apontados por aqueles teóricos ao definir as esferas de 

ação do escritor, do autor, da personagem e do narrador. 

Não é suficiente estudar em separado essas noções para dar conta do 

problema do autor metaficcional, pois é a dinâmica da relação desses componentes no 

interior de uma mesma enunciação narrativa que constitui a especificidade desse autor. 

Vou, portanto, reconstituir as bases teóricas fundamentais do que chamo de autor, 

usando, para isso, teóricos cujos trabalhos avaliaram aspectos daquela dinâmica. 

Bakhtin, num trabalho composto entre 1920 e 1922 distingue o autor de 

escritor, mas refere-se a ambos como ―o autor‖, usando, para diferenciar – além do 

contexto imediato em que ele avalia cada uma dessas entidades –, os epítetos autor-

criador (princípio organizador da obra) e autor-pessoa (escritor, poeta, dramaturgo, 
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pintor). No trecho seguinte, por exemplo, notemos que o termo autor aparece duas 

vezes: na primeira, como sinônimo de autor-criador, na segunda, como autor-pessoa: 

―[a] relação arquitetonicamente estável e dinamicamente viva do autor com a 

personagem deve ser compreendida tanto em seu fundamento geral e de princípio 

quanto nas peculiaridades individuais de que ela se reveste nesse ou naquele autor, 

nessa ou naquela obra‖ (2003, p. 3, grifos meus). 

Apesar de usar o termo autor para ambos, em Bakhtin (2003) o autor não se 

confunde com o escritor, já que o autor é interno ao texto e deve ser compreendido nas 

relações que estabelece com a personagem na obra de um escritor, elemento externo à 

obra. Partindo da noção de axiologia (valor), ele afirma que  

 

cada elemento de uma obra nos é dado na resposta que o autor lhe dá, 

a qual engloba tanto o objeto quanto a resposta que a personagem lhe 

dá (uma resposta à resposta); neste sentido, o autor acentua cada 

particularidade da sua personagem, cada traço seu, cada 

acontecimento e cada ato de sua vida, os seus pensamentos e 

sentimentos, da mesma forma como na vida nós respondemos 

axiologicamente a cada manifestação daqueles que nos rodeiam 

(idem).  
 

Para Bakhtin, a personagem não é um objeto inerte, mas uma pessoa que 

responde ao trabalho do autor. Por seu turno, o autor também se relaciona com a 

personagem por meio da resposta a esta: ―Já na obra de arte, a resposta do autor às 

manifestações isoladas da personagem se baseiam numa resposta única ao todo da 

personagem, cujas manifestações particulares são todas importantes para caracterizar 

esse todo como elemento da obra‖. (op. cit., p. 4, grifos dele). 

A instância específica, tanto do autor quanto da personagem (o que Bakhtin 

chama de o seu ―todo‖) é estabelecida nessa relação, e a personagem ―exibirá muitos 

trejeitos, máscaras aleatórias, gestos falsos e atos inesperados em função das respostas 

volitivo-emocionais e dos caprichos de alma do autor [...] até que sua feição finalmente 

se constitua em um todo estável e necessário‖ (idem). 

Bakhtin distingue claramente a pessoa do escritor de sua instância criativa 

(autor) e isso fica evidente, mais uma vez, no tipo de relação possível do escritor com 

sua personagem. Para Bakhtin o autor-pessoa (romancista) não pode falar do processo 

de sua criação, mas apenas do produto, porque quando fala, tanto a personagem está 

distanciada dele como ele próprio, escritor, já está distanciado de seu eu-criador (autor-
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criador). Para o teórico, a diferença entre o autor-pessoa e o autor-criador é, pois, uma 

diferença entre o meramente biográfico e o propriamente estético. 

Tanto o autor quanto a personagem se desligam do processo de criação tão 

logo esse se efetiva e passam a levar uma vida autônoma no mundo. Portanto, a relação 

do autor com sua personagem não deve ser buscada na resposta emocional do escritor a 

sua criação, baseada, por exemplo, na vivência do que se realizou quando ele a 

construía, pois o autor não é  

 

um sentimento passivo nem uma percepção receptiva; ele é a única 

energia ativa e formadora, dada não na consciência psicologicamente 

agregativa mas em um produto cultural de significação estável, e sua 

reação ativa é dada na estrutura – que ela mesma condiciona – da 

visão ativa da personagem como um todo, na estrutura da sua imagem, 

no ritmo do seu aparecimento, na estrutura da entonação e na escolha 

dos elementos semânticos. (p. 6). 
 

Essa compreensão é de grande relevância para a definição não só de quem 

seja o autor, mas igualmente para determinação da natureza estética da personagem, 

uma vez que, conforme Bakhtin, apenas depois de uma correta assimilação da resposta 

do autor à personagem é que poderemos compreendê-la adequadamente. 

A propósito, Bakhtin (2003, p. 8) fala da ―diversidade essencial de planos 

do conjunto da personagem e do autor‖, costumeiramente esquecida. Segundo ele, a 

desconsideração pela verdadeira relação da personagem com o autor redunda em muitas 

distorções avaliativas sobre a personagem, como as que fundem inconsequentemente o 

plano biográfico e o plano estético: 

 

São particularmente absurdas comparações factuais da visão de 

mundo da personagem e do autor [-pessoa] e as explicações de uma 

pela outra: compara-se o aspecto abstrato do conteúdo de um 

pensamento isolado do autor com um pensamento correspondente da 

personagem. [...] começa-se até a discutir a torto e a direito com a 

personagem como quem discute com o autor, como se fosse possível 

discutir ou concordar com a existência, ignora-se a refutação estética. 

É claro que às vezes o autor põe suas ideias diretamente nos lábios da 

personagem tendo em vista a significação teórica ou ética (política, 

social) dessas ideias, visando a convencer quanto à sua veracidade ou 

propagá-las, mas aí já não estamos diante de um princípio 

esteticamente produtivo do tratamento da personagem. (op. cit. p. 8, 

grifos do teórico). 
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Para Bakhtin, esse uso é, portanto, esteticamente improdutivo; não obstante, 

mesmo em casos de ventriloquismo, segundo ele, não deixa de haver por parte do 

escritor uma transformação artística básica, ―uma reformulação do pensamento para que 

corresponda ao conjunto da personagem, não à unidade teórica da sua visão de mundo, 

mas ao conjunto da sua personalidade‖. Sem isso a obra limita-se a um ―prosaísmo não 

dissolvido no conjunto da obra‖ (2003, p. 9). Assim, para fazer distinção entre o que é e 

o que não é esteticamente aproveitável no recurso ao elemento biográfico, Bakhtin 

separa mais uma vez o escritor do autor; nos seus termos: 

 

o que acabamos de dizer não visa, absolutamente, negar a 

possibilidade de comparar de modo cientificamente produtivo as 

biografias do autor e da personagem e suas visões de mundo, 

comparação eficiente tanto para a história da literatura quanto para a 

análise estética. Negamos apenas o enfoque sem nenhum princípio, 

puramente factual desse tema, que atualmente domina sozinho e se 

funda na confusão do autor-criador, elemento da obra, com o autor-

pessoa, elemento do acontecimento ético e social, e na incompreensão 

do princípio criador da relação do autor com a personagem; daí 

resultam a incompreensão e a deformação – no melhor dos casos a 

transmissão de fatos apenas – da personalidade ética, biográfica do 

autor, por um lado, e a incompreensão do conjunto da obra e da 

personagem, por outro. (idem). 

 

Para Bakhtin o autor-criador é elemento da obra, enquanto o autor-pessoa é 

elemento do acontecimento ético e social. Essa distinção impõe ainda o contraste entre o 

autor e a personagem, relacionando aquele ao acabamento do todo e esta a uma parte 

desse todo que é a obra. Para o teórico, o interesse artístico do autor abarca o interesse 

vital da personagem:  

 

Autor: é o agente da unidade tensamente ativa de todo acabado, do 

todo da personagem e do todo da obra, e este é transgrediente a cada 

elemento particular desta. Na medida em que nos compenetramos da 

personagem, esse todo que a conclui não pode ser dado de dentro dela 

em termos de princípio e ela não pode viver dele nem por ele guiar-se 

em seus vivenciamento e ações, esse todo lhe chega de cima para 

baixo – como um dom – de outra consciência ativa: da consciência 

criadora do autor. A consciência do autor é a consciência da 

consciência, isto é, a consciência que abrange a consciência e o 

mundo da personagem, que abrange e conclui essa consciência da 

personagem com elementos por princípio transgredientes a ela mesma 

e que, sendo imanentes, a tornariam falsa. (p. 11). 
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A relação do autor com a personagem deve ser buscada justamente em sua 

não-coincidência imediata ou simples, nas especificidades de seu diálogo, marcado por 

uma posição na qual o autor possa concluir a personagem, resultando daí o 

aproveitamento estético. 

 

O autor não só enxerga e conhece tudo o que cada personagem em 

particular e todas as personagens juntas enxergam e conhecem, como 

enxerga e conhece mais que elas, e ademais enxerga e conhece algo 

que por princípio é inacessível a elas, e nesse excedente de visão e 

conhecimento do autor, sempre determinado e estável em relação a 

cada personagem, é que se encontram todos os elementos do 

acabamento do todo, quer das personagens, quer dos acontecimentos 

conjuntos de suas vidas, isto é, do todo da obra. [...] O interesse vital 

(ético-cognitivo) pelo acontecimento da personagem é abarcado pelo 

interesse artístico do autor. (idem).  

 

Portanto, a relação entre autor e personagem, para Bakhtin, se dá nesses 

termos: o autor é ativo, a personagem passiva; o autor está acima da personagem (em 

termos de espaço vital); quanto ao tempo, é anterior a ela; a personagem é uma parte do 

todo artístico e o autor é o agente do todo que abarca a personagem. No entanto, isso 

não reduz a personagem a um fantoche nem diminui sua importância estética e nem 

mesmo a coloca como um elemento menor que o autor na arquitetura da obra. O próprio 

autor, aliás, só pode ser definido e localizado como por contraste: só olhando para a 

personagem e considerando-a é que se encontra o agente do seu excedente ou da 

unidade do seu acabamento, o autor.  

 

Para encontrar o autor assim concebido numa dada obra, cumpre 

escolher todos os elementos que concluem a personagem e os 

acontecimentos de sua vida, por princípio transgredientes à sua 

consciência, e definir a unidade ativa, criativamente tensa e de 

princípio desses elementos; o agente vivo dessa unidade do 

acabamento é o autor, que se opõe à personagem como portadora da 

unidade aberta do acontecimento vital, que não pode ser concluída de 

dentro da personagem. (p. 12). 

 

Curiosamente, Bakhtin afirma que essa relação, para ser esteticamente 

produtiva, impõe ao autor uma ―tensa distância‖ em relação a todos os elementos da 

personagem (―no espaço, no tempo, nos valores e nos sentidos‖), pois só isso permitiria 

ao autor abarcar a personagem até fazer dela um todo, engendrando-a ―como um novo 
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ser em um novo plano da existência‖. (p. 12-3). Essa relação é tensa, não obstante o 

grau de distância que o autor assuma em relação à personagem. Para Bakhtin, tanto no 

caso de personagem autobiográfica como no caso em que não é possível estabelecer 

uma relação direta entre ela e o autor, este sempre corre riscos e precisa fazer um grande 

esforço para relacionar-se com a personagem de maneira esteticamente produtiva. 

O autor deve outrificar-se, colocar-se fora da personagem e também de si 

mesmo; ou seja, esse vivenciamento da vida da personagem por parte do autor exige 

que ele se coloque, no dizer de Bakhtin, ―à margem de si‖; só assim ele poderá 

―vivenciar a si mesmo não no plano em que efetivamente vivenciamos a nossa vida; só 

sob essa condição ele pode completar a si mesmo, até atingir o todo [...] ele deve tornar-

se outro em relação a si mesmo, olhar para si mesmo com os olhos do outro‖. (idem). 

A posição de Bakhtin sobre o autor na atividade estética coloca-o, assim, 

numa situação singular entre grandes teorizadores sobre autor como Barthes e Foucault. 

De acordo com Juciane dos Santos Cavalheiro (2008, p. 79), 

 

[p]ara Bakhtin o sujeito é uma autoconsciência que se constitui 

reflexivamente pelo reconhecimento do outro no discurso, isto é, um 

sujeito que somente tem existência quando contemplado na 

intersubjetividade, pois é ela que permite contemplar a subjetividade – 

o auto-reconhecimento do sujeito pelo reconhecimento do outro. 

Desse modo, a alteridade – condição do que é outro, do que é distinto 

– decorre do principio de que é no reconhecimento do outro que os 

indivíduos se constituem como sujeitos. 
 

Quanto a mim, acredito que é justamente isso que separa radicalmente a 

concepção de autoria de Bakhtin das de Foucault e Barthes. Enquanto para estes dois 

últimos a liberdade interpretativa só pode efetivar-se pela morte de um dos ―lados‖ da 

disputa sobre o centro autorizador da leitura dos textos (no caso, a morte do autor é 

necessária para ceder espaço ao leitor), em Bakhtin a visão de leitura é bem mais 

positiva e harmônica.  

Mais à frente vou avaliar o texto de Barthes, ―A morte do autor‖, mas 

acredito que em S/Z, talvez até mais do que em ―A morte‖, fica evidente essa visão 

reivindicatória de leitura, defendida por Barthes e na qual autor e leitor são rivais em 

disputa fatal pela posse do texto literário: 

 

Por que razão é o escrevível o nosso valor? Porque o que está em jogo 

no trabalho literário (na literatura como trabalho) é fazer-se do leitor 
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não só um consumidor, mas um produto do texto. A nossa literatura 

está marcada pelo impiedoso divórcio que a instituição literária 

mantém entre o fabricante e o utente do texto, o proprietário e o 

cliente, o autor e o leitor. Este leitor cai assim numa espécie de 

ociosidade, de intrasitividade, e, enfim, de seriedade: em vez de entrar 

no jogo, de ter pleno acesso ao encantamento do significante, à 

volúpia da escrita, do quinhão tem apenas a mísera liberdade de 

receber ou rejeitar o texto: a leitura já não é [senão] apenas um 

referendum. (1970b, p. 12, grifos dele). 
 

Barthes já não se contenta com o papel do leitor como apreciador, quer 

livrar o texto de suas vinculações, ser proprietário do texto. Para que isso ocorra, uma 

operação epistemológica deve acontecer, uma espécie de ―termo de reintegração de 

posse‖ em favor do intéprete e em desfavor do autor. Assim, em lugar dessa ―mísera 

liberdade‖ de receber ou rejeitar o texto, Barthes reivindica para o leitor a leitura 

expropriadora, ou a que leva o leitor a tornar-se, ele mesmo, ―autor‖: [q]uanto mais o 

texto é plural menos se escreve antes de eu o ler; não o submeto a uma operação 

predicativa – consequente com a sua natureza própria –, chamada leitura [...] escrevo a 

minha leitura‖ (1970b, p. 16). 

Na esteira de Barthes, a teoria da metaficção de Waugh (1984) também 

reivindica o lugar do autor para os leitores: 

 

Ao quebrar as convenções que separam autores de autores implícitos 

de narradores de leitores implícitos de leitores, o romance [Se um 

viajante numa noite de inverno, de Calvino] nos lembra (quem é 

―nós‖?) que ―autores‖ não ―inventam‖, simplesmente, 

romances. ―Autores‖ operam através de convenções linguísticas, 

artísticas e culturais. Eles próprios são ―inventados‖ pelos leitores, que 

são ―autores‖ criando obras através de convenções linguísticas, 

artísticas e culturais, e assim por diante. (p. 134, tradução minha, 

grifos dela). 
 

Também Fish (1980) reivindica que nossa compreensão acerca das relações 

entre autor/texto/leitor e construção dos sentidos do texto deve ser repensada. E isso no 

sentido de acatar que, longe de serem desencadeadas pelo texto, são, pelo contrário, as 

estratégias interpretativas que geram o texto. (cf. 1980, p. 13). 

Diferentemente dessa reivindicação de exclusividade que estamos vendo 

nos trabalhos dos adeptos da leitura livre de considerações pelo autor, em Bakhtin os 

sentidos da obra literária são, finalmente, determinados pela relação intersubjetiva entre 
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eu e outro, entre leitor e autor, que são, assim, parceiros e não rivais na construção de 

sentidos. 

Mais à frente, na avaliação dos romances que constituem o corpus principal 

de análise, pretendo retomar algumas dessas contribuições de Bakhtin, aqui 

reconstituídas, sobre a relação escritor/autor/personagem/leitor. É quando pretendo 

expor que a metaficção, ao fundir as vozes do escritor, do autor e da personagem acaba 

exigindo uma explicação mais bakhtiniana do que barthesiana ou foucaultiana de autor. 

Ou, se quisermos, uma explicação muito mais apropriada acerca da relação 

produção/interpretação do que pode dispor a crítica que pretende ignorar o autor. 

Partindo de Bakhtin (2003), estou convencido da ―incompreensão do 

conjunto da obra e da personagem‖ resultante das indistinções sobre a relação 

escritor/autor/personagem, particularmente nas obras metaficcionais narradas em 

primeira pessoa por uma personagem escritor, em que a confusão parece ser mais 

ensejada. 

 

*** 

 

Vou agora reconstituir as noções de autor que Wayne C. Booth apresentou 

em A retórica da ficção (publicada pela primeira vez em 1961), noções essas que 

ajudaram, direta ou indiretamente, a configurar a presente proposta de autor 

metaficcional. Booth (1980) fez uma das mais alentadas contribuições à interpretação 

orientada para o que chamou de autor implícito. Mesmo propugnando por uma noção de 

intenção que se volta quase que sistematicamente para a figura pessoal dos escritores – 

ou seja, apesar de que sua visada crítica está mais para IOPE do que para IOPA –, 

Booth contribui para nossa percepção dessa combinação, quando define e demonstra, 

em análises seguras, a relação entre a intenção, os sentidos dos textos ficcionais e os 

efeitos que eles causam sobre nós, leitores.  

Por outro lado, é justamente sua habilidade em demonstrar a ação interna do 

autor que me faz pensar que sua oposição em empírico e implícito poderia 

perfeitamente ter encontrado nomes e não apenas adjetivos diferentes para caracterizar 

pessoas tão distintas, com atividades e naturezas tão diversas. Não compreendo as 

razões que o teriam impedido de chamar o escritor de escritor e o autor de autor. Não 

obstante, o que mais me chama a atenção na teoria autoral de Booth é a noção de autor 
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como agente. Conforme Booth, o autor não é apenas voz que enuncia, mas alguém que 

faz algo conosco, leitores.  

Booth pergunta, por exemplo: ―O que é, afinal, que o autor faz quando ‗se 

imiscui‘ na sua história, para nos ‗contar‘ uma coisa?‖ (1980, p. 26). Para mim, uma vez 

assumido que o implícito é diverso do empírico, e que o autor não é o escritor, essa 

pergunta poderia, ela mesma, constituir-se numa proposta metodológica de 

interpretação de romances. 

Booth acredita que por meio do comentário a voz do ―autor‖ se efetiva 

concretamente no relato. O crítico aponta ―lugares‖ por onde o ―autor‖ penetra no texto, 

como os comentários explícitos e implícitos e a ordem dos fatos em uma determinada 

sequência narrativa, ambos indícios pelos quais o ―autor‖ se ―trai‖ e evidencia sua voz e 

trabalho: ―o juízo do autor está sempre presente, é sempre evidente a quem saiba 

procurá-lo. [..] embora o autor possa, em certa medida, escolher os seus disfarces, não 

pode nunca optar por desaparecer.‖ (p. 38). 

Conforme Booth, o ―autor‖ pode ainda se apresentar como uma mente-

intérprete ou configurar-se retoricamente na sua ―ausência‖ (inferência pela ausência, 

como em La Jalousie, de Robbe-Grillet) e na sua objetividade (neutralidade, 

imparcialidade e impassibilité). Neste ponto, aparece claramente sua concepção do que 

seja o autor implícito: ―Enquanto escreve, o autor não cria, simplesmente, um ‗homem 

em geral‘, impessoal, ideal, mas sim uma versão implícita de ‗si próprio‘, que é 

diferente dos autores implícitos que encontramos nas obras de outros homens.‖ (p. 88). 

Baseando-se na estética narrativa de Henry James, Booth (p. 67) defende a 

consideração pelo romancista no ato da leitura, fazendo eco às ideias de James, segundo 

o qual o ―autor‖ (ou escritor) cria o seu leitor e cria inclusive o trabalho deste (ou seja, o 

interesse e co-participação do leitor seriam derivados da habilidade e trabalho do 

romancista). 

Respondendo, com a ajuda de Jean-Louis Curtis, aos defensores da leitura 

livre de considerações a respeito de ―autor‖ (trata-se da resposta de Curtis à proposta de 

Sartre de leitura como ―apagar da escrita‖, ou seja, das marcas do eu produtor), Booth 

concorda que isso destruiria ―não só toda a ficção, como toda a literatura, porque toda a 

arte pressupõe a escolha do artista‖ (p. 70). Segundo o crítico, é justamente a 

impossibilidade de se silenciar o ―autor‖ que torna a ficção atraente para nós, leitores. 

Booth não se importa com a nomenclatura ―escriba oficial‖ ou ―alter ego‖, 

pois para ele trata-se de uma inegável presença que, por mais impessoal que o escritor 
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queira ser, o leitor acaba usando para construir a imagem desse ―escriba oficial‖ que 

―escreve desta maneira‖ (p. 89). Nossa reação a essa presença é que configura nosso 

modo de resposta à obra. 

Mas a essa altura começam a surgir os pontos em que a concepção de autor 

defendida neste trabalho se distancia da de Booth. Creio que não é a imagem do ―autor‖ 

(no sentido de escritor) que o leitor constrói quando lê, ainda que eventualmente 

também o faça; mas uma imagem do autor; ou seja, essa percepção que temos, no ato da 

leitura, sobre aquele que enuncia, não precisa ser – e creio que nem sempre é – atrelada 

a uma mentalização acerca da pessoa biográfica do escritor.  

Desde os anos 60, quando o livro de Booth começou a circular, as tentativas 

de atrelar o sentido ao escritor têm sofrido duros golpes. Muitos teóricos têm mostrado, 

alguns deles com propriedade, o quanto é vago e desnecessário o esforço de relacionar o 

significado com a pessoa por trás da escrivaninha. Parece-me que o próprio Booth 

reconhecia o perigo, e sua tentativa de opor o implícito ao empírico tem muito de 

concessão a esses argumentos contrários. No entanto, ele dá mostras de ainda estar um 

tanto atrelado ao conceito de escrita/escritor competente.  

Asssim, o presente estudo afasta-se da noção de ―si próprio‖, que Booth põe 

entre aspas, mas parece namorar. Creio que o que fica implícito na leitura é o autor, a 

versão ficcional não da pessoa do escritor nem mesmo seu rascunho, mas apenas uma 

orientação estética definida a funcionar de determinado modo na obra. O que se deve 

negar, portanto, não é necessariamente a impossibilidade de o ethos que fala na obra 

coincidir com o escritor, mas a necessidade de enfatizar essa correspondência. Não 

precisamos fazer essa ponte entre o autor e a personalidade do escritor, entre o texto e o 

romancista, pelo menos não dessa forma direta. 

Ainda que também acredite na relação causal escritor/autor (posteriormente 

vou argumentar que o escritor é o responsável pelo ―pré-autor‖, espécie de versão 

primeira do autor no texto), não vejo porque insistir que ela seja direta. Penso que, 

desde o Romantismo, os escritores não estão tão interessados em deixar algo de si, do 

seu verdadeiro eu na obra. Mesmo que estejam: a diferença essencial entre escritor e 

autor independe do fato de alguns romancistas buscarem identificação pela escrita, ou, 

inversamente, do esforço do escritor para negacear ou tentar ser impessoal. O autor 

jamais poderia ser confundido com o escritor, pois o autor é um construto artístico e 

estético, enquanto o romancista é uma figura humana, a qual, a menos que se faça 
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representar pelo narrador e/ou pelas personagens, permanece externa aos efeitos 

estéticos do texto.  

O autor é uma proposta que pode ser aceita, compreendida de diferentes 

formas ou negada. É uma proposição ou emissão que nasce a partir de um trabalho 

primeiro do escritor, mas que cria vida própria decorrente de um sistema de arranjos: 

enredo, personagens, focalização, leitura, regras linguísticas e artísticas.  

Para o escritor, o sentido do autor é uma decorrência apenas inicial e 

parcialmente prevista. Como o escritor poderia fazê-lo corresponder a si? Pode-se dizer, 

como fez Booth, que a imagem do ―autor‖ surge ao leitor independemente de intenção, 

que independe do autor empírico que se faça sua imagem implícita. Mas, novamente: o 

que nego não é a parte da ―imagem implícita‖ (de resto, inegável), mas que ela 

corresponda a algo como ―sua‖, ou seja, que corresponda a uma espécie de cópia, em 

papel carbono, do romancista: o autor não é, necessariamente, uma versão dele, 

romancista. 

Mas se tudo isso já está em Booth e estou argumentando à toa, então porque 

ele nos confunde falando em regularidade ou ―si próprio‖? Dizendo coisas como ―o 

escritor assume ares diferentes, dependendo das necessidades de cada obra‖? Ou ainda: 

―diferente dos autores implícitos que encontramos nas obras de outros homens‖? (Nos 

dois exemplos, os grifos são meus). Se o autor empírico é realmente uma pessoa 

(externa) e o implícito outra (interna), então por que ao invés de realçar a distinção entre 

essas pessoas e seus campos de atuação, Booth alega a ligação? Ao invés de frisar a 

pessoa estética do autor ele encarece a figura humana do escritor? Finalmente: por que 

lembrar a ideia de ―série‖ (―diferentes versões‖)?  

A relação proposta por Booth seria entre elementos distintos ou do tipo 

elemento/conjunto (os vários autores implícitos correspondentes, necessários à imagem 

de um único romancista)? Desse modo, como escapar à crítica de Foucault (2006), que, 

como vimos anteriormente, aponta, na interpretação orientada para o escritor, um desejo 

de sequência e regularidade canônicos?  

Apesar de falar nos efeitos não-intencionais, parece que Booth vê o escritor 

como sendo alguém que sempre pensa, deseja e consegue (veni, vidi, vici) criar uma 

imagem retórica de si mesmo em uma obra ficcional: ―O autor criou este ego à medida 

que escrevia o livro‖ (p. 233). Aqui fica claro que Booth foca o escritor, o passado da 

escrita e a fixação do sentido. No entanto, se quisermos distinguir o autor do escritor, o 

implícito do empírico, então devemos dizer que o autor cria este ego à medida que o 
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livro vai sendo lido. Desse modo, o que em Booth parece ser uma distinção real entre 

interno e externo, biográfico e estético, seria, diferentemente, uma subdivisão do eu-

criador: o escritor está dentro da obra, retoricamente, guiando os seus destinos.  

Mesmo assim, há momentos em que Booth aproxima-se de Bakhtin, como 

aqui:  

 

O sentido que temos do autor implícito [...] inclui, em poucas 

palavras, a percepção intuitiva de um todo artístico completo; o 

principal valor para com o qual este autor implícito se comprometeu, 

independentemente do partido a que pertence na vida real – isto é, o 

que a forma total exprime. (p. 91).  
 

Mas ainda aí, ele atribui ao mesmo (―autor implícito‖) o autor empírico: ―a 

que [ele] pertence na vida real‖ (grifos meus). Todavia, por seus próprios termos, o 

implícito e o da ―vida real‖ não podem ser o mesmo, não podem conjugar os mesmos 

verbos, se, de fato, ―apenas a obra constitui prova do tipo de sinceridade que nos 

interessa‖ (p. 92). Porém, mais uma vez Booth parte dessa valorização do interno para 

chegar ao externo. Isso fica evidente de novo no teste de sinceridade que ele almeja para 

o texto: 

 

está o autor implícito em harmonia consigo próprio – ou seja, estão as 

suas escolhas em harmonia com o seu caráter narrativo explícito? Se o 

narrador, que nos é apresentado por todos os sinais fidedignos como 

porta-voz do autor, afirma acreditar em valores que nunca se 

concretizam na estrutura como um todo, podemos falar de obra 

insincera. (idem). 
 

A dificuldade em aderir completamente a essa definição de autor-implícito 

são as implicações óbvias em torno do escritor, ou seja, a valorização do escritor 

habilidoso. O uso de certos qualificativos associados a saídas narrativas (―boa‖, 

―sincera‖, ―leitura mais bem sucedida‖) faz, na proposição de Booth, ficar parecendo 

que o narrador é porta-voz do autor implícito (que, por sua vez, está sempre em 

consonância com o romancista) e que se o narrador não contradiz o autor implícito, 

então a obra é boa. Dificilmente tal parâmetro seria seguro para avaliar romances 

metaficcionais contemporâneos, nos quais essa fidelidade e essa coerência não se 

mostrariam senão como resultado de muito esforço em querer enxergá-las. Creio que 
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nossa visada panorâmica sobre as obras metaficcionais no início deste capítulo o 

demonstrou. 

Segundo Booth (p. 117-9), o autor faz apelos ao leitor e tenta orientar sua 

leitura, usando às vezes expedientes (frases soltas, títulos, personagens refletoras) que 

não se ligam diretamente à economia narrativa, são voltados quase que exclusivamente 

para mover o leitor em alguma direção. Com isso, o crítico pensa anular a distinção 

básica entre externo e interno, pois ―cada pincelada opera para fora, sobre nós, bem 

como internamente‖ (p. 124). Essa intrusão, o teórico não a vê negativamente. Ele 

acredita que o leitor muitas vezes precisa ser ajudado a ver e eis porque ―cada ‗fato‘ 

literário [...] está altamente carregado de significados do autor‖ (p. 128).  

O escritor mobilizaria recursos retóricos para salvar suas personagens (ou 

conceitos caros a ele) de erros de visão por parte do leitor: ou seja, o escritor se precavê 

retoricamente. Ora, se a formatação final da leitura dependesse apenas desse esforço 

retórico e interessado do escritor, os adeptos da morte do autor estariam cobertos de 

razão em exigir sua cabeça. Isso se encaixa tranquilamente no argumento que os 

inimigos do autor mobilizam: antecipação escritoral anuladora das potencialidades do 

leitor. Vou argumentar mais à frente que, mesmo que o escritor esteja imbuído do 

propósito de direcionar a leitura do seu texto, o leitor sempre pode ativar a significância 

e contornar o produtor. Na teoria de Booth, porém, a leitura se confunde frequentemente 

com bardolatria (submissão do leitor ao escritor):  

 

O leitor como deve ser não pedirá intensidade de esperanças e receios 

com base em qualidades melodramáticas ―baixas‖, como retidão 

moral e sofrimento dos inocentes; pelo contrário, estará pronto a 

derivar o seu prazer de qualidades ―estéticas‖ e ―intelectuais‖, ou da 

contemplação do talento do artista [ou:] James pressupõe um leitor 

pronto a dar uma resposta analítica adequada [ou ainda:] É só 

enquanto leio que sou o eu cujas crenças têm que coincidir com as do 

autor. Independentemente das minhas crenças e práticas reais, tenho 

que subordinar a minha mente e coração ao livro, para o poder 

apreciar a fundo. Em resumo, o autor cria uma imagem de si próprio e 

uma imagem do leitor; faz o seu leitor, tal como faz o seu alter ego; e 

a leitura mais bem sucedida é aquela em que os eus criados – autor e 

leitor – entram em acordo perfeito. (p. 136-153). 
 

Booth, é verdade, concebe a participação do leitor, mas sempre em termos 

de adesão e de confirmação da posição hierárquica superior do romancista: ―o trabalho 

de me elevar à altura requerida para a experiência das complexidades imaginativas e 
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emocionais‖ (p. 318). Logo, Booth cria uma distinção (autor empírico e autor implícito) 

e atribui funções que efetivam as especificidades de cada um na dinâmica da obra, mas, 

pelo visto, nem sempre considera, no corpo das análises, essas distinções.  

Isso pode confundir as coisas e unir tudo (empírico e implícito) na figura 

ambivalente do romancista talentoso e hábil, que é sempre lembrado como a parte mais 

vigorosa do cabo de guerra: ―O autor habilidoso faz da sua retórica um prazer em si 

própria para o leitor‖ (p. 195). 

Se faço essas ressalvas é porque não quero abrir mão da teoria da produção 

de Booth, pelo menos não naquilo que ela tem de inegável contribuição para quem 

deseja pensar o texto como produto da ação comunicativa de uma persona ou voz 

organizadora interna. Sua classificação dos tipos de relação entre o autor e os 

narradores, por exemplo, interessa-me, sobretudo o que Booth chama de ―narradores 

conscientes de si próprios [...] como escritores‖ (p. 171) e a maneira como ele constrói 

essa classificação: o modo como os agentes da narrativa (ou sistema narrativo) 

interagem: autor e narrador, narrador e personagens, narrador e leitor.  

Essa ferramenta metodológica de Booth (cf. p. 318-9) permite, por exemplo, 

perceber em um romance a ironia do autor para com seu narrador. É algo parecido que 

estou tentando fazer neste trabalho, com a proposta de classificação dos tipos de relação 

possíveis para escritor, autor, narrador e personagem.   

Booth também chega a tratar de uma espécie de metaficção, ao definir o que 

chama de autolouvor em narrativa e discorrer sobre os apelos que um escritor pode 

lançar ao leitor via romance. No entanto, ele parece lamentar que o romancista recorra a 

esse expediente, não tanto porque com ele o escritor ameace a autonomia real do leitor, 

mas sim pela quebra de ilusão de referencialidade que esse expediente, claramente 

metaficcional, promove: 

 

Se os apelos diretos ao estado de espírito e emoções do leitor levantam 

objeções, os apelos directos à sua admiração deviam, logicamente, 

levantar ainda mais; porque não só não têm qualquer relação imediata 

com outros elementos da história, como também vêm muitas vezes 

chamar a atenção do leitor para o facto de estar apenas a ler uma 

história. Foi, certamente, a este tipo de intrusão que James objectou 

com mais veemência; e é talvez também o tipo que tem sido mais 

evitado em ficção moderna. Qualquer tipo de louvor a uma obra, pelas 

suas qualidades artísticas, parece implicar a ausência de realidade no 

mundo em que se movimenta a arte do autor. E, claro, o autolouvor 

por parte do autor, mesmo que habilidosamente disfarçado, sugerirá 

que ele faz o que lhe apetece dos personagens. (p. 220). 
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Após a expressão ―ficção moderna‖ há a inserção de uma nota de rodapé em 

que Booth reconhece a existência de narradores de ficção moderna que são conscientes 

de si próprios, mas, acrescenta, ―quase todos eles foram dramatizados como 

personagens pouco dignos de confiança, distintos dos autores‖ (p. 220, nota de número 

28) e cita, entre outros, Os moedeiros falsos de Gide e O contraponto, de Huxley.  

No próximo capítulo voltarei a essa questão, ao discutir o problema de o 

narrador ser porta-voz do escritor e encarregado de defender sua estética pública. Vou 

insistir então nessas automenções elogiosas do romancista, mas com uma proposta 

inteiramente distinta: realçar, diante delas, nossa necessidade de um autor no texto para 

livrar-nos da leitura como lisonja ao escritor.  

Não obstante, quero passar já agora a algumas considerações sobre as 

relações autor/leitor em metaficção. Se a proposta de Booth torna o leitor um servo do 

―autor‖ (leia-se: habilidoso romancista, representado na obra por seu porta-voz, autor 

implícito), a teoria da metaficção de Hutcheon (1991; 1984) e Waugh (1984) se esforça 

na direção oposta. Essas teóricas propõem o leitor como ―senhor‖ do texto, ao libertar a 

leitura de vinculações com o ―autor‖ e mesmo com o autor instaurado. A própria noção 

de metaficção como texto ―autoconsciente‖, aponta, como já sugeri, para o apagamento 

da consciência produtora que nele fala.  

Separando-me da ideia de autoconsciência narrativa de Hutcheon e Waugh, 

quero optar pela ideia de ―autor-com/ciência‖, ciência que o autor dá ao leitor (ciência 

com o autor, portanto) de que a narrativa está em curso, como narrativa. Isso nos leva a 

outra distinção. A ciência que o autor dá ao leitor é de que a narrativa está em curso e 

não, necessariamente, de que é narrativa (criação, ilusão), como dizem Hutcheon e 

Waugh. Aliás, este último ciente teórico-ontológico nem sempre é relevante para o 

leitor de ficção, que não é um aprendiz quando lê, mas alguém que tem expectativas 

sobre o efeito do que lê. 

Seria, portanto, exagerado associar metaficção com releitura de valores 

interpretativos e com metahermenêutica. Para a metaficção historiográfica vale sim a 

ideia de releitura, de contestação da realidade e dos paradigmas das grandes narrativas 

instauradoras – e para isso, lembrar ao leitor de que tudo é narrativa seria mesmo 

esperado. No entanto, em narrativas em que o que está em jogo não é uma releitura dos 

valores, nem o questionamento dos paradigmas interpretativos e muito menos uma 

reflexão sobre como os homens instauram poder pelas narrativas – ou seja, para todas as 
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outras possibilidades a serviço da ficção – essa expectativa específica para a cooptação 

do leitor é um tanto incongruente. 

Por outro lado, há que se reconhecer que a reação ao ―autor‖, compreendido 

como figura central e monopolizadora da experiência estética, tem suas razões de ser. A 

cada vez mais destacada ênfase na liberdade interpretativa do leitor em parte se explica 

como oposição a uma certa valorização enfática do gênio criador, que reinou durante 

muito tempo no ambiente de reflexão sobre produção e leitura de textos ficcionais. 

Como vimos, Booth apenas incidentalmente poderia ser associado a essa tendência, que 

se confirma com mais evidência na estética de um Flaubert, o qual, no auge do realismo 

dizia que 

 

[o] autor, em sua obra, deve ser como Deus no universo, presente em 

toda parte, e visível em parte nenhuma. A arte sendo uma segunda 

natureza, o criador dessa natureza deve agir com o procedimento 

análogo. Que se sinta em todos os átomos, em todos os aspectos, uma 

impassibilidade escondida e infinita. O efeito, para o espectador, deve 

ser uma espécie de assombro. Como tudo isso foi feito? É o que se 

deve dizer, e sentir-se esmagado sem saber por quê. A arte grega 

residia nesse princípio... Não fazia com que você viesse a se interessar 

por você mesmo...  (1993, p. 89). 
 

Diferentemente disso que propunha Flaubert, os leitores modernos ou pós-

modernos já não querem sentir-se ―esmagados‖ pela consciência sobre a genialidade do 

escritor, tampouco querem abrir mão de interessar-se por si mesmos, de esquecerem-se 

na leitura e devido à leitura. Acredito, portanto, que o esforço de Hutcheon e de Waugh 

de apagar a consciência do outro originador de sentidos, a consciência do autor por trás 

do texto, tem alguma razão de ser, uma vez que decorre de uma saturação provocada 

por radicalizações de propostas como a de Booth e Flaubert, radicalizações essas que 

acabam vinculando excessivamente a leitura e a qualidade do texto a uma visão 

nobiliárquica dos habilidosos escritores. 

 

2.3  Por uma concepção renovada de autor: defesa do método  

 

Isso impõe o fato de que, para resgatar a consciência do autor no ambiente 

metaficcional precisamos, portanto, de uma visão moderada sobre a participação do 

escritor na determinação dos rumos da leitura, tanto quanto precisamos de uma visão 

moderada sobre o papel do leitor. Abrir mão da vinculação excessiva dos sentidos do 
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romance com o escritor e sua figura humana não implica, necessariamente em partir 

para o extremo-oposto de afirmar que o leitor, e apenas ele, ―escreve‖ o texto. Não é 

preciso, portanto, cassar o título de propriedade do escritor: basta deixar de lembrar por 

um momento que o texto pertence a ele.  

Neste sentido, o autor que proponho não é a pessoa empírica que escreveu o 

livro e que pode ter certas ideologias; não é o homem branco da civilização ocidental, 

nem o macho alfa, nem o proto-burguês dono da obra, nem o centro autorizador.  

Em suma, acredito que não há porque temer no autor aquilo que atribuem à 

figura humana e política do escritor. Essa compreensível reação à resistente necessidade 

de localizar na figura do escritor o ponto de partida e de chegada de toda leitura possível 

para qualquer obra de ficção não se coloca perante a noção de autor aqui proposta. 

Para defender minha concepção de autoria, vou, então, fazer algumas 

distinções necessárias entre autor, escritor, narrador e personagem. Como essas 

distinções só se efetivam em situações comunicativas ficcionais concretas, vou defini-

las por contraste, em pares de relações. 

a) Diferenciando autor de narrador e de personagem. 

Para se ter uma ideia da dificuldade envolvida na questão, basta lembrar que 

a confusão entre escritor/autor/narrador aparece e como que se reafirma mesmo quando 

se trata da discussão feita por um Genette, e mesmo quando ele a faz justamente para 

reafirmar as diferenças entre essas instâncias.  

Estou convencido de que a aludida confusão nasce e/ou permanece devido 

justamente à persistência do uso do termo autor para referir-se tanto à pessoa do escritor 

quanto para a voz interna ao texto. Eis um exemplo: ―Quando leio [...] se é la Maison 

Nucingen, o autor encarrega-se ele mesmo de me chamar a atenção sobre a pessoa do 

conversador Bixiou e sobre o grupo de auditores ao qual se dirige‖ (GENETTE, 1979, 

p. 212; o grifo sublinhado é meu). Como se vê, o termo autor refere-se, no trecho citado, 

não à pessoa humana, mas ao escritor enquanto figura relacionada ao sentido ficcional 

produzido. No contexto utilizado, nada impediria de chamá-lo de narrador. 

No entanto, o próprio Genette encarecerá a necessidade de uma distinção 

mais arrojada: 

 

Como se sabe, a linguística levou algum tempo até a abalançar-se a 

tratar aquilo a que Benveniste chamou a subjectividade na linguagem, 

ou seja, a passar da análise dos enunciados à das relações entre esses 

enunciados e a sua instância produtiva – o que hoje se chama 
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enunciação. Parece que a poética experimenta uma dificuldade 

parecida em abordar a instância produtiva do discurso narrativo, 

instância para que reservámos o termo, paralelo, de narração. Essa 

dificuldade marca-se, sobretudo, por uma espécie de hesitação, sem 

dúvida inconsciente, em reconhecer e respeitar a autonomia dessa 

instância, ou até, simplesmente, a sua especificidade: por um lado, 

como já fizemos notar, reduzem-se as questões da enunciação 

narrativa às do ―ponto de vista‖; por outro, identifica-se a instância 

narrativa com a instância de ―escrita‖, o narrador com o autor e o 

destinatário da narrativa com o leitor da obra. (p. 212-3). 
 

Para exemplificar que ―autor‖, narrador e personagem são entidades 

narrativas específicas, Genette (p. 213) lembra-nos que quem conta em Manon Lescaut 

não é o Abade Prevost, nem o Marquês de Renoncourt, autor suposto das Mémoires 

d‟un homme de qualité, mas ―é o próprio Des Grieux, numa narrativa oral em que ‗eu‘ 

só pode designá-lo a ele, e onde ‗aqui‘ e ‗agora‘ reenviam para as circunstâncias 

espácio-temporais dessa narração, e nunca às da redação da Manon Lescaut pelo seu 

verdadeiro autor.‖ Para ele, ―mesmo as referências de Tristram Shandy à situação de 

escrita visam o ato (fictício) de Tristram e não o (real) de Sterne [...] neste sentido, 

claro, a situação narrativa de ficção não se reduz nunca à sua situação de escrita.‖ (p. 

213, grifos dele). 

Ainda conforme Genette (1979, p. 192), não devemos ―confundir as duas 

instâncias da focalização e da narração, que permanecem distintas até mesmo na 

narrativa ‗na primeira pessoa‘, ou seja, quando as duas instâncias são assumidas pela 

mesma pessoa (salvo na narrativa no presente, em monólogo interior)‖. Para ele, ―o 

emprego da ‗primeira pessoa‘, por outras palavras, a identidade de pessoa do narrador e 

do herói não implica nenhuma focalização da narrativa sobre o herói‖ (op. cit., p. 196). 

Como exemplo, ele cita o caso das antecipações sobre o futuro do herói na Recherche, 

de Proust. Conforme Genette, ―essa advertência não poderá ser do âmbito do herói, mas 

sim do narrador, como, mais geralmente, todas as formas de prolepse, que excedem 

sempre (salvo intervenção do sobrenatural, como nos sonhos proféticos) as capacidades 

de conhecimento do herói‖. (p. 203). 

Assim, para Genette, nos casos em que herói e narrador são a mesma 

pessoa, o narrador, apesar de coincidir com o herói, enquanto instância narrativa 

suplanta o conhecimento daquele. Genette (p. 204) lembra ainda que nesses casos não 

se pode recorrer à onisciência do romancista para explicar o conhecimento 

transgrediente, uma vez que 
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entre a informação do herói e a omnisciência do romancista há a 

informação do narrador, que dela dispõe como entende, e a não retém 

senão quando vê nisso uma razão precisa. O crítico pode contestar a 

oportunidade desses complementos de informação, mas não a sua 

legitimidade ou a sua verossimilhança numa narrativa de forma 

autobiográfica. 

 

 

Assim sendo, um desafio para o leitor de metaficção é o problema do 

narrador-protagonista e mesmo o problema do narrador, de maneira geral. Devo agora 

acrescentar às considerações de Genette sobre o problema minha própria percepção de 

que o sujeito que narra e o sujeito que vive podem até estar abrigados sob a mesma 

identidade, nome ou rubrica, mas não possuem no texto a mesma função. Ser 

personagem é apenas ―ser‖: viver. Tudo o que uma personagem faz é existir e tudo o 

que ela precisa fazer é vivenciar sua própria vida, expressa em suas falas ou ações e 

ainda naquilo que dela dizem
19

. 

Por oposição, em romances narrados em primeira pessoa, narrar é uma 

tarefa muito mais complexa, uma vez que todas as potencialidades/possibilidades do 

relato só são possíveis por meio dessa voz que fala. Nela estão todas as informações, 

inclusive as omitidas, todos os ditos, inclusive os silenciosos, todos os efeitos, inclusive 

os não previstos ou não desejados.  

É um trabalho enorme e uma geometria complexa essa, de narrar e gerar 

efeitos com maestria. Enquanto a personagem tem existência autoimersa e cuida apenas 

de sua própria experiência, o narrador, por seu turno, tem a tarefa de comandar o relato, 

de fazer o espetáculo acontecer. Assim, quando narrador e personagem estão 

coincidindo sob um mesmo nome e a função de narrar acumula-se com a de ser e 

existir, a tarefa torna-se mais árdua e a duplicidade de vozes se instaura, revelando o 

autor por trás da voz da personagem. Isso porque o autor, assim como o narrador e 

diferentemente da personagem, tem existência laboral: o autor trabalha para o relato 

enquanto a personagem vive para si.  

O narrador, quando coincide com a personagem, é tanto uma pessoa que 

vive quanto um comissionado do autor que organiza uma narrativa. Nessa coincidência 

                                                           
19

 Essa minha definição soa mais existencial que estruturalista, confesso. Para uma proposta de definição 

semiológica de personagem, remeto a Philippe Hamom (1976). 
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entre narrador e personagem, ou melhor, na impossibilidade de perfeita harmonia para 

esse uníssono, o autor fica ainda mais evidente.  

Aqui não se trata de exigências de verossimilhança nem de retorno ao 

representacionismo. O que acontece é que eventos textuais como o ―falsete‖ do narrador 

(se ele se ―esquece‖ que é função narrativa e passa a uma existência autoimersa) ou da 

personagem (existência autoimersa que se põe a fazer referências narrativas ou 

englobantes) são eventos que acionam nossa consciência sobre a ficcionalidade do 

texto. Ou melhor: nos lembram da consciência textual que está no comando do texto, 

levando personagem e narrador a dizerem o que dizem para que o livro aconteça. 

Tentei, em minha visada panorâmica sobre o romance metaficcional 

brasileiro anterior à Rainha, levar o leitor a perceber como é importante dispor de 

recursos para distinguir as instância e voz específicas do escritor, do autor, da 

personagem e do narrador. Com o tema da impotência, busquei ilustrar a relevância 

dessas especificidades para análises de textos em que a relação 

escritor/autor/narrador/personagem é complexa, por estar solvida, ou melhor, 

entretecida, em uma única fonte enunciativa, a de um narrador-protagonista que fala em 

primeira pessoa.  

A impotência da personagem escritor é um bom desafio para o autor 

metaficcional, pois se a escrita metaficcional incorpora uma dimensão crítica (cf. 

HUTCHEON, 1991; 1984), ela pressupõe uma capacidade de julgar. Se, como vimos, 

uma personagem escritor pode alegar ser impotente para escrever, mas não incapaz de 

dizer como deveria escrever (como é o caso de Caetés e Dados biográficos do finado 

Marcelino), segue-se que alguém o faz por ela.  

Surge daí, por exemplo, a distinção entre a voz do autor e a voz do narrador, 

separado da personagem por sua maior abrangência crítica (cf BAKHTIN, 2003). É 

preciso haver em todo texto ficcional uma consciência que se distinga daquelas pessoas 

representadas e que possa colocar as falas delas sob perspectiva, gerando os efeitos 

gerais do romance. Em textos metaficcionais essa consciência se manifesta e se dirige 

ao leitor; esse é, portanto, o autor metaficcional, distinto de narrador e personagem. 

b) Diferenciando “autor” de “escritor”.  

Além da indistinção entre narrador e personagem, a confusão diante de um 

texto metaficcional narrado em primeira pessoa só se amplia quando se atribui, 

indiferentemente, sentidos ao autor e ao escritor. Quem está falando? Apesar do que 

disse Foucault, ou melhor, Samuel Beckett – ―Que importa quem fala, disse 
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alguém, que importa quem fala‖ – é importante averiguar quem, de fato, está falando na 

enunciação narrativa. Caso contrário, começamos atribuir à personalidade externa (o 

romancista), efeitos de sentido que são ainda componentes do todo interno e estético.  

Um critério para separar o escritor do autor seria fazer acerca da voz em 

questão as seguintes perguntas: quem autoriza? (entrevistas, depoimentos do escritor 

negando certos sentidos atribuídos a seus livros); quem responde pelos efeitos/―danos‖? 

(Flaubert precisando responder sobre as acusações de imoralidade em Madame Bovary); 

quem lucra? (Ossian? Pierre Menard? Paulo Coelho?).  

Além dessas perguntas (voltadas para o escritor), sugiro observar, no texto, 

aquilo que chamo metaforicamente de ―pegadas‖, ou rastros do autor nos elementos 

paratextuais (títulos, epígrafes, prefácios, notas de rodapé e outros) e mesmo nos 

intratextuais. A propósito, vou discorrer sobre isso no próximo capítulo, ao mostrar os 

indícios da presença e trabalho do autor em A rainha dos cárceres da Grécia. 

c) Diferenciando “autor” de “narrador” e “escritor” de “personagem”.  

Genette (1979, p. 204) sugere, como forma de se separar o escritor do 

narrador, o método da atribuição por exclusão: ―Parece-me a mim que o são método 

impõe aqui, pelo menos num primeiro tempo, não atribuir ao ‗Romancista‘ 

(omnisciente) senão aquilo que não se puder atribuir ao narrador.‖ Ainda que 

permaneçam válidas suas advertências sobre o perigo de se atribuir ao romancista aquilo 

que pertence ao narrador (p. 204-5), sabemos que Genette tem em mira Proust e o 

romance moderno. Assim, a força dessas advertências agora precisa ambientar-se 

perante a literatura contemporânea e somar-se a uma mais atual compreensão da 

situação metaficcional, em que a verossimilhança (―podem ter chegado de uma ou de 

outra forma ao conhecimento do narrador‖) não se coloca da mesma maneira que se 

colocava nas explicações do romance moderno. 

Ou seja, no terreno da metaficção, devemos mais do que nunca separar o 

autor do narrador, mas devemos fazê-lo agora não sob expecativas de satisfação de 

verossimilhança, mas de efeito de leitura, ou melhor, percebendo como a justa 

atribuição de vozes explica melhor as inferências que fazemos ao ler o texto 

metaficcional e a espécie de interação que fazemos com o autor no texto. 

Mas, feita essa ressalva, Genette nos fornece ainda mais algumas conquistas 

para pensar essa relação. O teórico distingue as atribuições, feitas pelo leitor acerca do 

conhecimento expresso na enunciação, nos termos de paralipse (atribuição da 

informação ao narrador) e paralepse (atribuição ao ―autor‖, ou romancista). Ele cita 
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exemplos de paralepses na Recherche, coisas que nem mesmo o narrador experimentado 

e numa situação de informação privilegidada poderia saber. Nesses casos, segundo ele, 

―devemos ter de atribuir ao romancista ‗omnisciente‘, Proust, tais informações ou 

conhecimento, que suplanta personagem e narrador‖. Genette (p. 206) não hesita dizer 

que, em tais casos, Proust se esquece ou negligencia a ficção do narrador autobiográfico 

e passa a narrar no modo da focalização zero ou da onisciência clássica. 

Assim, para Genette as informações excessivas (que ultrapassam a 

capacidade ou o disfarce ficcional da personagem) são atribuídas ao romancista. Mas 

penso que nem sempre, ou melhor, não apenas. Genette tem em mira o leitor crítico e 

ele está se referindo à atribuição feita pelo estudioso no momento da escrita da análise 

sobre o romance.  

No entanto, no caso do ato da leitura, da leitura mesma feita por qualquer 

leitor, acredito que a atribuição se dá noutros termos, já que o leitor se lembra de 

―indagar‖ à pessoa com quem interage no texto e não necessariamente ao escritor. 

Assim, a paralepse poderia ser obra do autor no texto, e não apenas do romancista, pois 

o esgarçamento do disfarce narrativo apenas eventualmente pode nos levar a lembrar-

nos do romancista, mas invariavelmente lembra-nos sempre da existência e da presença 

de uma outra voz por trás da voz do narrador e da personagem. Essa voz interna é a voz 

do autor. 

Pelo exposto, fica delineado que, para diferenciar a especificidade de 

atuação desses quatro elementos compósitos da voz narrativa 

(escritor/autor/narrador/personagem), preciso antes diferenciar as noções de esfera 

externa e esfera interna da criação literária. Para isso, recorro à solução proposta por 

Antonio Candido (2000b, p. 16): 

 

a consideração dos fatores externos (legítima e, conforme o caso, 

indispensável) só vale quando submetida a princípio básico de 

que a obra é uma entidade autônoma no que tem de 

especificamente seu. Esta precedência do estético, mesmo em 

estudos literários de orientação ou natureza histórica, leva a 

jamais considerar a obra como produto; mas permite analisar a 

sua função nos processos culturais. 
 

Candido tem em vista o problema de distinguir o essencialmente 

político e o essencialmente estético da literatura e como essas dimensões se 

resolvem no todo de uma obra literária, determinando sua função social. A proposta 
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de Candido permite priorizar o ―interno‖, o texto literário considerado, já que, para 

ele,  

 

[u]ma obra é uma realidade autônoma, cujo valor está na fórmula que 

obteve para plasmar elementos não-literários: impressões, paixões, 

idéias, fatos, acontecimentos, que são a matéria-prima do ato criador. 

A sua importância quase nunca é devida à circunstância de exprimir 

um aspecto da realidade, social ou individual, mas à maneira por que o 

faz. (p. 33). 

 

A partir disso, posso afirmar que o interno é ficcional, o externo não. O 

interno se relaciona com o sentido do texto e o constrói, sendo indispensável para sua 

leitura e interpretação; o externo é aleatório e nem sempre necessário para a leitura. O 

autor pertence ao plano interno; o escritor, ao externo.  

Não se pode, por exemplo, ver como o fato de sabermos que Osman Lins foi 

professor universitário influenciaria no significado de A rainha dos Cárceres da Grécia. 

Por outro lado, o fato de haver nesse romance algo que se relacione com a realidade 

externa do escritor (uma escritora e um ensaísta cujas poéticas tem vários pontos em 

comum com a estética pública de Osman Lins, por exemplo) leva a considerar tal 

aspecto como tendo passado de externo a interno, passando, consequentemente, a fazer 

parte da construção de sentidos do romance.   

Essa distinção é muito importante para qualquer obra metaficcional, mas há 

um aspecto de particular relevância em romances que não temem partir de temas 

autobiográficos, em que a distinção vida e arte precisa ser feita – e isto em favor da arte. 

Recordações do escrivão Isaías Caminha é um exemplo de como nem sempre a 

confusão entre vida e obra privilegia o escritor. Boa parte das leituras desse romance 

são IOPE, orientadas para Lima Barreto e isso só tem gerado desmérito para o próprio 

romancista, ou melhor, para o seu trabalho, já que tal tendência biografista reduz a obra 

do escritor a sua nada exitosa experiência pessoal.  

Essa pode parecer uma distinção especiosa, mas vou insistir nela, 

demonstrando que é importante para a leitura do todo do texto. Confunde-se em 

Recordações o escritor com o autor e este com o narrador protagonista. O resultado 

dessa confusão é que, deixando de avaliar o que o romance tem de boa sátira e sarcasmo 

para com a intelligentsia brasileira de início do século XX e de sempre, muitos críticos 
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se concentram no propalado ressentimento de Lima Barreto pela sua condição de negro 

sem aceitação social.  

Esse preconceito às avessas impede crítica de ler o romance como ele 

merece ser lido: como texto ficcional. É preciso relembrar que quem fala no romance 

não é Lima Barreto, escritor, figura externa ao todo ficcional, mas Isaías Caminha e o 

autor no romance, o qual pode ou não coincidir em alguns aspectos com esse ou aquele. 

Se, em termos de interpretação de romances, a vida não pode ser invocada para o bem, 

por que deveria para o mal? 

Essa percepção mostra a importância de se fazer uma outra distinção: seria 

oportuno distinguir autoria de e autoria em. Nos textos teóricos o termo autoria aparece, 

basicamente, veiculando sentidos relacionados a atribuições de responsabilidade, 

origem, pertença e série: quem escreveu? É autêntico? A quem pertence? Faz jus à obra 

(conjunto) do romancista? E outras perguntas dessa natureza.  

Autoria de, portanto, relaciona-se mais ao escritor, propriamente e tem suas 

ciências prioritárias na historiografia literária, na filologia e na edótica (cf. SPINA, 

1977). Autoria de, por invocar o escritor, geralmente é usada referindo-se a aspectos 

externos ao funcionamento de um texto narrativo. 

Para contemplar prioritariamente os aspectos internos (ação do narrador, 

configuração da personagem, apelos ao leitor), gostaria de acrescentar uma distinção: 

autoria em. Com esse termo busco relacionar atribuições de sentido justificadas pelo que 

está sendo realizado no e pelo relato, além da organização do todo narrativo, condução 

dos rumos do texto, supervisão do narrador e das personagens e apelos da narrativa ao 

leitor.  

As principais perguntas que esse direcionamento semântico enseja são: 

quem fala? Com que fins, estratégias e efeitos? Como o autor está construindo os 

sentidos do romance e que expectativas ele espera que nós, leitores, preenchamos? E 

outras perguntas dessa natureza.  

Portanto, o que chamo de autoria em relaciona-se mais ao autor que ao 

escritor e tem suas ciências prioritárias na teoria literária (teoria da metaficção, 

narratologia, estética da recepção, filosofia literária). Penso que essa nuance, além de 

abordar o autor instaurado (a voz organizadora do todo), tem ainda a vantagem de 

fornecer recursos para avaliar o que muitos chamam de autor internalizado, ao qual, por 

razões que a essa altura já ficaram óbvias, prefiro referir-me como personagem escritor.  
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Assim, pela diferenciação que propus, a autoria d‘O Chalaça, por exemplo, 

é uma coisa e a autoria n‟O Chalaça é outra, que exige uma abordagem diferente 

daquela. O que chamariam o ―autor‖ desse romance (e que eu, pelas razões que venho 

apontando, prefiro chamar o escritor) se relaciona a José Roberto Torero: a história de 

seus pontos de vista, seu estilo, suas preferências literárias ou não, suas ideologias 

literárias ou não.  

Diferentemente, a autoria nesse romance relaciona-se à personagem escritor, 

o Chalaça, e ao livro O chalaça. Envolve, portanto, discussões sobre sua 

metaficcionalidade, sua construção estilística, os pontos de vista sobre a História 

implicados no todo do texto, o estilo da personagem escritor, as preferências literárias 

desta, as ideologias do Chalaça e coisas dessa espécie. 

Como vimos, em toda parte o termo ―autor‖ é usado livremente, ou seja, 

confundido com a pessoa do artista (escritor, romancista, contista, novelista, 

dramaturgo, poeta, ensaísta, teórico). Portanto, julguei conveniente não ter a pretensão 

de operar uma radical mudança na maneira como as pessoas usam esse termo, mas 

contentar-me a reclamar um uso mais consciente dele em terreno de análise crítica, 

principalmente quando a discussão disser respeito à interpretação e versar sobre a 

origem dos sentidos de uma obra metaficcional. 

É o que procuro fazer, lembrando-me que a palavra ―autor‖ tem a vantagem 

de circular livremente entre os mais variados tipos de escrita. Seria bastante inoportuno 

e estranho, aliás, precisar dizer o tempo todo coisas como ―o poeta desse poema‖? ou ―o 

compositor dessa peça‖.  

Não obstante, neste trabalho estou esforçando-me para não contribuir eu 

mesmo para a confusão entre autor e escritor, reservando o primeiro termo para o 

agente comunicativo que delineio em minha proposta e usando termos similares a 

escritor ou expressões correspondentes para referir-me à entidade pública, externa ao 

efeito estético: romancista, figura pública, agente, ser biográfico.  

A dificuldade, porém, é enorme e a lista de termos à disposição, muitíssimo 

curta e incômoda. Daí a repetição do termo escritor neste trabalho. O que, me apresso 

em reconhecer, se não for acompanhado dos devidos cuidados, pode restringir ou limitar 

certas considerações, uma vez que escritor parece estar associado a prosa, enquanto 

autor parece funcionar em referência a qualquer gênero de composição: poeta, 

dramaturgo, romancista, novelista, escritor, contista, cronista, ensaísta.  
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Ou seja, o termo autor tem ainda a vantagem de ser polissêmico e seu 

funcionamento é contextualmente amplo, o que significa que ele pode relacionar 

campos de sentido ligados a origem, fonte, composição ou outro, desde que o restante 

da expressão franqueie essa ou aquela abertura. Por exemplo, na frase ―o autor desse 

poema é Manuel Bandeira‖ sabemos que o uso do termo autor permite que a expressão 

seja substituída por algo como ―quem compôs esse poema foi Manuel Bandeira‖. A 

propósito, aproveito para lembrar que o presente estudo não se detem em considerações 

sobre a poesia, portanto o que chamo de autor neste trabalho limita-se à prosa e mais 

especificamente à narrativa metaficcional. 

Conforme defino aqui, o autor é uma voz, mas não no sentido restritivo de 

fala ou conjunto de enunciados agrupados sob um nome. O mais correto é pensar no 

autor nos termos de pessoa enunciativa, já que sua voz tem grande poder de ação sobre 

nós, leitores. Pelo que se vê, o conceito de voz sustentado neste trabalho deriva dos de 

Bakhtin (2004; 2003; 1999) e Genette (1979; 1972) e tem a ver com a identidade do 

autor, aquilo que o distingue das outras fontes de enunciação do relato (personagens, 

narrador) e constitui o meio possível de construção e organização do todo da obra.  

É na voz do autor que se localiza o todo da obra, aquilo que Bakhtin (2003) 

afirma ser transgrediente à personagem (incluindo o narrador).  

Foucault (2006) acusa o autor de ser uma função, mas tanto ele quanto 

Barthes (e desconfio que todos os grandes ―assassinos‖ do autor) estão contornando a 

distinção entre escritor e autor. Eles estão falando, na verdade, do escritor e da função 

de autoridade que este tenta exercer ou eventualmente exerce sobre sua obra: falam, 

portanto, da pragmática e política da escrita (crítica ao cânone, crítica ao autoritarismo 

interpretativo, ao poder que se exerce na crítica literária).  

Ora, isso apenas inicialmente tem a ver com o autor de que estou tratando 

aqui, como as próximas análises deverão demonstrar. É preciso ter presente que o autor 

é um agente estético interno, formalizado numa voz narrativa (implícita) que comanda o 

relato.  

Considero, portanto, oportuno esboçar agora um quadro dos diferentes 

enunciadores de uma narrativa. Tal quadro leva em consideração tanto as concepções 

correntes e o papel geralmente atribuído a cada uma delas quanto minha própria 

proposta para o campo de atuação do autor (coluna 2):  
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QUADRO DE ENUNCIADORES NARRATIVOS 

 
Escritor Autor Narrador Personagem 

Relacionado ao mundo 

empírico 

Relacionado tanto ao 

mundo empírico como 

ao mundo ficcional 

Relacionado ao 

mundo ficcional 

Relacionada ao mundo ficcional 

- Responde pela obra 

específica e se deixa associar 

aos seus sentidos imediatos 

quando são aspectos positivos:  

- éticos (a obra é progressista, 

é solidária com a fraqueza 

humana); 

- estéticos (é bem escrita, é 

inovadora, é ousada). 

- Se afasta da persona que fala 

na obra, atribuindo-lhe os 

aspectos negativos:  

- éticos (a obra é conivente 

com transgressões polêmicas, 

defende o status quo ou se 

posiciona ao lado de causas 

impopulares); 

- estéticos (narração confusa, 

sentenciosa é atribuída ao 

narrador ou à personagem); 

- apesar de tal vinculação ser 

comum, o escritor não pode 

falar diretamente no texto. 

- Responde pelo todo da 

obra enquanto conjunto 

artístico e ficcional; 

- surge como uma 

consciência linguístico-

literária com a qual o 

leitor pode interagir 

durante o ato de leitura; 

- ―fala‖ de maneira 

indireta e implícita no 

texto, utilizando-se das 

vozes formais que nele 

se expressam e/ou 

colocando essas vozes 

sob perspectiva; 

- é relacionado a tudo 

que não pode ser 

atribuído de maneira 

inequívoca ao escritor, 

ao narrador e às 

personagens; 

- vive no texto e em 

função do leitor 

- Responde por sua 

própria enunciação e 

pelos efeitos 

imediatos dela 

decorrentes; 

- responde pelo 

texto enquanto 

relato verbalizado; 

- relaciona-se com a 

organização 

imediata do 

―espetáculo‖ e a 

distribuição do 

funcionamento 

óbvio da narrativa; 

- vive em função do 

trabalho e economia 

narrativos. 

- Responde apenas por aquilo 

que está ao alcance de suas 

possibilidades como entidade 

supostamente ―viva‖ no 

―mundo‖. A personagem é 

limitada pela vocalização, pelo 

contexto, pela referência e pela 

verossimilhança: ou seja, só 

abarca o que é efetivamente dito 

por ela ou sobre ela; 

- vive para si e em função de si 

mesma. 

 

É relacionado aos significados 

de sua obra conjunta (é ―sua‖ a 

biobibliografia). 

Relaciona-se aos efeitos 

da obra individual no 

seu todo (como nuanças,  

ambiguidades, 

expectativas de leitura). 

Relaciona-se aos 

efeitos do relato 

imediato (sentidos 

explícitos, diretos ou 

situados). 

Relaciona-se aos sentidos 

expressos por sua fala. 
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Partindo do que está sintetizado no quadro acima, neste trabalho procuro 

dividir as esferas específicas de cada persona narrativa. Chamo de persona a cada uma 

dessas quatro possíveis fontes enunciadoras ou instâncias do romance: escritor, autor, 

narrador, personagem. Digo que em determinado romance personas X e Y estão 

distintas querendo dizer que não há coincidência entre a proposta e ideologia 

comunicativa das duas. Os termos indistinto/distinto não aparecem, portanto, nesta tese 

no sentido dicionarístico de (falta de)nobreza, (falta de)destaque, mas no sentido de 

(não)associação para determinada ação comunicativa.  

Do mesmo modo, chamo de imbricada a coincidência entre projeto 

comunicativo, visão ou ideologia de duas instâncias: assim, a coincidência entre a 

proposta pública do projeto estético de um romancista e a assumida por uma 

personagem escritor de uma determinada obra dele leva-me a dizer que escritor e 

personagem, nessa obra, estão imbricados.  

Proponho, em seguida, uma lista de casos possíveis, para fins meramente 

ilustrativos. A partir do próximo capítulo começo a abordar de maneira concreta, ou 

seja, na análise dos romances do corpus, essas relações. 

 

Campo 1: da distinção 

Situações: 

a) escritor e autor são distintos. Ex.: Dom Casmurro, de Machado de Assis; 

b)  autor e narrador são distintos. Ex.: Iracema, de José de Alencar;  

c) narrador e personagem são distintos. Ex.: Vidas secas, de Graciliano 

Ramos; 

d)  escritor, autor, narrador e personagem são todos distintos entre si. Ex.: O 

Ateneu, de Raul Pompéia; 

 

Campo 2: do imbricamento 

Situações: 

e) escritor e narrador são imbricados. Ex.: A rainha dos cárceres da Grécia, 

de Osman Lins; 

f) autor e narrador são imbricados. Ex.: O Chalaça, de José Roberto 

Torero; 

g) narrador e personagem são imbricados. Ex.: Bufo & Spallanzani, de 

Rubem Fonseca; 
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h) escritor, autor, narrador e personagem são todos imbricados. Ex.: O filho 

eterno, de Cristovão Tezza. 

 

Campo 3: das relações entre distinção e imbricamento 

Situações: 

i) escritor, autor e narrador são imbricados, mas a personagem se distingue 

dos três. Ex.: O Chalaça, de José Roberto Torero;  

j)  escritor e narrador são imbricados, mas o autor e a personagem são 

distintos dos dois primeiros e entre si: A rainha dos cárceres da Grécia; 

k)  escritor é distinto, mas autor, narrador e personagem são imbricados: O 

falso mentiroso, de Silviano Santiago; 

l)  narrador é distinto, mas escritor, autor e personagem são imbricados;  

m)  autor é distinto, mas escritor, narrador e personagem estão imbricados; 

n)  escritor e autor são imbricados, mas o narrador e a personagem são 

distintos dos dois primeiros e imbricados entre si; 

o)  autor é distinto do escritor e da personagem, mas imbricado com o 

narrador. Ex.: Chegou o Governador, de Bernardo Elis; 

p)  autor é distinto do escritor e do narrador, mas imbricado com a 

personagem. Ex.: A paixão segundo G. H., de Clarice Lispector; 

q)  narrador e personagem são imbricados, mas são distintos do autor e do 

escritor: Dom Casmurro. 

Cumpre fazer algumas breves considerações sobre essas relações. As 

situações d e h são dois extremos, por assim dizer. A de d é a do romance tradicional, 

que costuma separar as instâncias (real vs. ficcional) e esferas comunicativas (eu/tu/ele). 

Já a situação h acontece seja na metaficção autoral, seja na autoficção contemporânea, 

em que os próprios escritores não temem assumir todos os liames narrativos 

concomitantemente: escrevem na primeira pessoa sobre relatos pessoais mais ou menos 

ficcionalizados, conferíveis com eventos reais públicos; eles ficcionalizam a própria 

vida com disfarces mínimos, apresentando-se, inclusive, como escritores de fato, de 

maneira a manter uma indistinção entre vida e realidade.  

Como é preciso observar os dois pares de relação (escritor/autor, 

narrador/personagem) e ainda o modo como eles se combinam entre si (escritor e 

personagem, por exemplo), nada obsta que uma mesma obra esteja em mais de um 

campo, exceto poder estar nos campos 1 e 2 ao mesmo tempo. Podem, portanto, 
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coincidir em 1 e 3 ou estar nos campos 2 e 3 ao mesmo tempo. Nada impede, por 

exemplo, que Dom Casmurro possa ser incluído nas situações 1a e 3q; assim como 

Rainha se insere concomitantemente em 2e e 3j e O Chalaça em 2f e 3i. 

Proponho agora aquilo que julgo serem algumas vantagens dessa noção de 

autor. Acredito que esta abordagem ajuda a focar no texto e a escapar do externalismo 

do biografismo crítico. Por outro lado, estou certo, me livra do extremo de matar o autor 

no sentido que os promotores dessa morte sugeriram: o de desconsiderar toda e qualquer 

relação do sentido com o criador, com a pessoa do romancista e seus projetos, seus 

valores e seu trabalho criativo. No presente estudo o romancista está considerado, uma 

vez que, segundo esta proposta, o autor funciona no texto a partir de um trabalho do 

romancista, a partir de um direcionamento primeiro e originário do romancista.  

Porém, uma vez deixado na obra, o autor (ou, neste caso, o pré-autor, figura 

que definirei melhor mais à frente), apesar de suas linhas mestras e propósito originário 

(determinado ou pretendido pelo artista), cria vida própria, conforme as regras próprias 

da linguagem e da condição criadora, da estética e da ficção – da narrativa, 

especificamente, no nosso caso. Nisto eu consigo ver conciliação com certos 

pressupostos de Hirsch (1967): o significado proposto pelo autor não impede a abertura 

da significância, ou seja, dos muitos direcionamentos possíveis que o leitor dará a isso.  

Os detratores do autor, ainda que equivocados no principal, têm razão neste 

ponto. Não há que se recorrer à fortuna crítica, a não ser para falar de autores 

coincidentes nascidos de um mesmo escritor ou para relacionar o imbricamento entre as 

ideias públicas de um escritor e o autor proposto em determinada obra, já que o autor é 

o autor de cada obra, por causa dessa obra, no comando dessa obra.  

Isso não apaga o romancista, porque, além das razões apontadas, o escritor 

conhece e domina aquelas regras e condição a que nos referimos e conforme seu 

domínio e inferência delas é que ele cria seu pré-autor, o qual, por sua vez e 

posteriormente (não em termos cronológicos, entendamos, mas de efetividade 

composicional), cria o autor na obra, à medida que se auto-formata nela e por ela (cf 

NEHAMAS, 1986). 

Dessa forma como o concebo, o autor não é psicologia nem subjetivismo, 

uma vez que ele deve ser configurado, criticamente re-construído a partir de uma 

análise das vozes que falam no texto. Essa análise é relevante por que torna possível 

identificar e realçar essa voz principal que não apenas ―fala‖ como age no texto e 

comanda-o de dentro, enformando-o, condicionando sentidos, direcionando olhares, 
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propondo saídas, limitando ou ampliando as personagens nessa ou naquela direção, bem 

como tentando manipular a nós leitores para essa ou aquela ―mercadoria‖ conceitual ou 

estética. 

Disso já resulta também a metodologia possível: o trabalho de uma IOPA 

com relação a um romance metaficcional, conforme a presente proposta, é, antes de 

tudo, atribuir ou separar ou ainda distinguir as vozes do texto. ―Quem está falando?‖, no 

caso, não seria mais a pergunta irônica de Foucault ou Barthes, mas uma pergunta de 

boa-vontade, no sentido bakhtiniano e levisiano de legítima abertura para o outro.  

Essa pergunta nos levará a distinguir as vozes possíveis de uma narrativa: a 

das diferentes personagens (que podem veicular incontáveis mundos e perspectivas) e a 

do narrador. Mas não só. Há sempre um terceiro tipo de voz no texto: a voz do autor, 

que não se limita a um ponto de vista ou espécie de fala. Como afirma Bakhtin, o autor 

engloba todas as falas e pontos de vista, canalizando-os na direção de um propósito 

narrativo maior – o todo da obra. Perceber esse propósito e como ele se configura nas 

muitas relações possíveis com as vozes que falam é perceber o agir do autor e não 

apenas sua entidade.  

Conforme a teoria dos atos de fala nos permite compreender, o enunciador 

(no nosso caso, o autor) está fazendo alguma coisa com a enunciação (a narrativa) e 

mesmo conosco, na maneira como coloca tal enunciação diante de nós e também no 

modo como tenta colocar-nos diante dessa enunciação (SEARLE, 2010; 1995; 1995b). 

Com esse ―está fazendo‖ penso ainda dar conta da reivindicação antioriginalista dos 

inimigos do autor (ou da IOPE, para sermos mais exatos): trago a análise para o eterno 

presente da obra. Fujo do horror ao passado e à origem da obra, horror esse alimentado 

por certas alas mais radicais das teorias sobre interpretação e fujo, ao mesmo tempo, do 

abismo ―futurista‖ ou do eterno deslizamento dos sentidos proposto por Derrida: para 

mim o autor está no presente do texto. No aqui e agora da leitura do texto.  

Portanto, o autor não se confunde com o escritor (que o criou, mas o criou 

para funcionar livremente no presente da leitura) nem com o leitor, pois o leitor, ao 

contrário do que propõe Fish (1980), não criará, no futuro da leitura, o autor nem o 

sentido englobante da obra; o leitor apenas pode considerar ou desconsiderar o autor e 

seu todo proposto. Vale lembrar que isso só aparentemente limita o leitor, pois o leitor 

considera ou desconsidera ativando as infinitas possibilidades de leitura que se abrem a 

partir daquilo que o autor no texto está propondo.  
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Ainda delimitando a metodologia de análise voltada para o autor em 

romances metaficcionais: no caso de uma narrativa em primeira pessoa, será preciso 

ainda distinguir se o autor está imbricado (se ele não faz muita questão de distinguir-se, 

de mostrar-se, de separar-se) com o escritor (com as opiniões estéticas e/ou ideológicas 

públicas do romancista) e/ou com o narrador e/ou com a personagem. Esse rigor 

funcional mostra-se ainda mais útil e necessário no caso de narradores metaficcionais 

em primeira pessoa que se apresentam como escritores cuja poética se assemelha à 

poética pública do próprio romancista. 

Em tais romances, as vozes das muitas personagens, da pessoa mimética do 

narrador e ainda a voz de sua função narrativa são todas veiculadas por uma única fonte, 

o que torna necessário não confundir sua elocução com a de qualquer outro enunciador 

e nos obriga a distinguir quando falam as personagens, quando a pessoa do narrador, 

quando o agente narrativo e quando o autor se ventriloquiza (resolve mostrar-se) pelos 

lábios desse que fala.  

Mas até aqui os meios da análise e as vantagens interpretativas apenas 

sugeridas. Talvez seja necessário enfatizar que, a partir daí, da distinção das vozes, é 

preciso seguir um processo aparentemente inverso: perceber como essas vozes ou 

personagens (no sentido amplo) estão imbricadas (como se relacionam) 

axiologicamente (termo bakhtiniano) no todo do romance.  

Assim, parte-se do autor, a voz principal e o agente organizador dos 

sentidos da obra, para se perguntar por essas relações e então perceber o que está 

acontecendo no romance: escritor e autor estão imbricados? Autor e narrador são 

distintos? Os dois primeiros estão imbricados entre si enquanto os dois últimos estão 

dissociados? Qual o conseguimento, ou seja, os resultados narrativos finais desses 

arranjos, em termos das relações entre o leitor e o texto?  

Espero que esse método dê conta de vários aspectos: constituição das 

personagens, compreensão do foco narrativo metaficcional, relação possível do autor 

nessa obra com o escritor e sua poética pública, relação do autor nessa obra com o tipo 

de leitura que ele espera de nós, relações entre o autor e seu narrador (se rivalizam, se se 

hostilizam, se estão ―mancomunados‖ para ―enganar-nos‖). Lembro, porém, que esta 

proposta e a leitura crítica que ela enseja não significam ainda um todo específico ou 

acabado. São possíveis infinitas leituras que levem em consideração o autor instaurado 

em uma obra, inclusive a decisão de afastar-se dele, de opor-se a ele. Só o que se pede é 

que não se desconsidere o autor, pois fazê-lo seria trair a obra, a realidade desse texto 
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em nome de alguma coisa porventura mais grandiosa ou interessante, mas, no mínimo, 

equivocada. 

Como último argumento em favor da IOPA: acredito que o conceito de 

autor metaficcional ajuda a afastar o alegado temor anticapitalista de Barthes (2004) e 

Foucault (2006), que vêem na pergunta pela origem um sintoma da expecativa de lucro: 

para eles, a interpretação orientada para o escritor é uma forma de regularidade 

associada a um ente que lucra com ela, ou seja, com uma marca ou série. Assim, 

contextualizando tal temor em nossa literatura, afirmações como ―deve ser genial 

porque foi Machado quem fez‖ e ―não podemos ler assim o que sai da pena de Osman 

Lins‖ seriam sintomas dessa tendência latente. No caso da IOPA, uma vez que o autor 

não é o escritor e já que há um autor instaurado em cada texto, não há como ou porque 

reconstituir a regularidade bonificadora, a griffe; ou melhor, não há como deixar de ler 

uma obra, que é o que acontece quando se lê na verdade o padrão originário ao qual ela 

deve (ou ―não pode deixar de‖) corresponder ou associar-se. 
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3  O ESCRITOR E O AUTOR EM A RAINHA DOS CÁRCERES DA GRÉCIA 

 

Desde a primeira leitura, foram justamente os apelos que alguém no texto 

fazia ao leitor o que mais me chamou a atenção no romance A rainha dos cárceres da 

Grécia
20

 (1976).  Eu percebia o que o ―autor‖ (modo como eu chamava o escritor) 

estava, via narrador, fazendo no texto e tentando fazer com o leitor implícito por meio 

do texto. Evidentemente, eu não possuía então nenhuma explicação teórica sobre autoria 

e, aliás, desconhecia que ela se tornava (no início dos anos 2000) cada vez mais 

desacreditada, uma vez que a chamada ―morte do autor‖ parecia, aos olhos de uma 

parcela significativa da crítica, um fato consolidado, como depois vim a saber. 

Em decorrência disso, eu não conseguia, à medida que comecei a ler os 

trabalhos críticos sobre a obra de Osman Lins e mesmo sobre Rainha, especificamente, 

encontrar meios de resolver uma certa perplexidade, uma vez que boa parte dessa 

fortuna crítica parecia desconsiderar as implicações formais dos apelos pedagógicos 

desse romance. Por isso, ao consultar alguns dos trabalhos mais relevantes sobre essa 

produção de Osman Lins, eu percebia que eles não apenas não se detinham em avaliar 

os resultados efetivos de sua proposta de mesclar ficção e crítica, ou melhor, ficção e 

ativismo cultural (no sentido de formar uma nova mentalidade de leitura de ficção no 

Brasil), como até concluíam muito facilmente com saídas que pareciam contrárias 

àquelas efetivamente consolidadas no romance em apreço.  

Enquanto, por exemplo, eu via o escritor de Rainha tentando, pelos lábios 

do narrador, seduzir um leitor ideal para seu ideal público de leitura, usando, para tanto, 

estratégias retóricas nem sempre sutis, a crítica parecia ver apenas um romance em que 

o leitor encontra-se plenamente livre, inclusive para co-criar os sentidos da obra. À 

medida que aprofundei pesquisas sobre a morte do autor, percebi cada vez mais que 

esse descompasso crítico não decorria apenas, ou propriamente, de minhas habilidades 

leitoras, mas de uma disseminação da ideia de morte do autor entre os críticos, inclusive 

de Osman Lins, que ficam cada vez mais acanhados em ler uma obra se perguntando 

pelo conseguimento alcançado pelo escritor.  

No entanto, o erro de não se ler adequadamente Rainha por temer a 

desmoralização pública que a crítica pós-moderna reserva a quem ainda se atreva a 

                                                           
20

  Doravante, vou usar Rainha para referir-me ao romance. As citações serão seguidas de parênteses com 

o indicativo Rainha e a página citada. 
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perguntar pelo autor é derivado de outro, que vem antes dele: o erro de se confundir 

autor com escritor.  

Acredito que essa introdução explica a necessidade de escolher Rainha 

como objeto de estudo. Esta é uma obra que a crítica brasileira aprendeu a ler com a 

orientação para o leitor, e que, consequentemente, não teria problemas em ver como um 

verdadeiro ―atestado de óbito‖ autoral. Quero avaliar esse romance metaficcional 

justamente porque um dos direcionamentos do presente estudo é o de mostrar que a 

metaficção não é território exclusivo do leitor; ou melhor, que o leitor não precisa – 

como se pode, talvez, depreender dos trabalhos sobre metaficção, produzidos por 

Hutcheon (1991; 1984) e Waugh (1984) – ser visto como um rival nem um sucedâneo 

do ―autor‖, uma vez que a dimensão autoral é particularmente ampliada no romance 

contemporâneo. 

Nesse trabalho estou tentando mostrar a seriedade de um ponto fulcral para 

a interpretação orientada para o autor: que a autoridade autoral não se confunde com 

prováveis autoritarismos dos ―autores‖. Se nenhuma postura de escrita, por mais 

incisiva e direcionada que seja, consegue tirar a liberdade do leitor ou impedi-lo de ler 

criativamente é porque existe em cada texto uma outra voz, um autor, que é justamente 

quem efetiva nossa independência interpretativa face aos objetivos determinados do 

escritor.  

No entanto, reconheço que, mesmo a essa altura, essa distinção entre autor 

no texto e ―autor‖ (escritor), da qual estou partindo, talvez ainda não tenha se tornado 

suficientemente clara. Assim, a proposta, iniciada no capítulo anterior, de dissociar o 

autor do escritor precisa agora ser ampliada e tornada concreta pela análise mais 

demorada de uma obra metaficcional.  

A reflexão deve atender às seguintes expectativas: demonstrar que o 

discurso que afirma que é necessário matar o ―autor‖ para se ler uma obra literária está 

misturando o escritor com a voz interna que comanda o relato; fornecer novos 

argumentos para a tese de que autor e escritor são instâncias, personas e vozes distintas, 

com diferentes funções comunicativas; argumentar que o escritor propõe os significados 

principais do romance, mas que o autor propõe a significância, possibilidade real de 

leitura autônoma do texto; configurar, a partir da demonstração, a tese segundo a qual o 

autor não precisa nem pode morrer para que o leitor nasça, visto que é justamente o 

autor quem confere ao leitor a verdadeira liberdade interpretativa. 
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Como disse, acredito que, a essa altura, nada disso seja ainda incontroverso. 

Mas espero que uma interpretação orientada para o autor em Rainha ajude a solucionar 

parte das dificuldades.  

 

3.1 O nascimento da morte do autor e a metaficção 
 

Rainha tem como disfarce ficcional um diário híbrido, que se configura nas 

primeiras entradas como sendo um diário íntimo, mas assume, logo depois, o aspecto de 

diário de escritor ou diário de produção de uma obra. Sendo crítica tal obra, estudo de 

um romance, o diário passará a se configurar como uma espécie de ensaio. Nesse diário-

ensaio fala um anônimo professor de biologia, ex-amante de Julia Marquezin Enone, 

escritora falecida antes de publicar o romance A rainha dos cárceres da Grécia. O 

professor está avaliando, nessas primeiras entradas do diário, a possibilidade de escrever 

um trabalho sobre o romance inédito de Julia.  

Diante das inúmeras interrogações que lhe ocorrem, entre as quais se 

encontra o fato de pensar lançar um estudo crítico sobre um romance que nunca foi 

publicado, o diarista busca os conselhos do professor universitário e crítico literário 

A.B. Irônico, o crítico tranquiliza o futuro ensaísta, dizendo-lhe que hoje há tantas ou 

mais pessoas dispostas a ler um estudo crítico quanto a própria obra ficcional sobre a 

qual tal estudo se volta. 

No entanto, A.B alerta o amigo para a desvantagem crítica de ter sido 

amante da escritora. Sobre essa ressalva, o diarista anota: ―O exame dos textos, 

postulam hoje os especialistas, deve ignorar a mão que os redigiu (tensa, não obstante, 

de história e de motivos obscuros)‖ (Rainha, p. 10). Ora, se nos permitirem dar crédito 

ao romancista
21

, o ―hoje‖ a que o narrador se refere é 18 de maio de 1974, data que 

intitula esse trecho do romance. Assim sendo, que especialistas seriam esses que, em 

meados dos anos 70, exigiam que a leitura de um romance devesse ignorar o seu 

escritor? Creio que o diarista de Rainha se refere aos teóricos da morte do autor, como 

Barthes (2004) e Foucault (2006), os quais vinham afirmando, desde os anos 60, que o 

autor precisava morrer para que o Leitor nascesse.  

                                                           
21

 Osman Lins afirmou, em entrevista a Esdras do Nascimento, que as entradas do romance-diário 

correspondem às datas em que ele ia efetivamente escrevendo os capítulos de Rainha. (cf. LINS, 1979, p. 

252). 
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Em outras palavras, tais teóricos afirmam que, enquanto o leitor leigo ou 

mesmo o crítico se preocuparem com o sentido da obra como algo que deva relacionar-

se de alguma forma com o ―autor‖, eles não terão plena liberdade para ler. 

Apesar de que poderia contentar-me em distinguir autor de escritor e, 

alegando que aqueles teóricos parecem confundir o segundo com primeiro, contornar 

olimpicamente a questão, neste capítulo vou aceitar o problema. E aceitá-lo significa 

fazer um trabalho de demonstração que evidencie que, apesar de que a tentativa de 

obstrução do leitor realmente ocorra em algumas obras, trata-se de um problema que 

não justifica a morte do autor, constituindo-se, antes, num forte argumento em favor de 

sua sobrevivência. 

É claro que essa afirmação só faz sentido se partirmos da distinção que este 

trabalho vem estabelecendo entre escritor (que pode, retoricamente, seduzir o leitor) e 

autor (pessoa estética que pode livrar o leitor dos direcionamentos do escritor). Isto 

posto, podemos averiguar que Rainha é um romance em que aquilo que muitos chamam 

de ―autor‖ não só não está morto como é onipresente, antecipando-se ao leitor e 

delineando o campo de atuação deste.  

Não obstante, como espero demonstrar, trata-se de uma obra aberta, plena 

de sentidos. Para resolver esse aparente paradoxo, defendo um método interpretativo 

que, distinguindo autor de escritor, leva em consideração o autor na obra literária e seu 

trabalho efetivado no texto. Essa defesa lança mão da distinção já apresentada no 

capítulo anterior, entre escritor/autor/personagem/narrador.  

Inicialmente vou responder a estas perguntas: por que o autor 

(não)precisaria morrer na leitura de romances metaficcionais? Como a morte do autor 

chegou à metaficção? 

Em O que é um autor? (2006) Foucault lançou alguns dos principais 

argumentos em torno da necessidade de se libertar a leitura das obras literárias da 

consideração pelos seus ―autores‖. Mais ou menos na mesma época, Roland Barthes 

escrevera ―A morte do autor‖
22

. Foucault, porém, mais denso e sutil que seu 

companheiro, fala menos como o produtor entusiasmado de um manifesto da liberdade 

interpretativa (o que parece ser o caso de Barthes) do que como um irônico e às vezes 

lacônico historiador de uma realidade lastimável. Sua estratégia é – pelo menos 

inicialmente – agigantar o autor e não diminuí-lo. 

                                                           
22

 Esse texto de Barthes será avaliado um pouco mais detidamente no capítulo seguinte. 
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A noção de autor constitui o momento forte da individualização na 

história das ideias, dos conhecimentos, das literaturas, na história da 

filosofia também, e na das ciências. Mesmo hoje, quando se faz a 

história de um conceito, de um gênero literário ou de um tipo de 

filosofia, creio que tais unidades continuam a ser consideradas como 

recortes relativamente fracos, secundários e sobrepostos em relação a 

unidade primeira, sólida e fundamental, que é a do autor e da obra. 

(FOUCAULT, 2006, p. 33). 

 

Já adiantei algo acerca da visão de autoria de Foucault (v. Introdução), mas 

como no presente trabalho terei de voltar várias vezes ao seu mais representativo texto 

sobre essa temática, seria oportuno sintetizar algumas das principais posições sobre o 

autor e alguns dos momentos mais significativos da comunicação do filósofo.  

O primeiro passo de Foucault é negar-se a restringir o autor a sua 

concretude: ele não busca o autor em suas manifestações individuais, nem parte de 

obras literárias concretas. Ele se concentra no jogo de poder de que o autor seria apenas 

um sintoma; ou seja, ele trata com o que e não o quem da autoria: ―um nome de autor 

[...] exerce relativamente aos discursos um certo papel: assegura uma função 

classificativa [...] faz com que os textos se relacionem entre si‖ (op. cit. p. 44-5).  

Foucault insinua que essa regularidade e ligação não existem e que a crítica 

autoral é que os cria, no intuito de homogeneizar as diferenças e incongruências latentes 

de um texto, que seriam fruto de um sujeito pulverizado. Mais à frente pretendo 

demonstrar que a regularidade, antes de ser uma invenção subjetiva da crítica é, na 

verdade um conjunto de marcas autorais perfeitamente reconhecíveis no texto. Trata-se 

do ―corpo‖ do autor, que deixa na obra esses rastros, pelos quais sua regularidade e 

relacionabilidade se estabelecem no texto.  

Para Foucault, no entanto, o autor é uma ―figura que lhe [ao texto] é exterior 

e anterior, pelo menos em aparência‖ (p. 34). Segundo ele, a permanência do autor, que 

vem sendo abalada desde Mallarmé, é agora um mero resquício de uma tradição cada 

vez mais em declínio. Para mostrar que o nome de autor, diferentemente dos nomes 

próprios, goza do estatuto de conferir poder, o filósofo faz a distinção entre signatário, 

fiador, redator e a função autor: 

 

Ele [o nome de autor] manifesta a instauração de um certo conjunto de 

discursos e refere-se ao estatuto desses discursos no interior de uma 

sociedade e de uma cultura. […] numa civilização como a nossa, uma 
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certa quantidade de discursos são providos da função ―autor‖, ao 

passo que outros são dela desprovidos. Uma carta privada pode bem 

ter um signatário, mas não tem autor; um contrato pode bem ter um 

fiador, mas não um autor. Um texto anónimo que se lê numa parede 

da rua terá um redactor, mas não um autor. A função autor é, assim, 

característica do modo de existência, de circulação e de 

funcionamento de alguns discursos no interior de uma sociedade. (p. 

46). 

 

Protestando contra a interpretação de obras literárias que pergunta pelo 

autor, Foucault passa então a questionar: ―Quais as regras de construção do autor?‖ 

Responde afirmando que variam, mas haveria uma constante. Associando então autoria 

com absolutismo religioso, Foucault relaciona as regras de interpretação autoral com as 

mesmas pelas quais a tradição cristã provou o valor (ou não) das obras que vieram (ou 

não) a formar o cânone. Segundo ele, o modelo de construção do autor é ainda calcado 

nos 4 testes de autoria de Jerônimo, ou seja: 1) constância estética [de valor, qualidade]; 

2) constância conceitual [coerência]; 3) constância estilística e 4) constância histórica: 

um texto é de um ―autor‖ se naquele não são tratadas/apostas coisas/informações 

anacrônicas, impossíveis ao ―autor‖ por serem anteriores ou posteriores ao tempo dele. 

Vejamos que Foucault está fazendo uma espécie de metacrítica e avaliando 

a própria natureza do ato de leitura voltada para os escritores. Depois que ele associa a 

pergunta pelo autor com fundamentalismo religioso, não é de se estranhar que hoje 

muitos temam ser colocados na situação ridícula do crítico que faz uma tal pergunta. 

Mas Foucault não se limita a isso. Negando o empirismo da interpretação orientada para 

o autor e ironizando sua práxis, desfere outro golpe nessa orientação interpretativa, ao 

associar autoria com absolutismo platônico e com um eu monolítico ou pré-

psicanalítico.  

 

O autor é ainda aquilo que permite ultrapassar as contradições que 

podem manifestar-se numa série de textos: deve haver – a um certo 

nível do seu pensamento e do seu desejo, da sua consciência ou do seu 

inconsciente – um ponto a partir do qual as contradições se resolvem, 

os elementos incompatíveis se encaixam finalmente uns nos outros ou 

se organizam em torno de uma contradição fundamental ou originária. 

Em suma, o autor é uma espécie de foco de expressão, que, sob 

formas mais ou menos acabadas, se manifesta da mesma maneira, e 

com o mesmo valor, nas obras, nos rascunhos, nas cartas, nos 

fragmentos, etc. (p. 53-4). 

 



102 

 

 

Para esvaziar de sangue e músculos o que ele chama de autor, Foucault 

aponta 4 características do discurso portador da função autor (p. 56-7); sintetizando-as 

com meus próprios termos em itálico, destaco três delas: 1ª.) Propriedade/apropriação. 

Para Foucault, a tendência a conferir aos ―autores‖ propriedade sobre seus textos foi 

instaurada no final do século XVIII e início do XIX e tem dupla origem: no seu aspecto 

moral seria fruto da necessidade de atribuir culpa (o ―autor‖ é aquele que pode ser 

responsabilizado por seus atos); já no seu aspecto material, relaciona-se à possibilidade 

de localizar o possível reparador (o ―autor‖ é aquele que pode minimizar os danos que 

causou). 2ª.) Variável no tempo e no espaço.  Conforme o filósofo, não foi sempre nem 

é em todos os lugares que a necessidade de um autor se impõe/impôs. 3ª.) Instauração 

de racionalidade. Para Foucault, a função autor é o ―resultado de uma operação 

complexa que constrói um certo ser racional‖. 

Mas é justamente aí que, penso eu, Foucault se equivoca. O que o filósofo 

está fazendo é acusar a crítica orientada para os ―autores‖ de tentar esconder o fato de 

que toda crítica é uma construção subjetiva de sentidos. Segundo ele, o autor é ―apenas 

a projeção, em termos mais ou menos psicologizantes do tratamento a que submetemos 

os textos, as aproximações que operamos, os traços que estabelecemos como 

pertinentes, as continuidades que admitimos, ou as exclusões que efetuamos‖ (2006, p. 

50-1). No entanto, se ele tiver razão, a morte do autor não se justifica. Sua afirmação 

tem as seguintes implicações: 1º.) o autor não precisaria morrer, pois, 2º.) autor e leitor 

coexistiriam perfeitamente, de uma maneira tal que 3º.) nossa plena autonomia [de nós, 

leitores] conviveria com a dele [autor], sobreviveria a ele e em nada seria ameaçada por 

ele; uma vez que 4º.) o leitor é que criaria o autor [sic] e seria seu maior beneficiado!  

Acredito que essa contradição de Foucault tenha se originado de um certo 

exagero retórico que ele utiliza no seu ensaio e nem sempre é percebido pelos seus 

seguidores. Foucault, como eu disse antes, parte de um agigantamento do autor (o termo 

filosófico mais adequado para isso é hipostasia). Sua primeira intenção é tornar o autor 

detestável, descrevendo-o como um ser gigantesco, ubíquo e pretensioso. Depois, ele 

muda de estratégia e passa a delinear o autor como um ser imaterial e inofensivo, uma 

sombra atrás da qual se escondem os críticos, ciosos de fazerem suas criações críticas 

subjetivas passarem como descoberta de significados objetivos. O problema dessa 

estratégia de Foucault fica evidente justamente na segunda parte do seu ensaio, pois se o 

autor não é senão nós mesmos (nossa projeção) então não vejo razões para se temer o 

autor ou pedir sua cabeça.  
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Percebo ainda na teoria foucaultiana da produção um desejo de criar uma 

época (superada) do autor. Uma época associada com o surgimento do capitalismo e 

com as reivindicações religiosas da Reforma e da contra-reforma, temas antipáticos por 

natureza. Esse tempo pretérito do autor se opõe a um presente consolidado, universal, 

em que a nova crítica se impôs automaticamente, como um novo testamento da 

liberdade interpretativa sem limites: 

 

A nossa cultura metamorfoseou este tema da narrativa ou da escrita 

destinadas a conjurar a morte; a escrita está agora ligada ao sacrifício, 

ao sacrifício da própria vida; apagamento voluntário que já não tem de 

ser representado nos livros, já que se cumpre na própria existência do 

escritor. A obra que tinha o dever de conferir a imortalidade passou a 

ter o direito de matar, de ser a assassina do autor. (op. cit. p. 36 grifos 

meus). 

 

Num jogo semântico em que hora interessa distinguir autor de escritor, hora 

não, Foucault, assim como seu coetâneo Barthes, busca localizar um suposto momento 

histórico (a modernidade) para o nascimento do autor, caindo no velho erro de tomar a 

visão schleiermarchiana ingênua e romântica de autor como protótipo do Autor, ao qual 

importa combater como a um titã anacrônico. Sua estratégia ―parricida‖ e prometéica 

consiste em hipostasiar a ideia de autor e afastá-la o máximo possível das obras 

literárias concretas e de qualquer ponto de visão empírico, tornando o autor um 

substrato universal e detestável do jogo de poder. 

Assim, o cerne do embate retórico de Foucault com o autor precisa ser 

compreendido no todo de sua obra, marcada pela pretensão de contribuir para libertar o 

indivíduo de qualquer centro autorizador de interpretações, ideal que ele chamaria de 

ser-para-si. O indivíduo leitor de si e/ou para si mesmo, livre para interpretar é uma 

consequência das ideias de Michel Foucault. Ele parece confundir com muita maestria 

autoria com absolutismo e fechamento do texto. Diante disso, a morte do autor se torna 

um verdadeiro imperativo categórico. 

É importante lembrar que as idéias de morte do autor estão, principalmente 

via Foucault, ligadas ao nascimento de algumas teorias de metaficção. Foucault é, sem 

dúvida, um dos pressupostos filosóficos da teoria metaficcional de Linda Hutcheon 

(1991; 1984) e de outros teóricos da literatura pós-moderna que afirmam que na 

metaficção o leitor é forçado a participar da escrita do romance, significando com isso 

que o autor precisa morrer. Um dos eixos centrais da teoria de Hutcheon, a propósito, é 
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a alegoria do leitor-escritor como síntese do potencial igualitário da narrativa pós-

moderna – e mais uma vez associado com a morte do autor, tornado sinônimo de 

autoritarismo interpretativo: ―O que está sendo contestado pelo pós-modernismo são os 

princípios de nossa ideologia dominante (à qual, talvez de maneira um tanto simplista, 

damos o rótulo de ―humanista liberal‖) [...] a noção de originalidade e autoridade 

autorais‖ (1991, p. 15). 

No Brasil, a maioria dos trabalhos sobre metaficção seguem essa linha de 

Hutcheon e, consequentemente, reivindicam a interpretação dos romances 

metaficcionais brasileiros pelo viés do ―império‖ do leitor, que pressupõe o apagamento 

da presença autoral. Flávio Pereira Camargo (2009), por exemplo, ao ler Rainha com a 

ajuda de Hutcheon e ao tratar acerca das relações entre realidade e representação na 

metaficção, afirma que ―na mimesis do processo, o ato de ler não é visto em termos 

passivos, pelo contrário, exige-se do leitor a sua participação ativa no processo de 

construção do significado do texto: juntando, unindo fragmentos esparsos etc.‖ (2009, p. 

95). Ora, o único problema dessa perspectiva estaria nos tais ―termos passivos‖, uma 

vez que tem sido propalado que o autor, independentemente do modo como o 

concebam, apassiva o leitor. Autor e leitor não poderiam ocupar o mesmo espaço vital, 

segundo essa perspectiva. 

A própria Linda Hutcheon (1991; 1984), em sua demonstração das 

especificidades da metaficção parece supô-la sempre como uma literatura, um romance 

que de forma jamais vista propugna pelo leitor ativo, participativo. Mesmo feita a 

ressalva de que Hutcheon toma quase sempre o cuidado de lembrar que está falando em 

termos de grau e não de essência (não é que não teríamos leitor ativo fora ou antes da 

metaficção pós-moderna, apenas teríamos leitores muito menos ativos do que nesta), 

creio que há algum exagero e alguns esquecimentos nessa apressada celebração da 

morte do autor como instauradora do nascimento do Leitor.  

Esses esquecimentos multiplicam aquela contradição do ensaio de 

Foucault, da qual falei atrás. Considero que o grau zero da leitura nas chamadas 

narrativas tradicionais, o leitor nulo, é uma invenção da retórica da desconstrução e de 

certas correntes pós-modernas, o extremo-oposto necessário à postulação de autor 

foucaultiana. Super-Autor e Leitor-nulo são dois extremos retoricamente necessários: 

são protótipos que servem para formalizar o pedido por escrito da cabeça do autor, para 

reclamar sua morte como uma condição incontornável da liberdade interpretativa. 
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Contrariando a invenção do leitor passivo a ser liberto, estabelecida por 

Foucault, Barthes e Derrida, dentre outros e alentada por Hutcheon em sua poética da 

pós-modernidade (1991), neste estudo procuro demonstrar que, em obras 

metaficcionais, mesmo em termos genéricos, o papel conquistado para o leitor não 

implica autor a menos, mas autor a mais. E se me perguntarem se estou falando aqui de 

co-autor, respondo que é necessário primeiro saber o que entendemos por co-autoria, 

nesse ambiente pós-moderno de discussão sobre autoridade interpretativa e morte do 

autor. Será que queremos dizer que em tais obras o autor morreu e, portanto, o leitor foi 

―promovido‖ a autor? Ora, isso seria um equívoco. Compagnon (2001) lembrou a 

contradição que existe por trás dessa expectativa, mostrando-nos que isso é apenas 

substituir uma autoridade por outra (o escritor pelo crítico) e não a plena liberdade 

interpretativa que a pós-modernidade gosta de apregoar. 

Adianto-me em explicar que não estou negando as novas possibilidades 

colocadas diante do leitor pela metaficção. O que estou negando é que essas conquistas 

só possam ser alcançadas, e mesmo que elas o são, via morte do autor.  

Para os teóricos da morte do autor, no entanto, é necessário – para usar a 

linguagem do narrador de Rainha – ignorar a mão que produziu o texto, pois só assim 

será possível ―ativar‖ o leitor, tornando real a leitura. Acredito que essa convicção 

arraigada precisa ser confrontada com uma reflexão sobre como o autor, no ato da 

leitura, nos ―salva‖ do escritor.  

 

3.2  Entre o narrador e o escritor: o “corpo” do autor em Rainha 

 

A primeira razão para se considerar questões em torno de autor e autoria ao 

interpretar Rainha é justamente o fato de que o romance aborda esse assunto 

francamente. É claro que, como veremos, ele o faz da maneira tradicional, chamando 

indistintamente de ―autor‖ tanto o escritor quanto a voz que comanda o todo de uma 

narrativa.  

Essa indistinção problemática, se avaliada mais de perto, pode revelar os 

modos como escritor e autor se relacionam nesse romance. Antes, porém, de tratar da 

veiculação do escritor, é preciso levar em conta a voz óbvia que fala no texto: a voz do 

narrador.  

 

3.2.1  Separando o narrador do autor 
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Vimos acima que, logo na abertura do romance, Rainha propõe o problema 

da autoria por meio do narrador, que está escrevendo no seu diário as inquietações que o 

assaltaram quando decidiu escrever um estudo sobre o romance A rainha dos cárceres 

da Grécia, de sua falecida ex-amante Julia Marquezim Enone. Vimos também que, 

tendo procurado um crítico, este o advertiu para o fato de que ser muito próximo da 

―autora‖ prejudicaria sua análise, visto que os especialistas de então já propunham a 

morte do autor, ou seja, a desconsideração pela mão que redigiu o texto. 

Ironicamente, o narrador escreve: ―Posso indagar: assente que o autor não 

existe, teria eu sido amante de ninguém?‖ (Rainha, p. 11). Sua insistência em tomar o 

termo ―autor‖ como equivalente de escritora reside em sua convicção de que não deve 

abrir mão da experiência pessoal com Julia para apreciar o romance dela. Observemos, 

a propósito, que nas entradas iniciais do diário, o narrador indica a razão de ser de seu 

relato: contar não o livro, mas a vida de Julia Marquezim Enone, a mulher-livro tema do 

texto. O narrador pretende, portanto, um encontro com a ―autora‖ por meio do livro:  

 

Não que o texto se desfizesse e volvesse, por assim dizer, às coisas 

que nomeia. Sem deixar de ser o que é, oferecia-se também enquanto 

mundo e eu nele me movia, entre carnal e verbal. Uma espécie diversa 

de leitura? Um modo esquecido, já apagado em nós, de percepção das 

narrativas? Não sei. Registro os dois fenômenos por refletirem a 

intensidade da presença, em mim, de Julia Marquezim Enone e do seu 

livro – e por mostrarem como, ainda em mim, ela e seu texto se 

trespassam. (Rainha, p. 34-5). 

 

Nesse seu ensaio interpretativo, o professor que protagoniza Rainha 

trabalha, portanto, com a noção de intenção autoral, ora entendida como suposição 

psicologizante do que teria se passado na cabeça de Julia ao escrever, ora como 

direcionamento linguístico, materilizado, portanto, em elementos identificáveis no 

texto. Aqui, por exemplo, trata-se de uma intenção conferível na ação comunicativa, nos 

resultados da composição: ―não pretendeu Julia Marquezim Enone inflar o seu livro 

com os vinte e quatro anos de ocupação‖ (Rainha, p. 137, grifo meu). Ele faz, inclusive, 

ligações entre as intenções da escritora e o feitio de suas personagens: ―Ora, o motivo da 

riqueza dispersa [...] permite à romancista, via Maria de França, surpreendentes 

variações sobre esse rio‖ (Rainha, p. 172, grifos meus). 
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No entanto, o narrador parece ecoar em alguns momentos o discurso 

barthesiano da desconstrução do autor ou derridiano da deriva do significado – como 

quando diz não acreditar na confirmação textual da interpretação via ―autor‖: 

 

Nem mesmo o autor é testemunha incontestável: ele não domina 

integralmente a sua criação, na qual subsistem componentes obscuros. 

Isto não nos impede de arriscarmos hipóteses de impossível 

confirmação. O importante é que elas sejam apreciadas como um 

testemunho da atuação da obra no espírito do observador, e não como 

decifração que a reduza a uma mensagem cifrada – limitada, portanto 

–, contrariando a natureza do objeto artístico, que nunca é um detentor 

de significação, e sim um deflagrador de significações. 

Isto, ainda que ele, no espírito do criador, se revista de uma 

significação precisa. (Rainha, p. 186, grifos meus). 
 

Apesar de tudo, recorre à personalidade da romancista para decidir-se pelo 

sentido da obra: ―Induz-me a esta hipótese um traço pessoal e, portanto, sem validade 

crítica: Julia M. Enone [...] era [...] uma mulher do povo e com uma aptidão para falar 

no seu nome‖ (Rainha, p. 186).  

Evidentemente, estamos diante de um impasse: ora o escritor ou ―autor‖ é 

invocado como fonte e razão de ser dos sentidos identificados na leitura, ora é 

secundarizado e considerado irrelevante para a mesma. Acompanhando essa hesitação 

valorativa, o termo ―autor‖ como que flutua no texto. Ora significa algo interno ao 

relato (o que Bakhtin chamaria de autor-criador), ora externo (autor-pessoa). No seu 

dilatado diálogo com as obras modelares da narrativa universal, por exemplo, o 

narrador-ensaísta às vezes se volta para os escritores, reconhecendo seu trabalho 

compositivo, como na abordagem de Crime e castigo: ―Vi como o autor inicia o 

romance, pondo Raskolnikof em movimento‖. Em sua alusão ele chega a ―conversar‖ 

com Dostoievski, atribuindo ao autor-pessoa os rumos do texto: ―e o caminho que 

escolhes, velho trapaceiro‖ (Rainha, p. 189). 

Acredito que a razão de ser dessa evidente contradição se deva a uma mal-

resolvida crença do que seja um autor e a natureza de sua relação com os sentidos da 

obra.  

Como dito anteriormente, para Booth (1980) cada obra configura um autor a 

partir do estabelecimento de um ethos, que pode ser depreendido da maquinaria retórica 

da obra. A esse conceito de ethos quero justapor o de contradição, para, assim, chamar a 



108 

 

 

atenção para as especificidades da atuação de autor e narrador em Rainha e chegar a 

uma conclusão sobre o que essa atuação revela.  

Ressalvo que não tenho a pretensão de que a presente definição de 

contradição possa valer como uma proposta acabada, ainda que fosse de apenas um 

aspecto, de teoria comunicativa, sendo antes e apenas uma apropriação provisória das 

implicações do conceito de ethos narrativo de Booth, bem como da teoria da interação 

verbal de Bakhtin. Para Bakhtin (2004; 2003) não há enunciado que não pressuponha 

uma fala anterior para a qual ele se apresenta como uma resposta ou uma provocação; 

ou seja, em todo enunciado dialogam pelo menos duas vozes.  

Em dicionário, contradição significa, entre outras coisas, mas 

principalmente ―incoerência entre palavras e ações‖ (FERREIRA, 1986, p. 466). Essa 

definição simples cria, à primeira vista, uma ideia de oposição externa ou ―pura‖. Tal 

conceituação não contempla a noção de polêmica velada, ou confere à ideia de polêmica 

um aspecto involuntário. Nela, a oposição se daria entre uma primeira situação 

comunicativa ou ideal em relação à qual o sujeito que falou age agora de um modo 

afastado de sua fala inicial, tornando-se, consequentemente, incoerente.  

Essa ideia engendra duas elocuções distintas, separadas no tempo: o antes e 

o agora, sendo este último distinto do antes e incoerente em relação a ele. Portanto, a 

definição do dicionário lembra e realça uma certa unidade, apesar de tudo: é uma 

mesma pessoa que se contradiz.  

Diferentemente dessa contradição do sentido dicionarístico, que parece 

reportar etimologicamente a uma única voz que se equivoca no tempo, a contradição 

narrativa, vista pelo viés bakhtiniano, permite distinguir a enunciação do narrador dessa 

outra enunciação possível e perceptível no interior da obra: a voz do autor. No texto 

literário, portanto, a contradição, quando não é percebida e incorporada pelo próprio 

narrador, acaba revelando pelo menos duas pessoas a falarem no interior do enunciado.  

Vimos anteriormente com Bakhtin (2003, p. 11) que o autor abarca a 

personagem, sendo ele a consciência da consciência desta. Gostaria de acrescentar que 

um modo concreto de observar esse abarcamento é justamente notando que aquilo que 

escapa ao narrador acaba realçando a consciência do autor; ou melhor, realça nossa 

consciência acerca da presença do autor no texto. 

Assim, a contradição, em termos narrativos, é uma espécie de justaposição 

de consciências ou vozes distintas e até mesmo discordantes no interior de uma mesma 

fala e, portanto, no mesmo ―lugar‖ de espaço-tempo, a qual, uma vez percebida, realça a 
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presença do autor no texto. No capítulo anterior apresentei alguns exemplos concretos 

dessa dupla dicção, mas isso não me impede de mostrar agora como a contradição 

revela as vozes do autor e do narrador presentes no interior do discurso do ―eu‖ que fala 

em Rainha.  

Vejamos, nesse propósito, mais um trecho da abertura do romance: ―Julia – 

Julia Marquezim Enone‖ (Rainha, p. 7). Essa é uma fala que pressupõe uma audiência, 

um ―ouvinte‖ a ser informado, posto a par. Mas que leitor/ouvinte é esse: o 

internalizado, leitor do suposto diário, pertencente ao mundo da personagem ou o leitor 

empírico, ―ouvinte‖ do mundo real? Para responder, observemos que o uso dos 

travessões denotam um certo ventriloquismo, pois quem fala é o autor, ―lucrando‖ 

narrativamente com a informação – desnecessária, em relação à personagem que narra e 

mesmo em relação ao leitor ideal. 

Doutro modo: se o leitor ideal já acompanhava o relato, sabia de quem se 

tratava e não havia, portanto, necessidade de ser apresentado a Julia. Ou será que não é 

contraditório apresentar uma pessoa de quem já se falava no diário ―muitas vezes, 

durante o último ano‖ (Rainha, p. 7) àquela outra com quem se falava a respeito? 

Portanto, é conosco que essa voz fala, ao explicar de quem se trata Julia. 

Outra incoerência do narrador está no próprio início do romance que lemos, 

o qual configura, em relação ao projeto estético do narrador, que pretende romper com 

os recursos narrativos clássicos, uma contradição ou lapso, já que se trata de um início 

de estrutura tradicional (apesar da inovação do ―muitas vezes‖ em oposição ao chavão 

narrativo clássico ―era uma vez‖). Se não, vejamos: há uma ―clássica‖ necessidade de 

explicar a razão do relato e mesmo sua origem e há também a apresentação típica do 

narrador por meio da exposição de suas credenciais narrativas justapostas a informações 

sobre a fonte do seu relato: as perguntas narrativas ―tradicionais‖, quem narra? por que 

narra? o que narra? por que meios narra?, estão todas respondidas aí no começo do 

romance.  

Os lapsos do narrador são elementos materiais que evidenciam que o 

escritor monta uma determinada situação narrativa, mobilizando, para tal, as leis 

próprias dos textos em geral e das narrativas, em particular. Os narradores são sempre 

imaginações, personas projetadas pelos escritores. Até aí, nenhuma novidade. No 

entanto, nesse trabalho de criação e mascaramento, tornado bastante complexo pela 

rejeição aos enredos e estilos lineares, o escritor de metaficção inevitavelmente acabará 

imaginando mal um passo, ou olvidando de imediato um aspecto ou esquecendo-se de 
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manter a coerência da imitação em algum momento. Esses lapsos constituem, assim, 

espécies de interpolações, tornam-se um aposto da fala do autor na dicção da 

personagem-narrador. 

Essa é uma das formas de instauração do autor em um texto e em Rainha o 

autor se mostra amiúde por meio desses equívocos, nessas incoerências e mesmo lapsos 

momentâneos do escritor via narrador, os quais revelam haver uma diferença entre a 

pessoa que age falando (a personagem) e a pessoa que fala agindo (o autor no texto). O 

que acontece nesses casos é que toda informação referencial e típica sobre Julia soa 

estranha perante a comunicação que envolve os interlocutores imaginados (o diarista, 

que foi seu amante, e o leitor ideal do diário, que já acompanha a leitura há um ano) e 

nos leva a perceber, nesse estranhamento, uma espécie de excedente comunicativo: ―Na 

verdade – é como se disséssemos a nós mesmos, em tais momentos –, o narrador se 

dirige ao leitor ideal do diário, mas o autor no texto está se dirigindo a mim‖.  

Encontramos outra ocorrência ainda na segunda metade do primeiro 

capítulo, quando o narrador, às voltas com o tema de seu trabalho, afirma que falar da 

pessoa seria narrar e que não vai fazê-lo, pois ―correria o risco de palidamente sugerir o 

perfil da minha amiga‖ (Rainha, p. 8). Vai, portanto, teorizar. O que é curioso, para o 

leitor, e, de certo modo, insólito, é que o narrador já está ―dentro‖ da narrativa onde diz 

isso. Esse insólito leva-nos a buscar o autor, que se realça na diferença entre o que se diz 

no relato e o que se faz com o relato
23

.   

O narrador usa esse expediente no meio do primeiro capítulo como 

justificativa para não falar de Julia e sim do seu livro, não narrar e sim fazer análise 

literária. No entanto, isso, que aí é mostrado como um risco a se evitar, em muitos 

outros momentos do texto será defendido enfaticamente como coisa superior à 

expressão direta.  

Neste ponto o leitor deste trabalho pode objetar que tais ocorrências 

deveriam ser todas atribuídas à própria personagem e sua configuração. Por que 

enxergar outra pessoa nesses enunciados? Por que atribuir isso ao autor e não à própria 

caracterização do narrador que fala? Lembro que, a valermo-nos de Aristóteles (1990), 

uma contradição só será incorporada à caracterização da personagem se for parte de um 

                                                           
23

 Os conceitos de locução (o que se diz), ilocução (o que se faz por meio do que se diz) e perlocução (os 

efeitos do que se diz) são oriundos da teoria dos atos de fala, iniciada por Austin e desenvolvida por 

Searle. Neste trabalho estou me apropriando dos estudos dessa corrente da filosofia da linguagem para 

argumentar que um autor consegue produzir os sentidos que almeja para um texto. 
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todo coerente; melhor dizendo, se não for contraditório que a personagem se contradiga; 

ou ainda: se a sua caracterização incluir no conjunto o detalhe, a diferença.  

Ainda que Aristóteles não trate plenamente das consequências, para o efeito 

da leitura, da suposta construção incoerente do caráter do herói, acredito que 

contradições não solucionadas ou não abrigadas na caracterização da personagem são 

percebidas pelo leitor e lançadas à conta de uma outra entidade presente no texto, 

distinta dessa óbvia que fala.  

Essa outra entidade ou persona é o autor. Sendo assim, a contradição é uma 

maneira pela qual podemos perceber o duplo ethos veiculado pela fala da personagem-

narrador: o ethos autoral e o ethos da personagem como que ―lutam‖ bakhtinianamente 

no interior do mesmo discurso
24

. 

Há em Rainha esses dois ethoi distintos e uma constante contradição na voz 

narrativa, contradição essa que não é explicada, não é resolvida pelo próprio narrador. 

Como disse, a contradição não encaixada, não resolvida no todo narrativo, ou ainda, não 

solucionada pelo próprio narrador, revela o autor e chama a atenção para este, 

evidenciando a construção ―literária‖ da personagem. Ora, como a metaficção busca 

justamente chamar a atenção do leitor para essa literariedade, as narrativas 

metaficcionais, principalmente por sua menor preocupação com a verossimilhança, 

fazem abundar no texto contradições não resolvidas ou não encaixadas. 

Consequentemente, textos metaficcionais costumam ter grande carga autoral, no sentido 

em que estou definindo aqui o campo de atuação do autor. 

Vejamos outro trecho de Rainha, talvez ainda mais representativo dessa 

espécie de oposição dialógica. Aqui temos o narrador citando o caso das literaturas 

hermética e alegórica: 

 

logo, toda uma doutrina seria construída para justificar a necessidade 

da alegoria:  

a) a razão, incapaz de alcançar as coisas divinas, só chegaria a elas 

com mediação alegórica; 

b) a alegoria, dependendo de um mestre ou decifrador, permanecia 

velada aos indignos da verdade. (Rainha, p. 184). 
 

                                                           
24

  O trabalho de Amossy (2014) apresenta uma ampla e significativa abordagem sobre como diferentes 

ethoi podem se relacionar na tessitura discursiva de uma obra. 
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Essa citação é autoral e metaficcional, pois ela, devido a sua contradição, 

chama a atenção para o próprio texto em que é lida e para a construção desse texto, em 

que um professor ensaísta dificulta o livre acesso do leitor ao suposto romance de Julia 

M. Enone, fornecendo apenas pitadas de sua fábula, colocando-se entre o livro e o leitor 

e justificando a necessidade de um comentarista decifrador. Portanto, o narrador critica 

algo que ele mesmo faz e chama perigosamente – e quase que se poderia dizer 

―desastradamente‖ – a atenção para sua própria condição. 

O narrador afirma ainda (Rainha, p. 14) que o diário é uma solução para o 

tipo de ensaio que escolhe, mas já escrevia o diário, pois só às tantas do mesmo isso é 

dito. Portanto, o ensaio é que seria a solução para o diário e não o contrário. Não só 

isso: também se contradiz – ele, que em muitos momentos afirma propugnar pelo 

rompimento de convenções narrativas – ao mostrar-se preocupado com a 

verossimilhança, com a moral da leitura: ―voltar simplesmente ao meu ensaio, como se 

nada houvesse acontecido, seria falso‖ (Rainha, p. 164). Outra ―cochilada‖ do narrador: 

critica o realismo, mas é com base em ―ao que sabemos‖ (ou seja, na coerência com a 

realidade) que busca convencer o leitor: ―Mas não é leal à vida e, portanto, aos leitores, 

o narrador que insiste na representação de momentos harmoniosos, dando curso 

ordinário e certo ar invulnerável ao que sabemos raro e frágil.‖ (Rainha, p. 150). 

Como sugeri anteriormente, o problema comunicativo evidente nos 

exemplos acima é o da justaposição, no interior da fala de uma única persona, o 

narrador, de vozes oriundas de distintas naturezas comunicativas. Evidentemente, não se 

trata apenas da contradição simples do sentido dicionarístico, mas de uma verdadeira 

oposição bakhtiniana entre duas vozes, uma distinção narratológica entre duas 

instâncias específicas que estão disputando espaço no interior de uma mesma 

enunciação ou abrigadas sob uma única rubrica, a do narrador ensaísta. Uma deve ou 

deveria falar para o interlocutor imediato (o leitor ideal), já a segunda prima pelo falar 

perante uma outra audiência ou pressupondo uma terceira audiência: nós, os leitores 

reais do romance.  

O primeiro tipo de fala pertence ao narrador como personagem de uma 

situação comunicativa imaginada pelo escritor, o segundo tipo pertence ao autor 

instaurado no texto. A diferença é que, se os narradores são sempre imersos em seu 

mundo ficcional, o autor, pelo contrário, é consciente de si e de sua ligação com o nosso 

mundo. Assim, enquanto a personagem está diluída em sua própria existência (quando 

pessoa) ou trabalhando em favor do enredo (quando narrador), o autor está buscando 
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atingir um propósito, ele está fazendo alguma coisa com o relato e inclusive com a fala 

das personagens e do narrador. 

Reconheço que essa distinção parece muito mais difícil de comprovar-se em 

narrativas metaficcionais cujo narrador é um escritor que além de tudo fala em primeira 

pessoa, como é o caso de Rainha. A dificuldade surge porque, nesses casos, sempre 

podemos atribuir o lapso a uma intenção mais ou menos dissimulada de chamar a 

atenção para o próprio expediente narrativo. Ou seja: pode-se alegar que essa espécie de 

metaficcionalidade não se origina necessariamente de contradições, mas de atribuições 

de sutilezas realizadas conscientemente pela própria personagem.  

Essa, porém, não é uma conclusão inofensiva. Para fazer uma tal afirmação 

nós precisaríamos decidir que tal intenção pertence ao próprio narrador e não ao autor 

que fala no texto. Para mim fica logo evidente que isso é impossível, uma vez que é ao 

autor e não à personagem que recorremos em tais casos. Além disso, não existe, como 

argumento mais à frente, nada em teoria literária que mereça o nome de ―intenção da 

personagem‖. No entanto, talvez o leitor deste estudo não se decida com tanta 

facilidade. Por essa razão, e para que o que estou dizendo não se torne obscuro, vou 

apontar outros indícios da presença do trabalho do autor em Rainha, distinguindo sua 

ação específica da do narrador, sempre que elas parecerem confundir-se. 

O narrador de Rainha e o autor no romance não se entendem; o primeiro 

fala, digamos, para dentro da narrativa, querendo coincidir consigo mesmo; já o autor 

fala conosco nas entrelinhas do narrador e contrariando os interesses daquele. Para 

mostrar que isso não é uma interpretação subjetiva e psicologizante, esforçar-me-ei por 

evidenciar o trabalho e o ethos do autor, mostrando que são distintos dos do narrador. 

Acredito que a materialidade do autor em Rainha ou o seu ―corpo‖ podem ser 

evidenciados nos vestígios linguísticos deixados pelo autor no texto à medida que ele 

vai se revelando por contraste ao narrador. Esses ―rastros‖ são os seguintes. 

O uso de fontes formalizadas de informações. Essas fontes (argumento de 

autoridade, notas de rodapé, transcrição de documentos teóricos), não importa se 

verdadeiras ou falsas – pois o leitor nem sempre alcança saber a diferença e acaba não 

se preocupando com ela – são intensificadores da distinção autor/narrador. É o que se 

verifica em Rainha.  

Mas porque afirmo que essas fontes formalizadas separam autor e narrador? 

Justamente porque tais alusões, citações de obras, entre outros expedientes abundantes 

nesse romance, remetem o leitor ao mundo da realidade, ao qual o narrador não pode 
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pertencer, menos ainda um narrador que é também personagem. Eis uma relação 

imediata entre o autor e a metaficção: quanto mais o narrador chama a atenção sobre a 

relação real/ficção, mais evidente fica que o narrador não pode passar do seu mundo 

para o nosso. Sua impotência, tornada evidente, realça a consciência organizadora que 

administra suas falas e as encaixa em um todo narrativo, realçando, consequentemente, 

a percepção que o leitor tem da metaficcionalidade do texto. 

Isso mostra que a consciência metaficcional não é, necessariamente, auto-

consciência, no sentido de consciência dada pelo próprio texto, ou seja, sem a mediação 

de uma presença autoral, como muitas teorias de metaficção sugerem, ansiosas por 

apagar o autor da reflexividade do texto. 

A propósito, Wenche Ommundsen (1993, p. 27) acredita que, se a 

―reflexividade‖ dos textos pode ser latente ou explícita, deveríamos concluir que ela é 

finalmente, produto da leitura, demandando do leitor uma competência metaficcional 

para percebê-la ou ativá-la. Finalmente, ele acredita que a metaficção ―é o produto de 

uma certa prática de leitura, um tipo particular de atenção‖ (p. 29, grifos dele; tradução 

minha). 

Não há porque não reconhecer isto. No entanto, o que é difícil de sustentar é 

que o leitor possa escrever as próprias marcas responsáveis por chamar sua atenção para 

a construção ficcional do texto. Como estamos vendo, a reflexividade é, finalmente, 

tornada possível e realçada pelo delineamento da consciência sobre uma consciência no 

texto e não do texto. A competência metaficcional é um produto do trabalho do autor, e 

decorre, entre outros expedientes, da forma como ele se distingue das demais vozes do 

texto, chamando a atenção para a construção literária deste. 

Além do uso das aludidas fontes formalizadas, o autor em Rainha usa outro 

expediente para distinguir-se do narrador: as contradições entre as proposições 

assumidas pelo narrador e aquilo que ele, autor, efetivamente configura para o 

ensaísta. Como o narrador não possui autonomia para zelar por sua própria coerência, 

digamos assim, ele acaba se contradizendo, não importa se por descuido do escritor ou 

pela vontade consciente deste. Por exemplo: o narrador de Rainha critica o fato de a 

cultura nacional tender para a pomposidade, expressa no amor aos hinos cívicos tão 

empolados; no entanto, usa ele mesmo um estilo carregado de interpolações e inversões 

sintáticas. Percebendo esse fato, nós, leitores do romance, somos levados pelo autor a 

colocar o ethos do narrador sob perspectiva. 
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Outro exemplo: o professor que nos conta a história em Rainha afirma que, 

ao contrário dos seus colegas de profissão, não pretende inocular paixões no espírito de 

ninguém, o que seria uma loucura. No entanto, o que é toda a narrativa de Rainha senão 

uma tentativa do ensaísta de inocular essa paixão pelos mecanismos das narrativas no 

leitor? Vemo-lo ainda a afirmar que sua opção lhe permite a desinteressada fruição dos 

muitos livros que povoam sua casa. Mas como poderia ser desinteressada, essa fruição, 

se seu discurso e artilharia retórica são os de um conhecedor de literatura, carregados de 

conhecimento, astúcias e profissionalismo muito raros ou, melhor dizendo, muito 

próprios (próprios de um professor) de teoria literária?  

Isso nos leva ao próximo item: lapsos, ideias fixas ou recorrentes. Tudo isso 

podem tornar-se ―pegadas‖ autorais. Vejamos uma demonstração: ―Observando 

Vicente, meu barbeiro, no ofício há mais de vinte anos [...]‖ (Rainha, p. 105). Essa 

coincidência entre o tempo do aprendizado do barbeiro e o tempo em que o professor 

vem fazendo anotações de leituras nos seus cadernos é um exemplo de ocorrência que, 

por não ser explicitada jamais pela fala do narrador, se for percebida pelo leitor deverá 

ser atribuída à conta do autor. O leitor notará que o mundo ficcional não é de todo dado 

pelo narrador, que há coisas que este não pode dizer ou perceber.  

O outro exemplo de ―cochilada‖ que escapa ao narrador, mas que só 

lembramos de atribuir ao autor, advém do caso da autoria, que já mostrei ser um dos 

assuntos da abertura do romance:  Julia seria a favor da interpretação focada no texto, 

que minimiza a intenção autoral. A prova está na citação seguinte, extraída dos seus 

papéis de anotações:  

 

Engana-se quem crê que todos os fragmentos de uma narrativa nascem 

da mesma intenção e convergem, em acordo perfeito, seja para onde 

for. Só a obra, mais nada, acolhe e justifica o que a ela se associa. 

Objeto uno e, entretanto, caprichoso, apto a assimilar corpos 

estranhos, modelam-no os múltiplos interesses do escritor por tudo 

que – importante ou sem valor claro – deixou no seu espírito marcas 

duráveis. (Rainha, p. 179, grifos meus). 
 

Porém, se os fragmentos de um texto não convergem em acordo, como 

podem ser modelados? E se o que o narrador pretende é nos convencer de que, na 

determinação dos sentidos de uma obra, o ―autor‖ e suas intenções ficam em segundo 

plano, porque atribuir a modelação da obra justamente às marcas duráveis deixadas no 

espírito do escritor? 
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3.2.2  Separando o escritor do narrador 

 

O que estou fazendo aqui é fornecer exemplos suficientes para demonstrar a 

existência de uma série de contradições na fala do narrador de Rainha, que seriam fruto 

da coexistência, no mesmo discurso, de duas diferentes instâncias narrativas. Para evitar 

atropelamentos, eu disse atrás que essas contradições resultam de uma oposição entre 

autor e narrador. Mas agora já posso dizer que, uma vez que se possa demonstrar que o 

narrador atua como uma espécie de alter ego do escritor, veiculando a poética pública 

deste, seria necessário ainda, para reconstituir a dinâmica enunciativa de Rainha, 

separar o escritor do narrador. 

Para estabelecer essa distinção, retomo o exemplo da discussão travada no 

livro a respeito do tema da autoria, já citada aqui. Um exame atento mostra, 

principalmente na questão das diferentes concepções de autoria abrigadas de maneira 

incongruente no interior do discurso do ensaísta, que o narrador de Rainha tem uma 

teoria sobre a relação entre a intenção autoral e os sentidos de uma obra, mas a 

intromissão do escritor em seu discurso impõe que nem sempre ele consiga ser coerente 

sobre o assunto. 

Doutro modo: o autor em Rainha ganha corpo por meio de vários 

expedientes interpretativos, mas se manifesta principalmente por meio das contradições 

do narrador. Por sua vez, o narrador se contradiz porque não está inteiramente 

concentrado na sua missão de construir um relato. Ele divide sua atenção com outra 

tarefa ou missão, já que representa, por procuração, a opinião pública de Osman Lins.  

Para demonstrar isso, forneço alguns exemplos que, apesar de constituírem 

espécies distintas de ocorrências, reclamam igualmente um olhar para o próprio escritor. 

O primeiro deles relaciona-se com as recorrências e alusões, em diferentes obras do 

mesmo escritor, de trechos, ideias ou motivos semelhantes. Recorro, para ilustrar, a um 

trecho de Rainha, do qual ressoa o eco revelador de um outro, curiosamente semelhante, 

encontrado no romance anterior de Lins, Avalovara: 

 

Assim a ―Novela do Curioso Impertinente‖, esquecida na estalagem, 

com alguns livros, por alguém ―que puede ser que vuelva‖ e lida em 

voz alta pelo cura, no Dom Quixote; assim, trezentos anos depois, o 

―album vermelho e fino, de capa desbotada, com os cantos dourados, à 
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moda antiga‖, cuja leitura os hóspedes de uma velha casa ouvem de 

Douglas, em A volta do parafuso, de Henry James. (Rainha, p. 88). 
 

Talvez ocorra a um leitor de Avalovara, dotado de boa memória e que se 

depare nesse trecho de Rainha com o ―eco‖ da recorrência, que o narrador de Rainha 

fala como um porta-voz da poética pública de Osman Lins, já que não teme beirar o 

que, doutra sorte, seria tido como ―plágio‖.  

É quase impossível que esse tipo de recorrência não chame a atenção do 

leitor, mostrando a sociedade entre escritor e personagem. Um segundo exemplo, agora 

mais contundente, de coincidência entre a estética pública do escritor e a visão de 

mundo defendida pelo narrador: 

 

a mensagem da heroína [Maria de França], emissão no vazio, evoca o 

drama do escritor, muitos dos quais vivem e morrem sem conhecer a 

alegria da resposta; como o romancista e, ainda mais, o poeta, 

desnuda-se a figura central do livro, submete ao mundo indiferente o 

que por norma se esconde. (Rainha, p. 91, grifo meu). 
 

O que ocorre no trecho citado acima é que ele mostra que em Rainha há 

uma visão desencantada sobre a realidade do escritor perante seu público. Ora, quem 

conhece algo da vida e obra de Osman Lins notará que é a mesma visão defendida pelo 

escritor em seus trabalhos públicos, ou seja, não ficcionais. As reflexões do narrador 

acerca do papel do escritor e sua situação ingrata diante de um público indiferente a sua 

faina são muito similares às encontráveis nas obras críticas do próprio Osman Lins, de 

que Do ideal e da glória é síntese exemplar.  

Em Rainha essa aproximação entre a proposta pública do escritor e a 

estética defendida pelo narrador e mesmo por Julia não se limita aos aspectos temáticos. 

Se, no plano do conteúdo vemos o narrador de Rainha agir às vezes como se fosse uma 

máscara de Lins, tecendo considerações sobre o universo do sistema literário muito 

semelhantes às do próprio escritor, no plano estilístico também notamos essa 

aproximação. Notamos, pelas poucas transcrições fornecidas de trechos da obra de Julia, 

que em Rainha não se distinguem ainda o estilo dela, escritora do romance fictício, e o 

estilo do diarista-ensaísta do texto que lemos.  

Essa especularização se amplia, quando o leitor observa que, como 

escritora, Julia também não se distingue o suficiente de sua narradora-protagonista, 

Maria de França, coincidindo com esta em muitos aspectos. Assim, diante de tais 
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ocorrências somos obrigados a nos lembrar de Osman Lins e de que o que lemos é, na 

verdade apenas um livro dele.  

A essa altura devo lembrar que não estou trabalhando aqui com a dimensão 

valorativa do lapso. Aliás, não caberia numa discussão sobre uma obra metaficcional a 

invocação das tradicionais reivindicações de verossimilhança. O interesse, portanto, é 

apenas demonstrar os meios pelos quais o autor em um texto se separa do narrador e do 

escritor. Acredito que tudo que soa equívoco no texto, e o narrador não consegue 

resolver ou nem mesmo percebe, é resolvido pelo leitor em termos de uma olhadela para 

o escritor e para o autor no texto. 

Uma das formas como autor e o escritor começam a ser percebidos e 

contrastados em Rainha se efetiva por meio da imaginação equívoca do professor 

ensaísta, cuja imagem total nunca coincide consigo mesmo, ou melhor, com aquilo que 

diz de si mesmo. Quando se dá conta disso, o leitor passa a atribuir a diferença ao 

rompimento ocasional dos cordões que prendem a máscara de ensaísta ao rosto do 

escritor.  

Como a estética pública de Osman Lins e a ―teoria literária‖ desse professor 

secundarista de biologia são, estranhamente, muito similares, o romancista tenta salvar 

o disfarce, acionando seu narrador para afirmar que possui ―cadernos (íntimos?), onde 

há mais de vinte anos comento os livros que leio; o presente estudo, organizado, 

constitui exceção no meu programa de vida‖ (Rainha, p. 81). No entanto, isso só serve 

para expor ainda mais o artifício da situação: por que alguém que ―não é do ramo‖ 

tomaria notas íntimas de leituras durante 20 anos?! E se as toma por tanto tempo, pode 

ainda ser ―fruidor desinteressado‖?  

Outra sorte de ocorrência que nos lembra, em uma obra, da existência do 

escritor, distinto do narrador, são as inexatidões, as informações erradas, os 

anacronismos e os erros ortográficos. Tais erros nem sempre são encarados como 

pertencendo às personagens. Como indiquei no capítulo anterior, um limite 

intransponível para a personagem é o erro involuntário, o sentido involuntário, não 

enunciado ou explicitado. À personagem só pertence aquilo que é fruto de sua intenção 

explicitada, de sua percepção, ou seja, que se relaciona de maneira inequívoca com a 

sua imagem e autoimagem, com sua verbalização ou que lhe é atribuído como tal pelo 

narrador ou por qualquer outra personagem. Tudo que escapa a esse campo de 

propriedade da personagem é imediatamente atribuído ou ao autor ou ao próprio 
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romancista. Eis a razão pela qual este se precavê como pode, recorrendo a recursos 

diversos. 

Um exemplo dessa prevenção: nenhum escritor, de nenhuma proposta 

poética, ao que me lembre, jamais esperou que o leitor decidisse quem comete os erros 

estilísticos ou linguísticos. Digamos que a personagem de um livro tenha um jeito de 

dizer marcado por desvios da norma linguística. O que o romancista faz? Ele procura 

marcar esses desvios, afastando-se deles, seja fazendo alusões, seja pondo os erros entre 

aspas, ou grifados, seja utilizando-se de notas explicativas ou coisas assim. Caso o 

escritor não faça nada disso, o erro, se percebido, chamará a atenção para a feitura do 

texto e reclamará um olhar para sua construção. 

Vejamos um exemplo desse caso em Rainha: ―Uma trajetória complexa e 

só delineável mediante estudos demorados faz convergirem para a Idade Média, onde 

não se discute a sua autoridade, o alegorismo pagão e bíblico.‖ (Rainha, p. 183, grifo 

meu). Mesmo que se alegue que ―Idade Média‖ no trecho citado é usada sob a 

perspectiva espacial e não temporal, ainda causa estranheza o uso incomum, do ponto 

de vista do português padrão, dessa palavra: a Gramática da língua portuguesa nos 

ensina que onde é advérbio de lugar, não devendo, portanto, ser usado para noção de 

tempo.  

O desvio, caso o leitor o perceba e leve em conta, causa um ligeiro 

estranhamento, chamando a atenção para a narrativa como construção linguística, 

expondo a ficticidade do texto. Essa atenção recai principalmente sobre o escritor, pois 

nesses casos o leitor nunca se lembra de atribuir o desvio linguístico à personagem 

narradora, mas pensa logo que foi um erro do próprio Osman Lins – ou de sua equipe de 

revisão, tanto faz, pois o que importa aqui é que a diferença entre o mundo inventado e 

o mundo real ficou patente para o leitor, que é como que despertado do encanto da 

leitura com um estalar de dedos.  

Outro indício da voz do escritor são os nomes significativos das 

personagens. O leitor só pode compreender essas extrapolações simbólicas, digamos 

assim, como marcas ―escritorais‖. De que outro modo poderíamos resolver a percepção 

de que os nomes dessas pessoas que convivem na história têm conotações que ligam os 

entes uns aos outros e os relacionam (as pessoas e seus nomes) com os dramas que 

vivem, senão recorrendo ao escritor e ao seu projeto?  

A respeito, observemos alguns dos nomes próprios que aparecem em 

Rainha. Para que fique mais evidente seu poder de sugestão e evocação, coloco após 
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cada um deles, entre colchetes, sugestões de ―traduções‖, ou de alusões que 

provavelmente ocorram a um leitor de Osman Lins: Alcmena [a tecedeira mitológica, 

figura simbólica do escritor]; Enone e Ana [nomes cujos palíndromos, depois que o 

narrador intervém, se esclarecem e se iluminam mutuamente]; Heleno [se Julia, Maria 

de França e a Rainha da Grécia não se distinguem, por que não dar ao ex-marido de 

Julia o nome que seria a versão masculina de Helena, símbolo maior da Grécia?]; Maria 

de França [nome cuja razão histórica de ser é explicada na própria trama].  

Essas ocorrências são suficientes para mostrar que o uso dos nomes 

próprios, quando ganha essa conotação simbólica, soa como projeções, significados que 

extrapolam o domínio da personagem narradora e o disfarce interno da narrativa, 

reclamando um mundo no qual isso pode ser lido e interpretado: o mundo do escritor, 

que o engendra.  

 

3.2.3  Separando o escritor do autor 

 

Nesta seção estou chamando de corpo do autor os diferentes eventos que 

chamam a atenção do leitor para a falência do disfarce interno do narrador como 

personagem que é, limitada a suas proposições; também disse que o corpo do autor se 

manifesta na distinção entre aquilo que se justifica internamente e aquilo que reclama a 

lembrança do livro como feitura de um determinado escritor. A conclusão é que essas 

diferenças permitem fazer a distinção entre as supostas tentativas do escritor de falar no 

texto via narrador e a efetiva voz do autor, que comanda a narrativa como um todo. 

Resta dizer agora porque isso deveria ser relevante para a interpretação de 

Rainha. Eu disse atrás que a defesa que o ensaísta de Rainha faz das concepções 

estéticas de Julia Marquezim Enone se confunde em muitos aspectos com a defesa que 

Osman Lins faz de sua própria estética. O problema é o seguinte: Julia Enone não se 

distingue o suficiente do professor ensaísta e esse funciona, por sua vez, como uma 

espécie de alter ego de Lins (já que sua proposta estética se confunde com a estética 

pública do escritor). Ademais, o livro A rainha dos cárceres da Grécia, deixado por 

Julia, se confunde frequentemente, no estilo e na temática, com o romance de Lins que 

lemos.  

Seria importante saber quem está falando nos passos decisivos do romance 

e com quais intenções para sermos capazes de avaliar o conseguimento, ou o resultado 

efetivo da proposta do livro como um todo. Até onde vejo, a aludida ligação especular 
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entre Osman Lins>ensaísta>Maria de França>Julia implica que o romance acabe se 

configurando como uma defesa ficcionalizada do projeto estético do escritor. Implica 

ainda no fato de que somos, via leitor implícito, motivados a decidir pelas vantagens 

dessa proposta poética. 

Em Rainha, o leitor é constantemente convidado a participar, sempre 

motivado a aderir a essa estética exigente de Osman Lins/ensaísta/Julia.  

Ora, como já disse, muitas análises de Rainha só vêem aí o convite à 

participação, realçando o fato de que o leitor é motivado a co-escrever a obra. Mas 

acredito que isso deve ser conferido mais de perto. Nesse propósito, vou precisar 

dialogar com a crítica desse romance e de outras obras de Osman Lins. 

 

3.3  A crítica de Rainha: o leitor como co-autor? 

 

Em um trabalho publicado em 1980 e intitulado ―Nove, novena, novidade‖ 

João Alexandre Barbosa afirma que a escrita inaugurada por Osman Lins a partir de 

Nove, novena: narrativas (de 1966) seria uma resposta a necessidades novas frente a 

desafios novos. Osman Lins, segundo Barbosa, lançou mão de recursos narrativos 

inéditos para o enfrentamento adequado do material fornecido pelas relações homem e 

mundo modernos. Barbosa acredita que esses mecanismos obrigam o leitor de Nove, 

novena a contribuir com a escritura do texto: 

 

Tudo vem responder a necessidades de determinação sem que o 

narrador se veja obrigado a adotar processos estereotipados. Ao 

contrário disso, força a abertura de inúmeras possibilidades de 

organização, arrastando a participação do leitor, obrigando-o mais 

uma vez a penetrar por sob o próprio trabalho da criação (1980, 

p.144). 

 

Portanto, Barbosa associa a nova forma de composição do escritor de Nove, 

novena com uma consideração específica do leitor no processo criador. É o caminho 

seguido também por Alder de Azambuja Castagno (1999), para quem a abertura, a 

flexibilização ou diluição, a inconclusibilidade, de que a indefinição do estatuto das 

personagens ou multiplicidade de focos narrativos numa mesma peça são resultados 

práticos, seriam uma ―espécie de busca do literário de uma maneira mais fiel ou pelo 

menos mais próxima, de mostrar a pouca certeza que o mundo contemporâneo carrega 
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consigo‖ (op. cit., p. 19). Segundo Castagno, ―a proposta parece ser de rompimento com 

um narrador realista que precisa fazer o leitor crer em sua história para se transformar 

num narrador ciente de sua condição ficcional, mas que quer trazer esta noção também 

ao leitor‖ (p. 23). 

Em ―Os processos narrativos em Osman Lins‖, Anatol Rosenfeld também 

apresenta a técnica osmaniana como sendo fruto de um esforço objetivo de 

representação do mundo moderno. Comentando o foco narrativo do ―Retábulo de Santa 

Joana Carolina‖, narrativa de Nove, Rosenfeld propõe, todavia, uma problematização 

menos cômoda para a compreensão do papel do leitor nesses processos, ao sugerir que 

 

a personagem tanto tende a desfazer-se nas narrativas em que o 

narrador submerge, por inteiro, no fluxo da consciência do 

protagonista, como naqueles em que se lança no rodopiar do mundo, 

desagregando nele o ser humano. Quer o mundo se dissolva no fluxo 

da consciência, quer a consciência no caos do mundo, o resultado é 

semelhante (1994, p. 178). 

 

Se a afirmação de Rosenfeld for suficientemente distendida, chega-se ao 

cerne da questão, que é a averiguação do conseguimento em Rainha, ou seja, dos 

resultados do processo de anulação dos estatutos literários proposto por Osman Lins 

para as categorias ficcionais nesse romance. Qual o resultado de o foco narrativo não 

depender de uma persona estabelecida? A resposta seria: a quebra do estatuto das 

personagens e, consequentemente, o esvaziamento das mesmas. Mais à frente 

argumentarei que esse esvaziamento do narrador se presta melhor a uma utilização do 

enredo com viés formador ou pedagógico. 

Por enquanto quero chamar a atenção para o fato de que certos textos 

críticos sobre Rainha enfatizam bastante o papel de co-escritor do romance, destinado 

ao leitor. Em tais textos, a explicação sobre a relação entre novos tempos e novos 

recursos narrativos aparece ligada à sugestão de que a ―antiga técnica‖ é limitadora da 

liberdade de interação do leitor, razão apontada para a ―necessidade‖ de renovação das 

formas de composição no romance contemporâneo, ficando subtendida a necessidade da 

morte do autor para que se efetive uma leitura co-escritora do livro. 

Vejamos o quanto um texto intitulado ―Osman Lins: o escritor-leitor de A 

Rainha dos cárceres da Grécia‖ se aproxima disso. No ensaio, Lanna Figueiredo afirma 

que ―a paixão pela autora e pela escrita do romance leva o narrador-ensaísta de A 
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Rainha dos cárceres da Grécia a abandonar sua função e a transformar-se em 

personagem do livro que lê‖ (2004, p. 302). Figueiredo diz ainda que ―semelhante 

paixão pelo ato de ler motiva o escritor Osman Lins a aproveitar procedimentos e a 

dramatizar situações de leitura em sua ficção‖ (idem).  

Ainda que Figueiredo acrescente que ―tais estratégias narrativas modificam 

o encaminhamento da relação entre autor e escrita, incluindo nela o leitor‖ (ibidem). 

302), ela não chega a entrar no mérito das implicações desse arranjo. Penso, porém, que 

seria necessário dizer quais os resultados, para a leitura efetiva, dessa aludida 

daramatização. Figueiredo, pelo visto, está concentrada no fato de que o leitor é incluído 

―na relação entre autor e escrita‖, mas a qualidade dessa inclusão, para ser devidamente 

apreciada, precisaria de um exame mais demorado. 

Figueiredo diz ainda que ―o enunciado do romance‖ assume a perspectiva 

do leitor, com o objetivo de transmitir ―a visão do leitor, o leitor fanático‖ a um público 

que (e aí ela complementa com um depoimento do próprio escritor em entrevista ao 

Jornal da Tarde de 22 de novembro de 1976) ―não se interessando pela leitura, possa 

vir a tirar proveito da lição de seu narrador‖ (p. 303-4).  

Aqui me parece que ela chega bem perto de avaliar as consequências 

pedagógicas daquela inclusão do leitor referida, mas a ensaísta não se detém no mérito. 

Percebo, no entanto, a necessidade de distinguir objetivos e estratégia, fim e meios e 

estes dos resultados efetivos, ou o que chamo de conseguimento. A apreciação do 

conseguimento de Rainha deve passar por uma compreensão sobre as implicações da 

estratégia de Osman Lins. Evidentemente, a estratégia do escritor é trazer, via narrador, 

a visão do leitor para dentro da obra. No entanto, o objetivo é muito mais emancipatório 

que os meios, pois os recursos utilizados têm como marca uma certa sedução retórica do 

leitor, com resquícios tradicionais. 

 É verdade que Rainha se dirige ao leitor e apela a ele, mas o romance o faz 

como uma forma de antecipação retórica. É preciso, portanto, avaliar que espécie de 

imagem de leitor o romance está construindo, pois a verdade é que existem muitos tipos 

e qualidades de leitor. Mais do que ao leitor experimentado, é ao leitor ―tradicional‖ que 

Rainha se volta. O escritor, via narrador, invoca tal leitor tradicional para, 

retoricamente, construir outra relação de significado desejável para a colaboração do 

leitor na sua obra romanesca. 
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Esse leitor ―retoricizado‖ é pastichado
25

 para que possa construir um esboço 

da leitura que Osman Lins espera para si. Nesse sentido, a estratégia narrativa de Rainha 

pode ser definida como um esforço didático ficcionalizado. 

Lanna Figueiredo propõe uma interpretação pragmático-social de Rainha, 

quando diz que a inclusão do leitor ―ficcionalizado‖ como constituinte da construção 

romanesca em Osman Lins se dá como um meio de ―assegurar-se uma posição na 

sociedade que o marginaliza [ao escritor]‖ (op. cit., p. 304). De fato, ela tem razão, mas 

é preciso inserir essa percepção num horizonte narratológico, além de se perguntar pelos 

efeitos narrativos concretos dessa empreitada do escritor, que comissiona o narrador 

para dar continuidade, no romance, àquela que foi sua batalha cultural de uma vida 

inteira. 

Observemos, a propósito, que em Rainha essa ―antecipação ao leitor‖ só 

pode efetivar-se como uma construção retórica da leitura ideal, a formação do gosto 

para uma escrita que se reconhece como ainda não suficientemente assimilada. Prova 

disso é o fato de o escritor não se limitar a ficcionalizar o leitor – expediente, aliás, 

recorrente na literatura – mas, indo além, carregar esse leitor de expectativas. Portanto, 

o diferencial e o significativo em Rainha não é necessariamente a presença de um leitor 

como personagem, mas a dessa voz no texto que tenta fazer o leitor aderir ao ideal de 

leitor ―atento‖, ―avisado‖, familiarizado com a história da literatura e/ou com discussões 

estéticas sobre a narrativa ficcional. 

Portanto, a opinião de que a composição de Rainha é construída de maneira 

a tornar o leitor co-autor nesse romance precisa ser analisada com atenção, já que se 

trata de um verdadeiro chavão na crítica sobre essa obra de Osman Lins:  

 

A quebra da ilusão referencial de modo que o leitor é levado a assumir 

o jogo literário e dele participar ativamente, a reconstruir e 

experimentar os vários caminhos que a obra possibilita, 

transformando-se ele também em co-autor. (CASTAGNO, 1999, p. 

23).  
 

                                                           
25

 O ensaio de José Paulo Paes intitulado ―O mundo sem aspas‖ (2004) sugere a técnica de narração em 

Rainha como uma paródia de Osman Lins aos excessos teóricos em voga no meio literário dos anos 

setenta. Ainda que considere a possibilidade de haver um acento irônico nesse romance, discordo, no 

entanto, da tese da paródia, por não considerar exato que Osman Lins pudesse conceber como viável 

parodizar ―teorismo‖ literário fazendo exatamente teorismo literário. Ademais, a metaficção não é um 

caso isolado desse romance, mas uma recorrência na produção do escritor, que via nela uma forma de 

reunir sua dupla atenção: ficcional e crítica. 
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Entendamos o que a crítica está utilizando como base para afirmar que o 

leitor é co-autor de Rainha. Supostamente, o romance, por ser concebido como um livro 

―sem enredo‖ transformar-se-ia, por meio desse expediente, numa grande página ―em 

branco‖, na qual o leitor, à maneira do que foi proposto em Tristram Shandy, fosse 

escrevendo seu próprio romance. A pergunta é: a crítica está trabalhando com a intenção 

do escritor ou com os resultados concretos do texto? Noutras palavras: se a co-autoria, 

ou melhor, a invocação ao leitor, era a intenção original a orientar o método de 

composição, qual o seu conseguimento?  

Acredito que a essa altura precisemos de uma revisão daqueles conceitos a 

que, tanto os críticos de Osman Lins quanto eu mesmo, estamos recorrendo ao falarmos 

de leitura. Quero, com esse propósito, fazer um apanhado dos conceitos e noções 

disponibilizados pelos estudos sobre recepção e comunicação, que ajudarão a delinear 

mais abrangentemente o problema. Com base em Bakhtin, Iser e Jauss, dentre outros, 

pretendo demonstrar que, uma vez que não existe o leitor passivo absoluto, implicado 

em certos discursos sobre autoria, a necessidade da morte do autor como condição da 

liberdade de leitura é uma falácia intencional.  

Um estudo em perspectiva histórica de diferentes correntes da estética da 

recepção, como o que nos proporcionou Elrud Ibsch (1989) permite entrever, como 

temas recorrentes das mesmas, pares semânticos tais quais: ―subjetividade e alteridade‖, 

―passado e presente‖, ―obra e tradição‖, ―produção e recepção‖. Desses pares, 

certamente que subjetividade/alteridade se destaca por sua abrangência e recorrência. 

Ademais, as relações entre o eu e o outro são o grande tema das ciências e da arte 

modernas e ainda contam com a vantagem de ter seu significado enriquecido pelas mais 

diferentes perspectivas do pensamento humano.  

A estética da recepção, em decorrência disso e apesar do esgotamento do 

entusiasmo inicial em torno dela, configurou-se como espaço de encontro de 

contribuições diversas, como a filosofia, a linguística e a psicanálise na tentativa de 

configurar o processo de comunicação deflagrado na relação produtor, produto e 

receptor literários. 

O estudo de Ibsch reconhece o surgimento da ciência de Jauss como 

relacionado a uma necessidade de oposição ao estruralismo francês, ao qual Jauss 

acusava de não reservar um espaço para a relevância do receptor em suas considerações 

sobre o objeto literário. Bem verdade que a teoria francesa durante algum tempo 

enfatizou a literatura como uma produção textual, mas desde os anos 70 fez surgir 



126 

 

 

elementos do que poderia ser um reconhecimento da recepção como fator decisivo para 

a literatura. 

Barthes, por exemplo, estabeleceu na noção de ―gratuidade‖ um pressuposto 

que se aproxima bastante daquelas concepções alemãs de ―deixa‖ necessária para a 

colaboração do leitor no processo comunicativo da obra literária. Segundo Barthes 

(1972, p. 35-6) há muito de ―gratuito‖ em toda escrita ficcional. Esses pontos de 

gratuidade não são, segundo Barthes, funcionais, mas meramente ornamentais, cabendo 

ao leitor a tarefa de perceber numa descrição aparentemente banal ou despretensiosa de 

uma sala, por exemplo, significados ocultos acerca do morador da mesma. 

Voltarei a essa noção barthesiana de gratuidade que reclama ou enseja a 

participação criativa do leitor mais tarde. Agora quero colocar-me diante das 

implicações dessa convocação ao leitor em Rainha. Eu disse atrás que, diferentemente 

de Figueiredo, não vejo de maneira tão emancipatória a espécie de inclusão que o leitor 

merece em Rainha. Percebo que o apelo ao leitor é antes para conseguir dele uma 

adesão do que, propriamente, para lhe dar plena voz ou dividir com ele a autoria. A 

espécie de experimentalismo do romance exige um leitor mais passivo que ativo. 

No entanto, reconheço que isso gera um problema: se o romance é mesmo o 

que venho afirmando, seria Rainha um livro elitista? Obviamente que não, mas, por 

outro lado, o livro não hesita flertar com essa possibilidade, ainda que apenas como 

disfarce ficcional. Para interpretarmos esse romance precisamos avaliar esse risco, que o 

livro inegavelmente assume. Quero, portanto, deter-me rapidamente em algumas 

considerações a respeito dessa aposta. 

Barthes (1970) criticou o risco assumido por algumas narrativas que não 

hesitam transitar pelo hermetismo. Mesmo lembrando que o teórico tem em vista o 

novo romance francês e que Osman Lins não é um noveau romancier, ainda é valido, 

para averiguação da proposta de Lins em Rainha, o alerta que Barthes faz acerca da 

inevitabilidade do fracasso de certas tentativas de anular completamente o sentido na 

obra literária: para ele, ―um projeto desesperado‖ (1970, p. 175).  

Bakhtin (2003) também desconfia da eficácia de um esteticismo levado às 

últimas consequências. O teórico russo considera o homem o alvo principal da arte e a 

personagem, no romance, seria a possibilidade dessa prioridade. O esteticismo, segundo 

Bakhtin, seria uma forma que o autor-pessoa tem de usurpar o lugar do 

outro/personagem na escala hierárquica da obra: ―A relação axiológica comigo mesmo é 

absolutamente improdutiva em termos estéticos, eu para mim sou esteticamente irreal. 
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Posso ser apenas portador da tarefa da enformação e do acabamento artísticos, mas 

nunca o seu objeto – a personagem‖ (p. 174). 

Para Bakhtin (op. cit., p. 182) ―o leitor deve sentir o ato criador do autor 

unicamente no campo da maneira literária habitual, ou seja, também sem sair 

absolutamente do âmbito do contexto dos valores e do sentido da literatura 

materialmente concebida‖. O esteticismo é uma forma de anulação das potencialidades 

comunicativas da obra, a qual se torna, em decorrência dele, fechada em torno do artista 

e em nome deste, fechando-se também para uma relação ―viva‖ com o leitor:  

 

Não podemos atribuir a forma a nós mesmos; ao atribuí-la a nós 

mesmos nós nos tornamos outros para nós mesmos, ou seja, deixamos 

de ser nós mesmos, de viver para nós, tornamo-nos possuídos; aliás, 

essa atribuição (inexata, é claro) em todos os campos da arte, com 

exceção de algumas modalidades da lírica e da música, destrói a 

significação e o peso axiológico da forma; nesse caso, é impossível 

aprofundar e ampliar a contemplação estética: logo se revela a farsa, e 

a percepção se torna passiva e abatida (BAKHTIN, 2003, p. 185). 

 

Como se pode ver, estou agora testando Rainha em outro campo de 

possibilidades, bastante distinto do chavão crítico do leitor elevado a co-autor. A 

tentativa nesse momento é demonstrar que – partindo do pressuposto que levantei de 

que Osman Lins usa seu narrador para seduzir o leitor ideal para um ideal de leitura 

exigente, quase hermética – essa tentativa não impõe o fechamento da obra, apesar de 

que Rainha flerta ficcionalmente com essa possibilidade, aproveitando-a internamente.  

Ora, o fechamento da obra é sempre decorrente de uma relativa 

desconsideração ao leitor por parte do escritor, e a obra é tanto mais fechada quanto o 

autor-pessoa supõe desnecessário fazer concessões aos sentidos ―vulgares‖ e se contenta 

em efetivar um projeto pessoal e particular de ―efeito‖ estético. Escrever é propor uma 

poética, mas ao leitor deve restar a oportunidade de resistência: ―todo texto contém uma 

poética implícita e ao intérprete cabe determinar as funções textuais‖ (BACELAR, 

1995, p. 75). 

No seu conceito de obra aberta, Eco (2005) tentou demonstrar a tensão 

existente entre o que já está no texto e o que o leitor leva para ele. Eco argumenta que, 

se na sua forma a obra está completa e, por assim dizer, fechada, seus conteúdos podem 

sempre ser atualizados pelo leitor. No entanto, é preciso perceber, em discussões dessa 

natureza, quanto há de hierarquia e quanto de exclusão, pois uma coisa é dizer que o 
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leitor também constrói os sentidos do texto, junto com o autor; outra, dizer que o leitor é 

o autor do texto. No caso de Eco, a terceira via consiste em enfatizar uma certa 

autonomia do próprio texto, mesmo frente ao escritor e ao leitor. Parece-me que Eco se 

dedica a falar da abertura apenas para impedir o escancaramento, ou seja, para lutar 

contra as superinterpretações dos textos, a anarquia interpretativa, de que fala em outros 

lugares. 

Dito isso, é preciso inferir a relevância do texto no processo comunicativo e 

a nos distanciarmos um pouco da ênfase no leitor tal qual postulava Jauss (1979; 

1979b), pois se ao escritor cabe tornar viável o processo comunicativo, segue-se que 

devemos reconhecer sua prioridade no processo, bem como sua maior parcela de 

responsabilidade pelo fechamento.  

Segundo certa corrente da estética da recepção, ao escritor caberia a função 

precípua de estabelecer, na estrutura do texto, as ―deixas‖ necessárias para a atuação do 

leitor. É o que permite deduzir a apresentação que Luiz Costa Lima faz dos trabalhos 

sobre recepção alemães, configuradores de duas vertentes, a de Jauss e a de Iser, cujo 

conceito de ―vazio‖ parece supor para o leitor uma função de atualização de 

significados pré-fabricados pelo escritor: ―também os textos – e não só os ficcionais – 

tampouco são figuras plenas, mas, ao contrário, enunciados com vazios, que exigem do 

leitor o seu preenchimento. Este se realiza mediante a projeção do leitor‖, diz Costa 

Lima (1979, p. 23). A partir disso, ele observa que ―o que não permite a identificação, 

mesmo ingênua, do leitor, raramente passará para forma mais elevada de recepção‖ 

(1979, p. 33). 

Costa Lima lamenta que ―a preocupação com a ação verbal dos textos 

ficcionais não tenha uma palavra a dizer sobre o papel que o inconsciente desempenha 

na caracterização dos textos ficcionais como estratégia de articulação dos vazios‖ (p. 

36). Parece que parte dessa lacuna foi preenchida pelos trabalhos de Émile Benveniste 

sobre a construção linguística da subjetividade e da alteridade. Analisando, por 

exemplo, o papel da linguagem nos processos psicanalíticos, Benveniste percebeu que,  

 

o sujeito se serve da palavra e do discurso para ―representar-se‖ a si 

mesmo, tal como quer ver-se, tal como chama o ―outro‖ a comprovar. 

O seu discurso é apelo e recurso, solicitação às vezes veemente ao 

outro através do discurso, onde se coloca desesperadamente, recurso 

com frequência mentiroso ao outro para individualizar-se aos próprios 

olhos. Pela simples alocução, aquele que fala de si mesmo instala o 

outro nele e dessa forma se capta a si mesmo, se confronta se instaura 
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tal como aspira a ser e finalmente se historiciza nessa história 

incompleta ou falsificada. A linguagem, assim, é utilizada aqui como 

palavra, convertida nessa expressão da subjetividade iminente e 

evasiva que constitui a condição do diálogo. A língua fornece o 

instrumento de um discurso no qual a personalidade do sujeito se 

liberta e se cria, atinge o outro e se faz reconhecer por ele (1995, p. 

84). 

 

Benveniste tem em vista a relação subjetividade-alteridade numa atuação 

discursiva ideal, mas se queremos acrescentar a ela a dimensão cotidiana do ―jogo‖ de 

interesses diversos que a linguagem veicula precisamos de abordagem mais direta, 

como a noção de ―plano de conduta‖, postulado por R. D. Laing, ao qual Iser cita: 

 

Meu campo de experiência, contudo, não é preenchido apenas por 

minha visão direta de mim (ego) e pela do outro (alter) mas pelo que 

chamarei metaperspectivas – minha visão da visão do outro sobre 

mim. De fato, não sou capaz de me ver como os outros me vêem, mas 

constantemente suponho que eles estão me vendo de um modo 

particularizado e ajo constantemente à luz das atitudes, opiniões, 

necessidades etc. reais ou supostas dos outros quanto a mim (ISER, 

1979, p. 85, grifos do teórico). 

 

Essa noção é arrojada, pois nos permite ver a autorreferenciação com vistas 

a estratégias psicológicas de distinção e indistinção do eu com o outro. Ela dá conta 

tanto da atuação do eu sobre o outro como emissor de sentidos, quanto da ―resposta‖ do 

outro, como co-produtor dos sentidos. A metaperspectiva tem ainda a vantagem de 

fornecer, na psicologia da leitura, o mesmo que Bakhtin fornecia na teoria literária com 

seu conceito de ―mirada em torno‖
26

. 

Espero haver demonstrado que o sentido é construído no processo de 

interação entre o eu e o outro, os quais agem tendo em vista um campo de encontro 

entre a subjetividade e a alteridade, no qual os elementos de ―reconhecimento‖, o 

                                                           
26

 A ―mirada em torno‖, segundo Bakhtin (1999), é a forma de registro ficcional polifônico de uma 

personagem que ―fala‖ e age tendo em conta o modo como é compreendida. Ela considera o interlocutor, 

antecipando-se a ele e à sua ―réplica‖ e constrói seu discurso com vistas a essa expectativa. Todavia, é 

preciso ressaltar que esse conceito bakhtiniano não pode ser aplicado a todo e qualquer tipo de 

―antecipação‖ do outro pelo eu. Não se confunde com a antecipação que é utilizada nos discursos de 

adesão, na linguagem publicitária, por exemplo. Até onde vejo, em Bakhtin a antecipação da mirada em 

torno não tem a conotação ou não abriga a noção de força retórica e indutora do outro; muito pelo 

contrário, em Bakhtin a antecipação tem uma conotação legitimamente dialógica. Ou seja, o outro deve 

ser de fato considerado, e não reproduzido como ―pronto‖ no discurso do eu. Trata-se de um diálogo real 

com o outro, uma legítima abertura em sua direção. 
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―alfabeto‖ interativo, é estabelecido. Agora já podemos entender o que se passa no 

processo composicional do romance Rainha, determinado pelo jogo eu vs. outro. 

Rainha simula uma situação de leitura na qual o leitor fica atordoado devido 

ao fato de que o sentido se dá a perceber de maneira fragmentária. Parece ser uma 

aposta do narrador de Rainha resistir à ―fraqueza‖ de ser ―fluente‖, supostamente em 

nome do aperfeiçoamento do leitor e também por associar a clareza do enredo com a 

―vulgaridade‖ da técnica tradicional.  

Mas essa é apenas uma face do seu procedimento, uma fase provisória. A 

outra, decorrente da primeira, é substituir o espaço do leitor ―possível‖ pela projeção de 

um leitor ideal, que interaja ―à altura‖ com a nova técnica. O processo, no entanto, não 

se esgota aí, pois o leitor ideal é duplo e dúbio: ora é o leitor ―atento‖, ―perspicaz‖, para 

o qual a escrita do romance deve ser perfeitamente assimilável, ora é o leitor médio, 

carregado de limitações e ao qual o narrador precisa dirigir-se constantemente, no 

esforço de uma ―formação do gosto literário‖ e na ―tradução‖ dos aspectos mais 

complexos dessa nova linguagem. 

O processo retórico de apelo ao leitor em Rainha efetiva-se então nesses 

termos: num primeiro momento ele nega-se a fazer algo mais do que sugerir, pois 

parece temer a gratuidade. Em seguida, lembrando-se da limitação do público, retoma 

as alusões, faz menção aos enigmas, sugere sentidos escondidos nesse ou naquele 

procedimento técnico, ilustra passagens, revela segredos. A pergunta é se isso, esse seu 

―falar‖, não coloca o escritor, via narrador, na iminência de preencher os vazios do 

texto, se é verdade que ―o que se cala impulsiona o ato de constituição, ao mesmo 

tempo que este estímulo para a produtividade é controlado pelo que foi dito, que muda 

de sua parte, quando se revela o que fora calado‖ (ISER, 1979, p. 90). 

Em outras palavras: o romance simula assumir o risco de reduzir, na técnica 

adotada pelo ensaísta, as possibilidades reais do leitor de ―não perceber‖, ―não ser 

informado‖ e, consequentemente, participar ativamente. O pressuposto é aquele de Iser 

(op. cit., p. 91), segundo o qual ―os vazios regulam a atividade de representação 

(Vorstellungstätigkeit) do leitor, que agora segue as condições postas pelo texto‖.  

Em Rainha praticamente não existe enredo ou intriga. O assunto é todo o 

livro, todo o romance, soma ou reunião no espaço contínuo de todos os seus elementos 

gráficos, é o tudo, de uma capa à outra. Osman Lins sacrificou essa relação 

comunicativa no romance para fazer dele, como se propôs, a personagem de si mesmo. 

Esse procedimento aproxima o seu romance do romance ideológico proposto por Iser 
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em sua tripartição dos modos de estrutura da comunicação (p. 115-6). Todavia, não 

ousaria caracterizar Rainha de romance de tese, ainda que o propósito de flexibilização 

nesse romance se aproxime cabalmente de uma ideologia da contestação dos estatutos 

literários, negação essa revestida de um esforço paradoxal na direção da adesão passiva 

do leitor a um protótipo de receptor ―competente‖, ao qual o leitor é estimulado a 

identificar-se. 

Ao invocar a comparação de sua técnica com outras, ao teorizar na obra 

sobre formas de compor definidas como tímidas – lembremos que o meio dele fazê-lo é 

ainda compondo – e, ao mesmo tempo, negar essas formas, o escritor incorre, ao ler 

idealmente a si mesmo, no estabelecimento de uma verdade de leitura e, o que é mais 

arriscado, incorre numa espécie de ―como-se [-me]-ler[em] apropriadamente‖. Aí está, 

segundo julgo, o risco desse experimento. 

É inegável que Rainha é um grande romance e que nele Osman Lins 

desenvolveu uma das mais originais contribuições para a metaficção brasileira. Isso não 

precisa ser discutido. Não obstante, é preciso avaliar as implicações e resultados da 

proposta. Considero que, antecipando-se ao leitor e ao próprio fenômeno efetivo da 

leitura, ao construir uma reflexão estética ficcionalizada sobre um escritor-leitor-crítico 

literário, Osman Lins passou muito próximo daquela tentativa desesperada de que falava 

Barthes e que citei atrás. Lins levou aquela tendência da arte contemporânea ao 

paroxismo. Paroxismo porque o conseguimento dessa experiência, apesar do seu 

inegável efeito estético, mostrou que a antecipação ao leitor é limitadora para alguns 

aspectos da obra: entre outras consequências, Rainha é um romance que arrisca-se a 

sacrificar a emoção da leitura em nome do fechamento monológico em torno da 

proposta estética pública do seu escritor. 

Vou precisar insistir nesse ponto devido a sua complexidade. Em Rainha, o 

processo de antecipação ao leitor, tal qual o enceta o escritor via narrador, provoca um 

duplo problema estético no romance: o romancista lança mão de artifícios de difícil 

apreensão para o leitor médio, depois procura elucidá-los, de forma autorreferencial, 

reduzindo parte do ―jogo‖ literário do texto. Assim, num primeiro momento ele trunca 

esse texto, buscando fugir do fácil e gratuito. Em seguida, parece que temendo que o 

leitor tradicional – pois ele sempre suspeita que o que tem diante de si é o leitor 

tradicional – não faça a parte dele, ou seja, não se dê conta dos implícitos, elucida ele 

mesmo os pontos obscuros do texto, o que nem sempre serve para tornar o texto mais 

dúctil ou lúdico. 
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O próprio Osman Lins pode ter revelado sua consciência desse risco ao 

fazer a personagem-narrador reconhecer: ―Penso em algo inviável‖ (Rainha, p. 55). 

Como estamos tratando aqui das relações perigosas entre escritor e autor, não há porque 

fugir de alusões às ideologias públicas de Osman Lins, visto que se trata justamente de 

argumentar que essa ideologia pública está nos lábios do narrador de Rainha. Parece 

que a influência das experiências de professor e crítico de literatura no ficcionista o 

levou a assumir um postulado teórico que beira as fronteiras da teoria literária. Rainha 

aceitou como ponto de partida de uma obra de ficção a proposta dos formalistas russos 

de ―reconhecer o ‗processo‘ como seu único ‗herói‖ (SCHNAIDERMAN, 1973, p. X). 

Cito mais um trecho em que isso pode ser demonstrado: 

 

Quero um ensaio onde, abdicando da imunidade ao tempo e, em 

consequência, da imunidade à surpresa e à hesitação, eu estabeleça 

com o leitor ou cúmplice — um convívio mais leal. Que outra opção, 

neste caso, impõe-se mais naturalmente que o diário? Assim, dia a dia 

seguireis o processo e as curvas das interrogações que me ocorram 

(Rainha, p.14, grifos meus). 

 

Portanto, Lins não pensou apenas num romance metaficcional; pensou, mais 

que isso, num romance em que os elementos todos daquilo que o crítico Antonio 

Candido (2000) chamou de sistema literário (autor, obra, público) parecem estar 

diluídos na enunciação narrativa, sobretudo o estatuto do narrador, o enredo e o próprio 

processo de leitura da obra, que é antecipado na conveniência de uma leitura 

―adequada‖. Foi essa a aposta de Osman Lins, que aceitou o ônus de simular o 

esvaziamento, por meio do blefe, do papel do leitor, antecipando-se a este, num esforço 

didático decorrente de um hermetismo de decifração e ―aula‖ de teoria literária 

ficcionalizada.  

Como disse, o romance lança mão dos pressupostos das teorias de leitura do 

texto literário. Na proposta de Iser (1979), por exemplo, os ―vazios‖ do texto são 

condição fundamental para a participação do leitor e, consequentemente, para a 

configuração de uma comunicação efetiva. 

Será que isso impõe a conclusão de que Rainha é, portanto, uma obra 

fechada? Rainha não pode ser lida com autonomia, ou seja, desconsiderando-se a 

proposta adesionista do imbricamento escritor/narrador? 
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Acredito que pode e creio ainda que é a presença do autor no texto que 

permite uma leitura de Rainha diferente daquela simulada pelo imbricamento 

escritor/narrador. Para mostrar que isso é um forte argumento contra a morte do autor, 

vou enfocar um pouco mais as relações entre escritor, autor, narrador e leitor em 

Rainha. Para tanto, elenco alguns trechos exemplares dessa problemática no romance 

(todos os grifos dos exemplos são meus): 

a) ―Aponto [...] a coerência absoluta, aí, da solução formal‖ (p. 138). 

b) ―desordem enganosa e altamente expressiva‖ (p. 146); 

c)  ―nada convencional‖ (p. 146); 

d)  ―um problema romanesco fora dos padrões‖ (p. 147); 

e)  ―tornando-o único, original‖ (p. 167); 

f)  ―Julia M. Enone, hábil‖ (p. 167); 

g)  ―o caso sob estudo apresenta um quadro menos esquemático‖ (p. 178); 

h)  ―uma diversidade de métodos acima dos padrões correntes [...] [faz] 

tudo com aguçado senso da gradação e adestrada mão‖ (p. 190). 

Para compreender adequadamente as ocorrências acima, é preciso lembrar 

de quatro coisas que a elas se relacionam e que, de certa maneira, já mencionei: 1ª.) 

Osman Lins põe nos lábios do seu narrador a defesa de sua poética pública; 2ª.) Julia 

encarna a poética pública de Osman Lins, e 3ª.) o narrador, que analisa a obra de Julia, 

exalta a estética da ex-amante (e, portanto, exalta indiretamente a estética de Osman 

Lins) por meio de uma análise qualificadora, repleta de adjetivos, como se confere nos 

exemplos acima. Além disso, como já vimos, 4ª.) o leitor é instado, também por meio 

de recursos retóricos em que se destacam os adjetivos,  a se identificar com tal estética, 

a se colocar à altura dela. 

Esse estímulo ao leitor se efetiva sob três estratégias retóricas: a) os 

adjetivos elencados qualificam tal estética aos olhos do leitor ou b) desqualificam o 

leitor ―ingênuo‖, ―acomodado‖ e passivo e, por útimo c) os adjetivos elogiam o leitor 

―atento‖ e ―exigente‖, como aqui: ―Que leitor de romance, vivido e sábio [...]‖ (p. 150). 

O leitor também é envolvido retoricamente de maneira mais indireta: 

―ilude o observador‖ (Rainha, p. 146); 

―impõem-se ao leitor‖ (p. 147).  

Muito se tem dito sobre o abrigo que crítica e ficção recebem no interior de 

obras metaficcionais; mas certamente ainda não se falou o bastante sobre as implicações 

disso nos casos em que o escritor estiver imbricado com seu narrador, ou seja, nos casos 
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em que o narrador se põe a elogiar um tipo de escrita que todo mundo saberá que se 

trata, de maneira indireta, da obra do próprio escritor. Como se apresenta, portanto, a 

questão da crítica internalizada em obras metaficcionais? Como fica a relação entre o 

leitor e o escritor nessas obras? O escritor pode falar de si mesmo (via narrador e/ou 

personagem)? Se ele o fizer, quais as implicações dessa autorrepresentação para os 

efeitos da leitura?  

Para começo de conversa, precisamos entender que, em obras 

metaficcionais com abordagem crítica internalizada, como é o caso de Rainha, os 

escritores se voltam sobre projetos estéticos. No entanto, ao se voltarem, eles precisam 

fazer ponderações, considerações sobre o fazer literário. Até aí tudo bem. A questão é: 

eles o fazem esquivando-se ao elemento valorativo ou o assumem? Para refletir 

metaficcionalmente as estruturas romanescas um romancista deve criar poéticas 

ficcionais e fictícias ou ele pode voltar-se sobre sua própria obra, sua obra real? Se ele 

pode usar o narrador para fazer apreciações elogiosas a uma determinada estética e se há 

uma coincidência entre a escrita ficcionalizada e a sua escrita pública, segue-se que o 

que estamos lendo seria, na verdade, um auto-elogio do escritor? Neste caso, como lidar 

com a possibilidade de o escritor se auto-apreciar pelo romance? Como lidar com a 

possibilidade de que ele busque, ainda, envolver-nos nesse elogio à própria obra e 

estética pessoais?  

Uma vez que não seja o caso da exposição com acento irônico, nem da 

apreciação como glosa, pastiche ou paródia, nem de símbolo ou sugestão, mas de uma 

espécie de autoaprovação, o problema ético da autoria e da leitura em romances 

metaficcionais se coloca, inegavelmente.  

A imagem do leitor que um texto cria perante esse mesmo leitor é também 

uma proposição, uma proposta de leitura, e pode ser a leitura que o escritor, via 

personagens, deseja e espera para si. Ora, o leitor pode ser instado a aceitar determinado 

padrão ou ideologia, mesmo ―literária‖, e a narrativa pode tornar-se um esforço retórico 

e pedagógico a favor de ―produtos‖, ainda que nobres, do escritor. Penso que a crítica 

das obras metaficcionais precisará se voltar sobre essa questão, visto que no ato de 

leitura de tais obras há implicações pragmáticas nas relações entre escritores e leitores 

que em outras correntes narrativas, na literatura realista, por exemplo, com sua 

separação rígida de vida e romance, talvez não se colocassem com tanta clareza. 

Obviamente, esse assunto exige uma discussão aprofundada, que não 

poderia ser feita neste capítulo senão sob pena de afastá-lo do objetivo principal, que é o 
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de configurar como o autor aciona a significância da obra. No entanto, fica delineado 

que esse é mais um argumento em favor da interpretação orientada para o autor: ela é 

essencial na abordagem de obras metaficcionais, inclusive para uma ética da 

interpretação dessas obras.  

Passarei agora a fazer propriamente a interpretação do romance orientada 

para seu autor; com ela pretendo demonstrar que Rainha é um romance ―meta-

hermenêutico‖, ou seja, é um romance que se constrói como um modelo de 

interpretação de si mesmo e da obra do escritor. Rainha é um dos casos evidentes de 

que não é necessariamente o leitor que se torna ―co-autor‖ do texto, mas pode ocorrer o 

contrário: o escritor se tornar, via narrador, um leitor, ou ―co-leitor‖ de si mesmo, ou 

melhor, de sua própria obra.  

 

3.4  O escritor como “co-leitor” de Rainha 

 

A vontade heróica de confundir numa mesma substância 

escrita a literatura e o pensamento da literatura. 

                        

                                    Roland Barthes. Crítica e verdade. 
 

A trajetória ficcional de Osman Lins foi marcada principalmente pela 

inquietação a respeito dos limites da linguagem. Essa inquietação o levou a desenvolver 

ao longo da sua carreira um projeto de flexibilização, superação, contestação ou teste de 

tais limites. Nesse percurso, Osman Lins contesta as definições estabelecidas por 

diferentes correntes de teorias da literatura e da linguagem e ―relê‖ metaficcionalmente 

o aspecto mimético das narrativas. Lendo Osman Lins nos deparamos com perguntas 

como: o que é a arte? O que é literatura? Quais as possibi1idades da escrita? Quais os 

limites da linguagem? Qual a função social do escritor e da literatura? 

Sendo assim, a visão artística pautada pelo esforço de contestação e revisão 

dos estatutos narrativos não é um fenômeno isolado de Rainha, mas um aspecto da 

cosmovisão do escritor, presente em boa parte de sua obra e aproveitado de diversas 

formas em seus trabalhos. É, por exemplo, decorrente dessa visão – o escritor dizia não 

haver ponto final em sua obra – a decisão de usar vários ―narradores‖ para o ―Retábulo 

de Santa Joana Carolina‖ e a de organizar o livro Missa do galo: variações sobre o 

mesmo tema (1977b), no qual seis escritores (inclusive o próprio Osman Lins) 

―reescrevem‖ o conto homônimo de Machado de Assis.  
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Experiências como essas certamente serviram para fornecer a Lins indícios 

e conclusões sobre a erosão do narrador, ou do estatuto da narrativa, que em Rainha, 

mais propriamente no trecho final do romance, passará a ser acionada 

―impessoalmente‖, cabendo à própria linguagem e – não a um ente portador dela – 

―dizer‖ os eventos. 

Dentre os muitos aspectos da estética de Osman Lins, quero deter-me 

naquilo que estou chamando de antecipação ao leitor. Para tanto, relembro que autor é 

aquela voz englobante do todo do texto e que neste fala como palavra final, como 

orientação final de leitura. Essa definição não é supérflua, pois pode acontecer de haver 

textos híbridos (ensaísticos e, portanto, não ficcionais, mas que não hesitam em elencar 

uma persona meio fictícia, com personalidade delineada, para falar) em que as ideias de 

―englobante‖ e de ―final‖ farão toda a diferença para chegarmos à verdadeira voz do 

autor no texto e não a confundirmos com vozes ou personalidades provisórias, que não 

são definitivas para o comando do sentido final do texto, posição que cabe sempre ao 

autor. 

A propósito, lembro que Oscar Tacca (1983) pensa diferenciar o autor em 

textos ficcionais do autor em outros tipos de texto, como o ensaio crítico. O presente 

estudo não entra no mérito dessa classificação de tipos de autor, mas foca na distinção 

entre autor e escritor. Não obstante, indiferentemente de que tipo de texto se esteja 

falando, nele escritor e autor jamais podem ser a mesma pessoa. No entanto, existe, de 

fato, uma diferença na avaliação de textos ficcionais. Nestes, conforme estou alertando, 

não se deve atribuir sentidos de forma direta ao escritor, pois mesmo que ele esteja 

tentando veicular no texto exatamente aquilo que deseja, acredita e pretende, ele não 

pode fazê-lo sem precisar representar-se via narrador e sem precisar também da 

intermediação dessa inevitável figura interna que é o autor. 

Outra distinção importante: em textos não-ficcionais, o autor é a única voz 

com a qual o escritor pode contar e podemos dizer sem temer equívocos que em tais 

trabalhos, se houver coincidência entre a ideologia pública do escritor e a veiculada no 

texto, o autor está falando a favor do escritor, em nome deste. Nesses casos, não temo 

usar o nome próprio do escritor, ou os qualificativos que apontam para ele, tais como 

―escritor‖, ―ensaísta‖, ―romancista‖, pois está pressuposto que não se está dizendo que 

não haja uma figura no texto distinta do ser humano que escreveu, mas sim que aquela 

voz fala em lugar deste, veiculando suas idéias.  
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Já em obras ficcionais o leque se amplia consideravelmente, pois, além da 

voz englobante da narrativa, o autor, temos ainda as vozes do narrador e das 

personagens. Portanto, a atribuição de vozes em um romance não é tão automática ou 

fácil quanto na leitura de textos não-ficcionais, exigindo mais critério ao se associar 

sentidos com o romancista. 

Assim, para a leitura de um romance não se deve usar irresponsavelmente 

expressões como ―para Osman Lins‖, ―segundo o autor‖ (querendo dizer, segundo o 

―escritor‖), pois não necessariamente é verdadeiro que se trata mesmo da voz do 

escritor. Da mesma forma, ao avaliar obras ficcionais não será preciso partir do 

pressuposto que o escritor se apresenta via qualquer uma daquelas vozes: do autor, das 

personagens e/ou do narrador. O procedimento mais indicado é, uma vez percebida a 

presença da ideologia pública do escritor, avaliar se o autor no texto fala a favor do 

romancista ou se o autor se coloca mais propriamente como uma voz discordante, uma 

possibilidade de abertura real da leitura frente a ideologia do escritor. 

Quero avaliar se é isso que ocorre em Rainha, mas como se trata de matéria 

pouco simpática, reconheço que devo tomar todos os cuidados necessários, reunindo 

provas suficientes. É o que pretendo, começando pela análise de obras não ficcionais de 

Osman Lins e demonstrando que a antecipação ao leitor, levada a termo em Rainha, é 

uma marca da ideologia pública do escritor, que vinha como que testando esse 

procedimento muito antes de escrever esse seu último romance. 

Quero deter-me apenas em um ou dois exemplos mais significativos. 

Osman Lins usa, por exemplo, a técnica da antecipação retórica no início de 

―O escritor e o leitor‖, texto de Guerra sem testemunhas (1974, p. 150). O ensaísta 

procura lidar com a possibilidade de se perceber que ―o texto ora iniciado só na 

aparência é dialógico‖. Ele faz, então, uma espécie de antecipação retórica aos 

argumentos do leitor, com expedientes como este: ―A verdade é que [...]‖ (p. 151).  

Assim, parece que o escritor, em Guerra sem testemunhas, por sua argúcia, 

é capaz de desarmar o leitor e impedir sua desconfiança, afirmando que ―este ato, 

porém, não é realizado apenas em função de minha existência, não nasce de mim para 

em mim terminar‖ (idem). O uso da interrogação nesse ensaio-romanceado é similar ao 

que é feito pelo autor instaurado no romance ensaístico Rainha. Neste, o ensaio sobre as 

relações escritura e leitura se mostra particularmente revelador da antecipação ao leitor 

feita de forma indutiva e com vistas a anular sua resistência: trata-se, em suma, de um 

estratagema retórico. 
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Em Guerra, o escritor reconhece que ―fabrica‖ o leitor, mas se nega a 

reconhecer que o produz como ―simples reflexo ou desdobramento do escritor‖ (1974, 

p. 152). No entanto, o descreve como sendo ―fruto da inteligência, da sensibilidade, do 

caráter, da concepção que tem o escritor do oficio e do mundo‖ (idem). Uma vez que 

nos dá a conhecer isto, não devemos nos deixar confundir com a informação de que o 

seu leitor ―é contemporâneo da gestação da obra; não nomeado, nela está presente, 

participa de sua natureza‖ (p. 152), pois já compreendemos que esse ―estar presente‖ 

nada mais significa que a condição necessária do blefe: numa analogia com a pesca, 

significa que o leitor está presente retoricamente, como o peixe ―está presente‖ na isca.  

O que acontece em Guerra sem testemunhas é que o seu escritor desenvolve 

uma concepção de gosto literário que deve passar pela negação do que é ―confortável‖ 

(p. 152). Por que ele desenvolve tal raciocínio? Ele o faz de maneira a antecipar-se à 

acusação de que sua escrita é hermética. De fato, uma avaliação sobre os modos como a 

obra de Osman Lins foi recebida por parcela da crítica brasileira confirma que ele tem 

razão quando afirma que a crítica o toma por um escritor hermético, daqueles que 

escrevem fugindo a ―essa possível relação‖ com os leitores (p. 153).   

Em ―O escritor e o leitor‖ Osman Lins começa no tom pessoal do ensaísta, 

mas logo em seguida ―ficcionaliza-se‖, como se fosse ele um leitor, o leitor ideal que 

seu texto pede, tendo em vista não apenas o texto presente, mas em nome de toda a sua 

poética. Então, o eu-Osman Lins assume no tom do texto o aspecto de um eu-que-estou-

lendo-Osman Lins. Essa fusão torna possível ao escritor apreciar sua técnica, por boca 

de ―outro‖, e estimular esse suposto leitor ―competente‖ que o lê. Observemos os 

qualificativos que ele dirige ao leitor: ―mostra-se aberto, então, a novas experiências [...] 

sendo capaz de discernir [...]‖ (p. 155). 

Considero que as notas constantes dessa concepção da relação do escritor e 

leitor, já delineada em Guerra sem testemunhas, foram aplicadas em A rainha dos 

cárceres da Grécia. Em Rainha, o escritor, via narrador, blefa com o leitor, brincando 

com as possibilidades deste de perceber os riscos de sua proposta ou mesmo de aceitá-

la, tal como o escritor em Guerra sem testemunhas havia proposto: ―todo bom livro por 

mais obscuro que pareça, é claro, desde que o abordemos devidamente‖ (op. cit. p. 153). 

Em Guerra, o escritor concebe, então, a ―revisão dos valores‖ como um 

meio possível e válido de se ―pesar o imponderável, desfiar enfim o tecido das ideias e 

avançar um pouco na obscuridade das coisas‖ (1974, p. 21). Curiosa essa concepção, 

que impõe duplo movimento: um, contrariando a norma, negando a tradição literária, 
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deve, fatalmente, tornar-se ―irreconhecível‖; outro, ―avançando na obscuridade‖ deverá 

dar a ―reconhecer‖.  

Como eu disse, Osman Lins propõe uma escritura pautada pela contestação 

dos meios narrativos tradicionais. Nesse particular, parece que em alguns momentos seu 

texto supõe o leitor acima da média, capaz de perceber e interagir com a nova escrita. 

Todavia (e nesse ponto reporto-me especificamente ao texto de Rainha), a um elemento 

de negação e fechamento segue-se costumeiramente um de elucidação e abertura, 

fazendo supor um leitor que, sendo incapaz de estabelecer, ele mesmo, as relações, 

precisa ser auxiliado pelo narrador. 

A escritura assume, assim, um aspecto de duplicidade hesitante entre o 

hermetismo e a decifração desse mesmo hermetismo, razão pela qual chamarei essa 

técnica de hermetismo de decifração. Em Rainha esse expediente é, particularmente, 

notório. Se lermos o texto com muito cuidado veremos que ele é atravessado por aquela 

inquietação que acompanhou Osman Lins a vida toda. A inquietação do professor de 

literatura que quer formar novos leitores e, portanto, ser solidário a eles, mas é, ao 

mesmo tempo, o grande escritor, ciente de sua técnica e impaciente com os problemas 

inculturais brasileiros.  

Em decorrência disso, as imagens construídas para o leitor em Rainha 

oscilam entre um leitor não tradicional, contemporâneo e experiente, capaz de encetar 

seguramente o caminho da nova escrita e o leitor ―desatento‖, ―tradicional‖ e 

―conservador‖, a quem é preciso tomar pela mão e guiar pelos meandros dessa 

complexa narrativa.  

Portanto, se é do aproveitamento literário da ideologia pública do escritor 

que estamos falando, não há por que temer apontar que a aludida hesitação é em parte 

decorrente da condição de Lins, um ficcionista mesclado ao professor universitário e ao 

crítico literário. Parece que o momento da criação não se desvencilha da antecipação ao 

momento da recepção: 

 

Uma das características de Osman Lins é justamente a minimização da 

intriga, pois seu fazer literário está ancorado em outra escala, a da 

escritura, fazendo do livro mais do que simples referência, 

transformando-o metalinguisticamente, de modo que o texto passa a 

falar dele mesmo, do ato de criação artística, passando a funcionar 

como fonte de experiência, tanto experiência no sentido de 

―experimentação/ensaio‖ como no sentido de habilidade, perícia e 

prática, adquirida no exercício constante de sua arte, mas jamais de 

experiências inconsequentes. Osman Lins, assim, permite-nos 
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enxergar em seus textos sua sólida base de quem viveu a literatura e 

pensou sobre ela não apenas como escritor, mas também como 

professor universitário e crítico (CASTAGNO, 1999, p. 31). 

 

Em Osman Lins essa ansiosa expectativa sobre a resposta do leitor é 

marcada por certo pessimismo de quem conheceu como poucos a realidade da vida 

cultural brasileira. A quebra da expectativa nos seus textos tem a ver principalmente 

com um projeto artístico consciente de dessolenizar a narrativa, mas, em mínima escala, 

também reflete o didatismo involuntário de quem serviu ao magistério. Em Do ideal e 

da glória: problemas inculturais brasileiros Osman Lins registrou algumas de suas 

experiências como professor de literatura, nas quais se destacam sua perplexidade com a 

incapacidade geral dos alunos em compreender os textos literários e os esforços do 

professor no sentido de tentar contornar essas dificuldades.  

Sua inquietação a respeito da recepção da obra literária o levou a solicitar 

aos alunos que produzissem textos ficcionais, na expectativa de ―uma compreensão de 

determinados processos literários, vistos, por assim dizer, ativamente, de dentro‖ (1977, 

p. 75). 

Em Rainha essa tendência está presente. O duplo movimento, apontado 

como recorrente no romance, decorre, ainda, da convicção do escritor de romper com a 

voz narrativa estabelecida. Eis porque afirmo que há dois ethoi distintos em Rainha: um 

que toma como valor a ruptura, o não fácil, aceita inclusive o hermético, o elíptico como 

um valor em si mesmo. Esse movimento possibilita conceber a escrita literária como 

indiferente aos pormenores do código interacional estabelecido pelo uso coletivo. Está 

centrado no escritor e em sua escritura, marcada pela contestação e pelo 

experimentalismo.  

O outro movimento, contrário ao primeiro, é ―para fora‖, pois preocupa-se 

com o público. O escritor busca atrair o leitor para o texto, de modo a conseguir, pela 

empatia, sugerir-lhe uma educação para o gosto mais arrojado. 

Vou deter-me um pouco mais nesse ponto, pois creio que a maneira como 

o escritor, via narrador, constrói um esforço em direção ao leitor ―tradicional‖ merece 

uma atenção mais demorada. Segundo penso, o modo pelo qual o escritor reclama para 

si seu leitor é construído de maneira diluída num jogo de aspecto dicotômico por meio 

do qual ele apresenta suas noções de valor e não-valor para a comunicação literária, 
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sugerindo retoricamente ao leitor tradicional que aceite a escala de valores do 

pretendido gosto estético ―arrojado‖.  

Uma proposição feita ao leitor é de que ele seja capaz de perceber o que o 

romancista por sua vez ocultou. O ―bom‖ leitor é ―atento‖, ―perspicaz‖, ―pesquisador‖ e 

animado para a busca. Isso gera no texto uma proposição valorativa quase dualista. O 

leitor será instado a concluir que o leitor ―tradicional‖ ou ―ruim‖ é aquele que se deixa 

descansar nas situações contrárias: acomodado à explicitude, à emoção, ao enredo 

linear. 

O leitor arrojado, então, se distingue por ser oposto do ingênuo e 

acomodado. Para esse leitor arrojado, há uma escrita arrojada. De fato, a nova escrita e a 

nova leitura são processos complementares e interdependentes: de nada adianta uma 

escrita arrojada que não pode contar com uma leitura ―competente‖. Essa competência é 

sugerida de forma nada dissimulada pelo uso de qualificativos, abundantes no texto. Eis 

um exemplo: 

 

Discreta, cultivando um gênero não muito difundido de elegância, uma 

elegância íntima [...] honesta como alguém privado de imaginação – 

nunca desceria a repetir caminhos feitos: se contemplava os escritos e 

as coisas naturais de uma perspectiva nada trivial; se não conseguia 

esconder sua inadequação perante o estabelecido? (Rainha, p. 15, 

grifos meus). 

 

Para o ensaísta, procurador da estética pública de Osman Lins, o que torna 

uma obra ―excepcional‖ é o fato de ―a narradora empenha[r]-se em dissimular os seus 

achados‖ (Rainha, p.16) e o que faz do leitor um leitor ―competente‖ é a capacidade de 

encontrar esses achados e contentar-se com esse processo, sem exigir como 

complemento um prazer ―vulgar‖; ou melhor, capaz de fazer desse achado todo o prazer 

suficiente.  

Mas por duvidar, quem sabe, dessa capacidade do leitor, o narrador procura, 

ele mesmo, deixar pistas no texto ou repassar, explicitamente, o que possa ter passado 

despercebido: ―não seria também um golpe falso, um truque [...] encravando-a 

ilusoriamente numa temática da qual na verdade está separada?‖ (Rainha, p. 221); 

―Distribui Julia Marquezim Enone esses indícios como uns quebra-cabeças que os 

leitores devessem recompor?‖ (Rainha, p. 222). 
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Essa frequente antecipação ao leitor em forma de interrogação tem a 

vantagem de dissimular o processo retórico do texto, conferindo, a tudo, a forma de 

contestação do caráter arbitrário das categorizações. Digo aparente porque, se não se 

esquece que não há outro romance de Julia Marquezim Enone senão aquele que nos dá 

o narrador, é preciso reconhecer que as perguntas não são aberturas reais para uma 

averiguação possível de um objeto (que, aliás, não existe), mas meios retóricos de 

inscrever o percurso do leitor ideal. 

Mas de que maneira isso se relaciona com o Osman Lins, escritor? Para 

responder relembro que estamos tratando de uma obra em que escritor e narrador estão 

imbricados, sendo o autor distinto de ambos. O escritor não pode estar no livro, mas 

delega ao narrador seu programa estético público, cuja síntese é passar em revista a 

narrativa tradicional e encorajar o leitor para sua empreitada. Como disse, esse 

programa não é observável apenas em Rainha, mas em boa parte da obra madura de 

Osman Lins, incluídos os textos não-ficcionais. 

A orientação de revisão/contestação das categorias narrativas que Osman 

Lins confere a sua obra é visível em Rainha, que desenvolve ainda o questionamento da 

construção – supostamente tradicional – do romance brasileiro dos anos 70. Por outro 

lado, o narrador vê a narrativa como uma ordenação do caos pelo trabalho do escritor. O 

que não difere muito da própria convicção de Lins, que demonstra em seus textos 

ensaísticos acreditar em labor autoral, em mote justo e não foge de uma aproximação 

entre sua ficção e seu programa estético. 

Mas essa proposta anticonvencional do escritor impõe uma vigilância para 

impedir que os resultados de sua ―pesquisa‖ se tornem eles também dogmas ficcionais. 

Osman Lins precisa evitar a todo custo categorizar as novas possibilidades que seu 

próprio labor instaura, fenômeno curioso que impõe ao seu trabalho com a escrita um 

caráter de vigilante negação e permanente polêmica. Rainha – por ser o último romance 

do escritor e, mais que isso, pelo seu ―formato‖ peculiar de romance ensaístico, 

assumidamente combativo – é provavelmente o livro de Osman Lins no qual mais se 

destaca a natureza polêmica da obra desse escritor.  

Em Rainha o leitor se depara com o ―percurso‖ osmaniano explicitado, o 

qual me interessará aqui no sentido específico de responder às seguintes perguntas: que 

aspectos o caráter combativo e polêmico da escrita de Osman Lins confere ao leitor em 

Rainha? Se, como estou argumentando, o escritor imbricou-se com seu narrador para 
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―educar o gosto‖ do leitor, esse processo fecha/impede a leitura/abertura real do último 

romance do escritor de Avalovara? 

A resposta inclui uma abordagem do romance que leve em consideração a 

estética pública do escritor, visto que ela é aproveitada internamente. 

O diálogo que Osman Lins enceta com a tradição literária não é de natureza 

pacífica, implícita ou meramente temática. Osman Lins se nega a ocultar seu próprio 

percurso perquiridor; argumenta em torno de suas inquietações e toma o crítico, o leitor 

e o texto ideais como interlocutores, às vezes resistentes, a quem é preciso convencer ou 

vencer – cujas convenções é preciso superar. No seu último romance, Osman Lins não 

hesitou, via narrador, lançar mão da ironia e mesmo do sarcasmo com o suposto leitor 

tradicional, o que deixa claro sua convicção sobre a necessidade de estabelecer novos 

paradigmas que o romance contemporâneo exigiria. 

A perseguição do ideal de exigir de si mesmo uma escrita não pautada por 

técnicas convencionais, e, ao mesmo tempo, exigir do leitor que se coloque à altura 

dessa visão estética, tudo isso explica metade do conseguimento de Rainha. Mas para 

explicar tudo, precisamos lembrar que Osman Lins esteve sempre determinado a 

compartilhar isso com seu leitor, como vimos nos seus trabalhos não ficcionais. O apelo 

constante ao público e o desejo de ―(re)formar‖ o leitor se resolvem em Rainha de 

maneira metaficcional, uma vez que o escritor não poderia conceber sua empreitada 

senão de forma explícita. 

Esse projeto determina a configuração de Rainha e implica algumas 

consequências para essa última obra de Osman Lins. Uma delas é que em Rainha 

ressalta-se, na aparente fluidez e caos da narrativa, uma vontade orquestrada e 

arquitetural. Existe, via narrador, um escritor determinado em Rainha e o leitor é o seu 

alvo. Da primeira à última página do romance, o leitor é invocado, interpelado para 

―esperar‖, ―perceber‖ e ―investigar‖.  

Rainha é, pois, uma narrativa complexa, diante da qual o leitor precisa 

deslindar as armadilhas retóricas que o convocam, tomando sempre o cuidado de que 

esse jogo estabelecido pelo escritor não venha a transformar-se em mera confirmação, 

seja da capacidade do romancista em manter-se dentro dos limites (ou ―percurso‖) que 

ele mesmo se propôs, seja da capacidade do leitor de perceber a proposta e co-atuar ―à 

altura‖. Caso o leitor não perceba o jogo retórico que o escritor, via narrador, tenta fazer 

com ele, corre o risco de ler Rainha como mero exercício de ―confirmação de papéis‖.  
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Reconheço que isso soa fatalista e um tanto quanto dramático, mas o 

aludido risco é inteiramente possível e pode ser confirmado por uma análise do texto, 

como vou tentar demonstrar. 

Osman Lins em Rainha lança mão da retórica para tratar da crítica ao seu 

processo no interior da obra, antecipando-se, via narrador, à possibilidade do leitor 

rejeitar o que há no seu enredo de mais anti-narrativo. Ele o faz supondo um leitor que 

reclama por essa narratividade, educado no que ele considera a tradição literária 

corriqueira: ―Convoca o livro um setor das artes divinatórias notabilizado pela anciania, 

não se podendo dizer que isto o empobreça. Mas também não o avaliaremos em suas 

justas proporções se nele virmos só o lado esotérico‖ (Rainha, p. 63).  

Observemos, no exemplo dado, a ressalva que serve a uma antecipação de 

prováveis leituras injustas a que, supostamente, será levado o leitor se este alimentar 

apenas certas expectativas. O processo consiste, portanto, em sugerir na obra a imagem 

retórica de um leitor tradicional. Essa necessidade se justifica porque é sobre essa 

prerrogativa que o narrador irá construir uma teoria ficcionalizada de um texto que nega 

a tradição e reclama por um leitor igualmente não tradicional. Esse novo leitor será 

produzido na leitura e para a leitura. Essa produção não é senão a transformação do 

suposto leitor arcaico em leitor contemporâneo, capaz de assimilar essa nova escritura e 

se agradar dela: 

 

O confronto entre romance e leitor, em nossa época, não se restringe 

entretanto a uma questão de idade. Diferem o leitor atual e o de outros 

tempos. Ao leitor pronto a evocar o que lia, seduzido por processos 

cuja soma resultava em uma espécie de mágica e que ele não 

distinguia, sucedeu-se o leitor desconfiado, rebelde, nada ingênuo e 

que parece dizer, quando solicitado: ―não me recordo e não quero 

recordar‖ (Rainha, p. 70). 

 

A nova escritura se converte, ela mesma, no assunto central do livro, o qual 

―se nega‖ a narrar, a contar. Mas não só isso: todo o livro é uma construção teórica 

ficcionalizada de uma ideia de literatura cujo ponto central é a revisão do caráter 

conservador de uma certa visão de literatura. Boa parte dos estatutos, digamos assim, do 

texto ficcional são abordados e sua configuração contestada e negada para que seja 

posta no lugar uma nova configuração. Creio que essa configuração é fruto de uma 

imbricação de Osman Lins, escritor e romancista, com narrador. Osman Lins repassa ao 

ensaísta de Rainha sua visão de literatura, pautada por um conceito de liberdade que o 
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romancista desenvolveu de uma forma particular ao longo de sua trajetória como 

escritor e homem de cultura.  

Vejamos, a título de exemplo, o ensaísta do livro executando uma das 

tarefas de que está imbuído: erodir o estatuto tradicional do narrador: 

 

Agora sei: a narrativa é um acontecer verbal, exigindo, portanto que 

um agente o formule; o papel do narrador, ser enigmático, é 

misterioso e variado; a ficção contemporânea vem eliminando as 

interdições que embaraçavam o seu mediador e que, rigorosas, 

tentavam impor ao universal do romance, intatas, as leis do mundo 

físico (Rainha, p. 72). 
 

Portanto, a missão do narrador em Rainha é justamente conduzir o leitor de 

uma visão tradicional de narrativa e de leitura de narrativa para um gosto ou visão mais 

arrojados. Eis a razão pela qual em Rainha o leitor se depara com alusões e análises em 

torno de praticamente todos os elementos (foco narrativo, tempo, espaço, personagem). 

É como se o romancista passasse a limpo, via narrador, todos os conceitos envolvidos 

na construção de narrativas e na leitura delas. Esse propósito maior está implícito numa 

espécie de ―aula‖ de teoria literária que recebemos pela fala do narrador.  

No projeto de reformar o leitor para uma narrativa mais complexa, o 

narrador explica até provérbios, ditos populares. Explica também a natureza de certos 

aspectos da linguagem, como no trecho em que a explicação sobre um eufemismo tem o 

efeito de sugerir a limitação de sua definição como categoria de suavização dos efeitos 

semânticos: ―Declarou ter recebido ordens para ‗manter a vitrola quebrada‘ (não dizer 

nada), sob pena de aparecer ‗com a boca cheia de formigas‘‖ (Rainha, p. 75). Outro 

exemplo: ―muitas vezes a nomeação é um engano, uma expressão de cegueira ou 

imaturidade‖ (p. 79). Essas evidências mostram que o narrador considera necessário 

enfatizar para o leitor a natureza arbitrária das classificações linguísticas: ―a figura que 

os manuais designam por sinestesia‖ (p. 81). Com isso ele vai construindo 

retoricamente uma flexibilização completa das categorias da linguagem, negando seu 

valor socialmente aceito e instigando, por meio da sugestão de contrários, a ideia da 

falência das categorizações.  

Todavia, o fato de essa educação para o gosto estender-se ao ponto de 

chegar a uma reflexão sobre a arbitrariedade do próprio signo, unidade primeira, 

digamos assim, da linguagem, deveria ser melhor aproveitado na compreensão de sua 
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proposta, a qual não se limita a negar as técnicas engessadas do romance realista 

brasileiro, como os textos de crítica têm dado a entender. 

Para que venhamos a entender que as implicações dessa técnica são mais 

abrangentes do que deixam entrever certos textos críticos sobre Rainha, vou comparar 

alguns aspectos da estética de Osman Lins com a proposta ligeiramente parecida do 

poeta e crítico francês Mallarmé, usando, para tanto, um estudo de Faria (1997). Se 

Mallarmé tentou estabelecer relações texto-leitor diferente das tradicionais – 

suprimindo, por exemplo, títulos de poema – também Osman Lins busca, via narrador 

de Rainha, uma ruptura nessa relação, com algumas diferenças em relação ao projeto do 

poeta francês.  

Essa atenção é diferente, sobretudo na intensidade, mas também na 

aplicação. Conforme Faria, Mallarmé queria preservar a ―ingenuidade‖ do leitor, 

livrando-o de uma cultura ―preconceituosa‖ dos seus poemas (o ―pré-conceito‖ poderia 

ser uma sugestão provocada pelo título do poema, por exemplo). Ao invés disso, o 

narrador de Rainha parece usar sua pesquisa/relato em benefício da formação de um 

leitor ―avisado‖, ―alertado‖, ―não ingênuo‖. 

A proposta de Mallarmé está resolvida na expectativa de livrar o texto dos 

preconceitos de leitura, o que o leva a despistar o leitor, em vez de manter-se fixado em 

sua suposta adesão. Osman Lins, tomando outro caminho e parecendo temer jogar o 

bebê fora junto com a água da banheira e, por essa razão, apesar de começar escritor 

hermético e estilista exigente, sempre termina como um flexível e didático professor 

formador de novos leitores. Creio que uma olhada no uso que ele faz das epígrafes 

permite um exemplo disso. Sem querer demorar-me nesse aspecto e sem a pretensão de 

destrinchar seus desdobramentos possíveis, contentar-me-ei em apontar o fato de que as 

epígrafes na obra de Lins são:  

a) superabundantes. Às vezes, dois corpos de epígrafes precedem o texto 

principal, sendo costume do escritor usar mais de uma epígrafe para o livro e ainda usar 

epígrafes para anteceder os textos que compõe as partes do mesmo;  

b) de aspecto formal mais científico que ficcional, ou seja, têm a formatação 

das epígrafes de trabalhos acadêmicos (com orientação bastante sobre escritor, livro, 

ano e até página de onde foi extraída). Essas características implicam numa 

superinformação ao leitor, pois lhe fornecem muito mais que a sugestão, a síntese ou a 

introdução. Essas epígrafes são, assim, elas mesmas textos completos. Esse fato parece 
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não deixar muitas dúvidas sobre aquela constante hesitação de Lins entre ser hermético 

e ser pedagógico, de que venho falando. 

O poeta-teórico francês e o teórico-romancista brasileiro ainda se 

distanciariam radicalmente nisto: Mallarmé postulava a produção de lacunas que 

proporcionassem a abertura real do texto ao leitor, fazendo deste um co-produtor dos 

poemas – daí a noção de leitura como teatro mental (cf. FARIA, 1997, p. 225-6). Já o 

escritor de Rainha enceta um sofisticado expediente de antecipação ao leitor, aceitando 

o risco de condicionar a leitura do romance. Rainha supõe um leitor-agente, construído 

pelo processo da imagem retórica de um ―eu-outro‖ projetado, de uma leitura ideal 

personalizada num leitor (ou leitura) antecipado. 

Assim, a nota familiar em Rainha é a concepção da escrita como fim em si 

mesmo e não meio. A crítica se antecipa à criação e sua voz é um misto de ficção e 

teoria literárias. A teoria põe no caminho do leitor a necessidade de resolver a 

apreciação do crítico, que é sempre uma tentação para a direção do gosto e do olhar. 

Esse risco foi avaliado por Compagnon (2001, p. 143): ―a leitura real é negligenciada 

em proveito de uma teoria da leitura, isto é, da definição de um leitor competente-ou 

ideal, o leitor que pede o texto e que se curva à expectativa do texto‖. 

Pelo ponto de vista em que abordo o problema, não importa se Osman Lins 

enfatiza em diversas ocasiões não se tratarem seus romances de consecuções de teorias 

literárias
27

. Interessa-nos, como deve ser, em se tratando de literatura, o objeto, o 

resultado final ou conseguimento, e o que esse conseguimento diz por si mesmo é que a 

obra de Osman Lins, particularmente Rainha, é uma grande empreitada teórica, 

complexa, múltipla, de difícil categorização, mas que se resume numa poética da 

negação dos estatutos ficcionais dito tradicionais. 

Ao assumir a natureza autorreflexiva do processo da escrita ficcional como 

matéria de sua própria escrita, tal qual já haviam feito outros escritores antes dele, 

Osman Lins aceitou o fato de que uma tal empreitada imprimisse um caráter polêmico 

ao ―tom‖ de sua obra. O escritor era consciente dos perigos impostos por esse tipo de 

empreitada e emprestou ao seu narrador essa percepção: ―sabe que a ampliação tem seus 

ônus e que implicará certos prejuízos. Aceita-os‖ (Rainha, p. 89). 

                                                           
27

 Para a compreensão de como Osman Lins concebia a literatura e sua inserção nela, são importantes as 

entrevistas que deu, reunidas na seção ―Um escritor que não silenciou sobre seu tempo‖ do livro 

Evangelho na taba: outros problemas inculturais brasileiros (1977). 
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De fato, o percurso literário de Osman Lins é um grande diálogo com 

praticamente todas as correntes do pensamento humano preocupadas com a natureza da 

linguagem, em suas relações com o homem e o mundo. Em Osman Lins quase que não 

há escrita ―inaugural‖, digamos assim. Aceitando inserir-se nessa tendência 

contemporânea, boa parte de sua produção é uma espécie de linguagem sobre a 

linguagem. Uma linguagem que não quer dizer, mas ―mostrar-se‖. Não poderia ser 

diferente, uma vez que Osman Lins se propõe a superar o que ele considera os ditames 

da arte escrita: seus modelos, normas, delimitações, leis internas, regras, possibilidades 

e convenções. 

A metaficção em Osman Lins nasce dessa proposta de superar as normas da 

tradição narrativa sem impedir o leitor de participar da ―pesquisa‖.  Essa é a razão pela 

qual ele ficcionaliza o embate com a tradição linguística, com a herança e legado 

literário. Osman Lins assume, assim, o aspecto de um teórico da linguagem, que fala em 

face de uma geração de outros teóricos da linguagem, para discordar deles ou ampliar-

lhes os conceitos ou resultados. Não é, portanto, força de expressão falar-se em estética 

a respeito da produção de Osman Lins, mesmo que se trate especificamente de um 

romance, como é o caso de Rainha. Dos estatutos do romance negados por Osman Lins 

em Rainha, merece uma apreciação demorada o trato dispensado às possibilidades de se 

―narrar‖ o mundo. Vou agora abordar esse aspecto do romance em apreço. 

A pesquisa levada a termo pelo escritor de Rainha é tão radical que se fica 

pensando na definição de narrativa feita por Gérard Genette (1973, p. 255) e se é 

tentado a, invertendo os polos, pensar no processo narrativo de Rainha como a 

representação de uma linguagem por meio de acontecimentos reais ou fictícios. A 

opção por ―secundarizar‖ a fábula faz decorrer em Rainha uma notória ênfase 

descritiva, fenômeno que as observações de Genette sobre a narração e a descrição nos 

ajudam a compreender: 

 

A narração liga-se a ações ou acontecimentos considerados como 

processos puros, e por isso mesmo põe acento sobre o aspecto 

temporal e dramático da narrativa; a descrição, ao contrário, uma vez 

que se demora sobre objetos e seres considerados em sua 

simultaneidade, e encaram os processos eles mesmos como 

espetáculos, parecem suspender o curso do tempo e contribui para 

espalhar a narrativa no espaço (1973, p. 265). 

 



149 

 

 

Essa afirmação, calcada na teoria estética ―clássica‖, será relativizada em 

seguida pelo próprio Genette, que reconhece que o discurso 

 

não tem nenhuma pureza a preservar, pois é o modo ―natural‖ da 

linguagem, o mais aberto e o mais universal, acolhendo por definição 

todas as formas: a narrativa, ao contrário, é um modo particular, 

definido por um certo número de exclusões e de condições restritivas 

(recusa do presente, da primeira pessoa etc.) (p. 272). 

 

Essas concepções nos auxiliam a entender a provável razão de haver 

Osman Lins escolhido a característica estratégia narrativa de Rainha. Na maioria das 

vezes, o narrador não apresenta mimeticamente o assunto do romance de sua ex-amante 

Julia Marquezim Enone, do qual pretende nos fornecer uma análise. O que ele faz é nos 

dar, de forma indireta e descritiva, trechos da fábula. Isso nos leva à necessidade de um 

exame, pois se é verdade, como diz Genette, que ―o discurso pode ‗narrar‘ sem cessar 

de ser discurso, a narrativa não pode ‗discorrer‘ sem sair de si mesma‖, impõe-se a 

pergunta a respeito do estatuto composicional de Rainha: é narrativa que discursa (por 

meio do narrador-ensaísta) ou é discurso com abertura para elementos narrativos (ainda 

que diluídos)?  

A flexibilização dos estatutos da linguagem ficcional, apregoada 

publicamente por Osman Lins, permite aceitar que a primeira opção ―dê conta‖ do 

método adotado em Rainha. No entanto, corremos o risco de reduzir, paradoxalmente, a 

própria ousadia de seu escritor. Pela ousadia, podemos acatar a opção ―b‖, da qual 

decorre, porém, que Rainha não seria um romance, nem mesmo uma narrativa. 

Esse questionamento pode parecer ocioso, uma vez que o escritor assinou 

sua obra e acrescentou a ela o título de ―romance‖. Não devemos, porém, nos dar por 

vencidos tão facilmente. Trata-se, de fato, de um romance, mas um romance quase 

―antinarrativo‖, que combate a narratividade, não se constrangendo em fazer-se 

deliberadamente discursivo, asfixiando ao máximo a ―respiração‖ narrativa tradicional, 

como que aceitando o desafio sugerido por Genette: 

 

fazer desaparecer a narrativa no discurso presente do escritor no ato de 

escrever [...] tudo se passa aqui como se a literatura tivesse esgotado 

ou ultrapassado os recursos de seu modo representativo e quisesse 

refletir sobre o murmúrio indefinido de seu próprio discurso (1973, p. 

274.) 
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Em Rainha, o duplo ethos a que me referi embaralha voz de escritor e 

narrador em alguns momentos. Por isso, não há, propriamente, uma figura tradicional de 

narrador coerentemente restrito a sua persona no tempo e no espaço a guiar a narrativa, 

o que causa a impressão de que o narrador não está delimitado pela configuração 

imposta por uma condição mimética do mundo real. Há, mais exatamente, uma 

―condição narrativa‖ que se concebe como não devendo reconhecer senão a linguagem 

como autoridade e reconhecer como ―limites‖ a ―ausência‖ de limites da linguagem, 

pois, sabemos e se confirma: a linguagem tudo ―autoriza‖. Por isso, a voz narrativa 

tanto pode falar do passado como do futuro, de Olinda ou do Rio de Janeiro, como 

homem ou mulher, como personagem ou mesmo como ―narrador‖. 

Assim sucede com outros elementos da narrativa, pois praticamente não há 

coerção dos estatutos ficcionais em Rainha e sua assumida anti-narratividade decorre, 

antes de tudo, da necessidade que o escritor impõe ao narrador de colocar em prática o 

projeto de negar o senso comum segundo o qual ―a história é o romance, não de um 

seus aspectos, dos que menos ilustram a arte de narrar‖ (Rainha, p. 16, grifos meus). 

Eu disse, na abertura desse capítulo, que a crítica, em geral, se abstém de 

problematizar o ―conseguimento‖
28

 da técnica em Rainha. O que é uma omissão 

censurável, uma vez que se trata de um dos mais complexos romances de um escritor 

cuja marca principal é justamente a tentativa e a experimentação de novos processos 

narrativos. Tendo conferido a proposta do escritor de Rainha, resta agora avaliar o 

resultado da mesma.  

 

3.5  A “decepção” do escritor ou a significância e o sucesso de Rainha 

 

A pesquisa em Rainha levou a um conseguimento altamente problemático, 

mas a crítica toma como propósito suficiente dizer que Osman Lins está investindo 

contra a narrativa tradicional e não se preocupa em lembrar ao leitor que o tal romance 

realista, contra o qual o escritor estaria se voltando por meio de seu autor, já não era, em 

meados dos anos 70, levado a sério no meio intelectual havia algum tempo. Seria, 

portanto, importante lembrar que a suposta ―tradição‖ tratada polemicamente em 

                                                           
28

 Chamo de conseguimento o resultado objetivo decorrente da aplicação consciente de uma técnica ou 

procedimento artístico por parte de um escritor. Acho necessário distinguir, para fins classificatórios, o 

resultado de uma técnica ou aplicação a partir de seu ―acerto‖ e de suas ―consequências‖, sendo estes 

definidos em relação interna, ou seja, a partir daquilo que efetivamente o autor no texto se propõe e o que 

resulta de seu esforço. 
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Rainha é muito mais um motivo arranjado para a trama do livro que um problema real 

do mundo cultural. 

Para avaliar o conseguimento de Rainha é necessário distinguir escritor ou 

―autor‖ de autor no texto. Se, como espero haver demonstrado, o escritor de Rainha 

tenta seduzir o leitor para um projeto de formação leitora e se os adeptos da morte do 

autor tem razão, tanto em sua definição de autor quanto na convicção de que ele precisa 

morrer para dar lugar à verdadeira leitura, então nada teríamos a fazer com Rainha a não 

ser acompanhar o romance à distância, ou seja, lê-lo sem muito entusiasmo, como se lê 

talvez qualquer projeto de defesa estética pessoal de determinado escritor. 

Isso, no entanto, não explicaria o fato de que conseguimos ler o livro e 

mesmo gostamos muito dele. Se o que expus desde o começo desse trabalho acerca da 

morte do autor e da natureza do autor estiver correto, e se A rainha dos cárceres da 

Grécia é um dos livros mais lidos e mais queridos da metaficção brasileira desde sua 

publicação, deve haver algo errado com o que estão chamando de autor e com a 

convicção arraigada de que se o autor não morrer não haverá plena liberdade de leitura. 

Espero haver fornecido ao leitor deste trabalho demonstração suficiente das 

diferenças entre escritor e autor, de modo a tornar possível uma conclusão sobre a razão 

de ser desse impasse: a crítica está se referindo aos escritores e suas pretensões de 

autoridade sobre os sentidos das obras. Mesmo assim, não bastaria dizer que tudo é, 

então, uma questão de nomenclatura, pois o que a morte do autor nega é qualquer 

ligação entre o escritor e os sentidos da obra, preferindo falar em ―leitura escritora‖, co-

autoria ou em plena liberdade interpretativa. 

O autor defendido aqui apenas aparentemente faz concessões a essas ideias. 

Este estudo não nega que o escritor seja a fonte originaria do significado de um texto e 

nem mesmo que o escritor consiga determinar os rumos do texto, coisa que muitos 

desconstrutores não hesitariam negar. Não estou investindo contra a interpretação 

orientada para o escritor, apenas tentando mostrar que o autor é uma entidade interna ao 

relato e que há textos em que recorrer ao autor é uma maneira de perceber certos 

projetos do escritor e fazer frente a eles. 

Ainda terei oportunidade neste trabalho de expor com mais clareza quanto 

dos sentidos originários do texto atribuo ao escritor, quanto ao autor. O leitor verá então 

que este estudo é muito mais pró-escritor do que talvez tenho deixado entender até 

agora. Não obstante, a matéria desse capítulo é defender a interpretação orientada para o 
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autor, mostrando que este não é impeditivo da liberdade interpretativa e que, portanto, 

não precisa morrer em nossos projetos de leitura de romances metaficcionais. 

Eu disse que em Rainha há uma constante proposta de sedução do leitor 

para o projeto estético pessoal de Osman Lins. Escritor e narrador estão mancomunados 

para conseguir nossa adesão, o que tentam fazer por meio de estímulos ao leitor 

―atento‖ e ―perspicaz‖, ao mesmo tempo em que elogiam a estética de Julia, projeção 

especular da escrita do próprio Lins. Não obstante, há nesse romance uma outra 

personalidade ou voz, que chama nossa atenção para o que escritor e narrador estão 

tentando fazer conosco. Essa pessoa, o autor, se torna nosso parceiro de percepção, 

colocando a fala do narrador sob perspectiva e nos permitindo apreciá-la como a 

proposição retórica que é. 

Será que tenho o direito de invocar o próprio Barthes em favor de minha 

defesa do autor? Em sua terminologia, em que escritor e autor são homônimos, Barthes 

afirma que ―o autor nunca produz mais do que presunções de sentido, formas, por assim 

dizer e é o mundo que as preenche‖ (1970, p. 16). Assim, mais do que a gratuidade 

como ―deixa‖ e o sentido como uma obra a quatro mãos, é a tese de escritura como 

decepção que me ajuda a mostrar que o autor em Rainha não precisa morrer para que 

leiamos o livro livremente. Para Barthes (1970, p. 33), ―o escritor concebe a literatura 

como fim, o mundo lha devolve como meio; e é nessa decepção infinita que o escritor 

reencontra o mundo, um mundo estranho, aliás, já que a literatura o representa como 

uma pergunta, nunca, definitivamente, como uma resposta‖. Ainda segundo o teórico 

francês,  

 

a obra nunca é completamente insignificante (misteriosa ou 

―inspirada‖) nem  jamais completamente clara; ela é, se se quiser, 

sentido suspenso: ela se oferece com efeito ao leitor como um sistema 

significante declarado, mas se furta a ele como objeto significado. 

Essa espécie de de-cepção, de desapreensão do sentido explica por 

um lado que a obra literária tenha tanta força para fazer perguntas ao 

mundo [..] sem entretanto nunca a elas responder (op. cit. p. 162). 

 

É nessa decepção, segundo creio, que está a abertura de Rainha: o escritor 

não tem pleno êxito, a despeito de sua habilidade, no projeto de conduzir-nos por sua 

proposta pública: Osman Lins é ―decepcionado‖ em sua tentativa de fazer de Rainha um 

bem-acabado opúsculo de formação do nosso gosto. O que ocorre aqui é o que 

descrevera Barthes: 
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A qualidade da obra é então o rigor da aposta, a pureza de uma visão 

que dura [...] a anedota, a ―história‖, é o primeiro inimigo do olhar, e 

é talvez por isso que esses romances ―de qualidade‖ são tão pouco 

anedóticos: eis um conflito que será preciso afinal resolver, isto é: ou 

declarar a anedota nula (mas então como ―interessar‖?) ou 

incorporá-la a um sistema de visão cuja pureza reduz 

consideravelmente o saber do leitor (p. 77). 

 

A intenção do escritor de Rainha é aperfeiçoar o nosso gosto, mas, uma vez 

que o autor no texto põe em perspectiva o trabalho do narrador, por meio de cuja 

―procuração‖ Lins atua, passamos a identificar o que escritor e narrador estão tentando 

fazer. Por meio do autor em Rainha nós fugimos às intenções retóricas e pedagógicas do 

escritor e, por isso, esse romance é ainda uma obra aberta e plena de significados. A 

relativa ―decepção‖ do escritor é o sucesso do romance.  

Para demonstrá-lo vou recorrer ainda ao crítico E. D. Hirsch Jr. (1967), para 

quem a intenção não é um evento psicológico nem tampouco metafísico, mas uma 

materialização linguística. Para Hirsch (op. cit. p. 1), um texto tem o significado que o 

seu escritor pretendeu que ele tivesse. Segundo ele, 

 

[o] significado é aquilo que é representado por um texto; é o que o 

autor quis dizer com o uso de uma sequencia particular de sinais; é o 

que os sinais representam. A significância, por outro lado, é a relação 

entre este sentido e uma pessoa, ou uma concepção, situação ou, de 

fato, qualquer coisa imaginável. (p. 8, tradução minha). 

 

 Segundo Vanhoozer (2005), ―Hirsch usa ‗intenção‘ em um sentido mais 

técnico, mais filosófico, recorrendo, em parte, à fenomenologia de Edmund Husserl. 

Intencionalidade significa que a consciência humana é sempre sobre, ou direcionada 

para alguma coisa.‖.  

Assim, para Hirsch a consciência é sempre sobre algo. Portanto, a tarefa do 

interprete é reconstruir (e não destruir nem desconstruir, como gostariam os críticos 

pós-modernos) o significado realizado pelo escritor. Hirsch criou a distinção entre 

significado (meaning) e significância (significance) para dar conta das interpretações 

que não podem ser previstas pelo ―autor‖. 

Reproduzo, no quadro abaixo, de forma sintética, as principais distinções 

feitas por Hirsch: 
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Significado e significância, segundo Hirsch (1967) 

Significado Significância 

O que o escritor intentava ao compor O que o escritor não intentava 

Interno Externa ao texto 

Significado-em Significado-para 

Inalterável Inesgotável 

 

Conforme o quadro acima sugere, para Hirsch as muitas leituras de um texto 

são possíveis porque estamos atuando no campo da significância do texto: as relações 

que estabelecemos com ele, a despeito do significado estabelecido pelo escritor: 

 

Enquanto o significado é aquilo que o autor intentava, a significância 

refere-se à relação que o significado do autor tem com alguma coisa. 

―Significado‖ é interno ao texto-em-si-mesmo; ―significância‖ 

descreve a relação externa que o significado de um texto tem com 

alguma outra coisa. (VANHOOZER, 2005, p. 95). 

 

No entanto, isso não deve nos levar a pensar que na teoria de Hirsch o 

―autor‖ é sempre consciente do que faz no texto. Diferentemente disso, conforme Costa 

Lima (1975, p. 158), ―para Hirsch, o significado não se confunde com a intenção do 

autor, porquanto poderá suceder que ele não tivesse consciência de certa associação, da 

qual entretanto nada impediria que estivesse consciente‖. 

Mais à frente discorrerei sobre as diferenças entre intenção do escritor e 

intenção do autor. Por ora, detenho-me em adotar a terminologia de Hirsch para explicar 

a diferença entre o que vemos escritor e autor fazendo no texto. O significado do 

escritor de Rainha não nos impede de flutuar pela significância do autor.  

Mostrei atrás que o romance de Lins testa os limites da narratividade e 

mesmo da respiração comunicativa, tornando Rainha um livro quase hermético. Eu 

disse ―quase‖, pois o insucesso das intenções do romancista serve para nos lembrar que, 

a despeito dos supostos esgotamentos das formas de se conceber o objeto literário, 

escreve-se sempre para ―fora‖, para pelo menos mais de um leitor além de si mesmo. A 

escrita é inescapavelmente elucidadora, comunicativa, evocativa, ainda que se busque 

tal evocação e comunicação por meio de disfarces. 
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O disfarce metaficcional de Rainha é construir uma proposta de significado 

que arrisca o lúdico da leitura ―gratuita‖ em nome de uma formação leitora que produza 

no próprio texto o leitor atento que ele exige. Não obstante, a significância em Rainha é 

inesgotável graças ao trabalho do autor no texto, que nos permite desvencilhar do apelo 

pedagógico de escritor e narrador e lermos de olho em outros direcionamentos que não 

o da formação para um gosto mais arrojado, o gosto que a escrita pessoal de Lins pedia.  

No início deste capítulo mostrei a tese dos adeptos da morte do autor, 

segundo os quais, para o leitor nascer o autor precisa morrer. Espero ter demonstrado 

que nada disso acontece em Rainha: o escritor está vivo e (oni)presente e  o leitor, 

apesar de invocado o tempo todo, está inscrito retoricamente, sendo assediado para um 

significado pedagógico. No entanto, o autor no texto nos auxilia a perceber as 

artimanhas do escritor e do narrador. Com isso, nossa leitura sobrevive, pois é 

impossível desaparecer: mesmo que o escritor tente tomar o primeiro plano, o autor no 

texto nos deixa perceber esse jogo. Por essa razão, a leitura de Rainha ainda é aberta e 

plena de sentidos.  

A conclusão a que chego é que, apesar de que não precisamos atender o 

direcionamento de origem e podemos ler contra o escritor, devemos reconhecer que não 

podemos ler a despeito dele, nem ignorá-lo, pois o direcionamento original marca o 

texto e de certa maneira o condiciona, condicionando também nossa leitura. Nossa 

leitura de Rainha é, nesses termos, reativa: pode até ocorrer que ela não seja com 

Osman Lins, mas ela é o que é por causa dele e do modo como ele determinou os rumos 

do livro. Isso implica que o significado de Rainha é estabelecido por Osman Lins, não 

se pode duvidar disso.  

Portanto, falar de tentativa de formação para o gosto arrojado como síntese 

de Rainha é falar de algo que está efetivamente ―lá‖, no texto. Isso significa que nossa 

liberdade interpretativa não é nem impossível (como dizem Foucault e Barthes), nem 

absoluta (como pensam alguns adeptos da interpretação orientada para o escritor e os da 

interpretação orientada para o leitor). Assim, nossa liberdade plena de leitura é inegável, 

mas, ao mesmo tempo, relativa ou relacionada, ou, ainda, ―derivada‖. 

Se o escritor se limita ao significado determinante da obra, enquanto o autor 

se relaciona à abertura da significância, então é justamente o autor quem torna possível 

lermos uma obra de maneira relativamente independente dos direcionamentos 

pretendidos pelo escritor; mais especificamente: é o autor quem torna possível lermos 

ativamente um romance metaficcional.  
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4  AUTOR E NARRADOR EM BUFO & SPALLANZANI  

 

Toda obra pertence, em princípio, a um autor. É 

ele, em primeiro lugar, quem dá a cara. Assume a 

palavra, a autoria, o relato. Identifica-se com o 

narrador, mas é mais do que isso. 
 

Oscar Tacca, Vozes do romance. 
 

Como espero haver demonstrado, o autor não precisa morrer para que haja 

liberdade interpretativa. Ademais, como vimos, o autor não se confunde com o escritor, 

pessoa biográfica. Também procurei demonstrar, no capítulo anterior, que o autor é 

uma pessoa estética que nos envolve na leitura, chamando, inclusive, nossa atenção 

para os sentidos ampliados ou metaficcionais do texto. Mas reconheço que precisei 

realçar esse aspecto apenas no final do capítulo e a abordagem ficou carecendo de 

exposição mais alentada. Pretendo resolver isso no presente capítulo. Para tanto, vou 

avaliar uma obra significativa daquele que é, inegavelmente, um dos mais 

representativos escritores de obras metaficcionais no Brasil, Rubem Fonseca.  

 

4.1 “Quem está falando?”; “com quem?” 

 

O leitor abre o romance Bufo & Spallanzani
29

 na primeira página e se 

depara com este início pouco corriqueiro: 

 

Você fez de mim um sátiro (e um glutão), por isso gostaria de 

permanecer agarrado às suas costas, como Bufo, e, como ele, poderia 

ter a minha perna carbonizada sem perder esta obsessão. Mas você, 

agora que está saciada, quer que eu volte a falar de madame X. Muito 

bem, já chego lá. Mas antes quero lhe contar um sonho que tenho tido 

ultimamente. (Bufo, p. 7). 

 

Creio que se torna inevitável a pergunta: ―quem está falando?‖; ela surge, 

talvez, na cabeça do atordoado leitor, que volta – como eu fiz – à capa e lê ―Bufo & 

Spallanzani – romance‖ e começa a fazer conjecturas em torno do Bufo da capa e o 

citado no trecho acima. À primeira vista, parece que aquele que fala – seja lá quem for, 

                                                           
29

 Doravante, vou usar Bufo para referir-me ao romance. As citações serão seguidas de parênteses com o 

indicativo Bufo e a página citada. 
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pois nesse estágio ainda não temos a mínima idéia – se dirige francamente a nós, 

leitores: ―Você‖.  

Mas esse equívoco logo é desfeito: avançamos e percebemos que não é a 

nós que a pessoa se dirige. Pelo menos não de maneira franca ou direta. Como 

chegamos a saber disso? Há recursos para compreendermos que o apelo inicial da voz 

que fala se direciona ao próprio interior da obra, a fala se resolve no mundo de disfarce 

ficcional: quem quer que seja aquele (ou aquela) que fala, está falando com uma 

personagem.  

Tais recursos ou pistas são estas: ―Você fez de mim um sátiro (e um 

glutão)‖, ―gostaria de permanecer agarrado às suas costas‖, ―você, agora que está 

saciada, quer que eu volte a falar de madame X‖ (grifo meu). Ora, é ponto pacífico para 

nós, que estamos lendo, que ainda não fizemos nada com quem quer que seja, muito 

menos torná-lo um glutão e um sátiro. Sabemos que ninguém está agarrado às nossas 

costas – nem mesmo metaforicamente, e sabemos ainda que não estamos saciados e 

muito mais que não conhecemos a tal Madame X.  

Mas as coisas nem sempre são tão claras. Há momentos da leitura de Bufo & 

Spallanzani em que nos vemos diante de enunciados do narrador que parecem hesitar se 

falam conosco ou, de maneira internalizada, com a personagem interlocutora. Às vezes, 

também, parece ser possível concluir haver uma dupla e simultânea interação, como 

neste trecho: 

 

Mas Bufo & Spallanzani estava, e está atolado. Eu comecei a escrevê-

lo quando conheci Delfina. Pela primeira vez na minha vida uma 

relação amorosa interferiu no meu trabalho. Estar apaixonado, ou até 

mesmo apenas interessado numa mulher, sempre me estimulou muito 

a escrever, você sabe disso. (Bufo, p. 55, grifos meus). 

 

Vemos, portanto, que a leitura de Bufo exige de nós não apenas que sejamos 

capazes de responder, a cada passo, quem fala, mas responder ainda com quem. Essas 

perguntas se impõem, quando notamos que a pessoa que fala ora se dirige a uma 

personagem, ora parece falar conosco, leitores.  

 

4.2  A pessoa do autor 
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Eu disse ―a pessoa que fala‖, mas, como no terreno da discussão sobre autor 

essa não é uma noção sem consequências, preciso justificar o uso que estou fazendo do 

conceito de pessoa. Essa justificativa vai servir para a análise de Bufo, assunto do 

presente capítulo e vai contribuir ainda para minha configuração do autor metaficcional, 

meta deste trabalho como um todo. 

Se há alguma coisa em comum nos argumentos dos reivindicadores da 

―morte do autor‖ é, sem dúvida, a necessidade de esvaziar o autor de sua 

―pessoalidade‖. Tanto Barthes como Foucault consideram importante investir contra a 

noção de pessoa do autor. O próprio Bakhtin parecia estar contribuindo para esse 

esvaziamento, com sua dicotomia autor-pessoa (escritor) e autor-criador. Mas sabemos 

que, pelo menos no caso de Bakhtin, não se trata de uma desconstrução da ideia de 

ipseidade ou substância subjetiva do autor, mas apenas de uma nomenclatura usada pelo 

teórico russo para separar a pessoa humana (escritor) da pessoa estética (autor). 

Partindo, portanto, dessa noção de pessoa estética, distinta do escritor, 

buscarei defender nesta seção a ideia de que o autor é um agente estético e não uma 

função política, como postulava Foucault (2006). Pretendo, para tanto, retomar o 

conceito de pessoa de Barthes e apresentar uma proposta de pessoa que seja favorável à 

proposta de autor metaficcional aqui defendida. Caso consiga demonstrar que o autor é 

uma pessoa estética, poderei em seguida demonstrar de que maneira é possível lermos o 

romance Bufo & Spallanzani num relacionamento decorrente da interação com o autor 

que fala nesse livro. 

Começarei por aquele que talvez seja hoje o texto mais famoso de Roland 

Barthes: ―A morte do autor‖. Nele, Barthes afirma o seguinte: 

 

Na novela Sarrasine, falando de um castrado disfarçado em mulher, 

Balzac escreve esta frase: ―Era a mulher, com seus medos repentinos, 

seus caprichos sem razão, suas perturbações instintivas, suas audácias 

sem causa, suas bravatas e sua deliciosa finura de sentimentos‖. Quem 

fala assim? É o herói da novela, interessado em ignorar o castrado que 

se esconde sob a mulher? É o indivíduo Balzac, dotado, por sua 

experiência pessoal, de uma filosofia da mulher? É o autor Balzac, 

professando ideias ―literárias‖ sobre a feminilidade? É a sabedoria 

universal? A psicologia romântica? Jamais será possível saber, pela 

simples razão que a escritura é a destruição de toda voz, de toda 

origem. A escritura é esse neutro, esse composto, esse oblíquo pelo 

qual foge o nosso sujeito, o branco-e-preto em que vem se perder toda 

identidade, a começar pela do corpo que escreve. (2004, p. 57, grifos 

meus). 
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Mas chamo a atenção para uma coisa curiosa. Quando Barthes diz ―falando 

[...] Balzac escreve esta frase‖ e logo em seguida pergunta ―quem fala?‖, ele está, no 

mínimo, demonstrando, involuntariamente, que ninguém escapa ao autor, mesmo 

quando tenta matá-lo: ora, se é Balzac quem ―falando [...] [,] escreve‖, então já há uma 

resposta e, portanto, não é de todo verdade que ―jamais será possível saber‖.  

No entanto, reconheçamos que se tratam de perguntas retóricas, que Barthes 

faz justamente para que não se chegue à voz que fala em Sarrasine. A questão aí não é 

que ―jamais será possível saber‖ quem fala – venho demonstrando neste trabalho o 

quanto é possível e mesmo profícuo responder –, mas desacreditar a pergunta (ou, no 

mínimo, afastá-la) para que se realce o apelo à obliquidade e à perda da identidade.  

Na verdade, o que Barthes faz em ―A morte do autor‖ é uma espécie de 

homologia crítica: assim como Zambinella não tem um corpo definido, a escrita 

também deve ser vazia de uma pessoalidade; assim como o corpo de Zambinella é 

oblíquo, também deve desaparecer o corpo do autor, pois só assim, desaparecendo a 

―sede‖ da comarca de sentidos, também desaparecerá sua autoridade sobre os sentidos e 

– Barthes parece partir disso – a autoridade do autor sobre o corpo de Zambinella. 

Sugerindo que o autor é um corpo metafísico atravessado no caminho do 

leitor, ou ocupando o lugar deste, Barthes propõe a substituição do autor pela 

―escritura‖, que seria a ―destruição de toda voz, de toda origem‖ (2004, p. 57). Para 

fazê-lo, confunde duas vezes o autor. Primeiro, com o escritor (―indivíduo‖; ―autor 

Balzac‖), depois com a personagem (―o herói da novela‖). No entanto, conforme 

Genette (1979, p. 183-5) devemos distinguir modo (quem vê?) de voz (quem fala?). 

 Parece, portanto, haver dois problemas nesse cartaz de ―procurado‖ escrito 

por Barthes: o problema da voz e o problema da origem. O que a escritura faz não é 

destruir a voz, mas apenas abalar uma certa autoridade de uma certa voz. Quanto à 

origem, é preciso não abrir mão do entendimento de que o autor não está na origem 

(passado da escrita) e sim no presente, em sua instauração. Quem está no passado é o 

escritor, Balzac. 

O crítico francês parece desconsiderar também a distinção feita por Bakhtin 

entre autor-pessoa e autor-criador: ―nas sociedades etnográficas, a narrativa nunca é 

assumida por uma pessoa, mas por um mediador‖ (BARTHES, 2004, p. 58). Ora, na 

ficção também não, se chamamos de pessoa o ser humano que escreveu o livro. Se, ao 

invés de tratar daquela voz que, de fato, assume a narrativa, Barthes está se referindo 
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àquele agente humano que é tido como a fonte material do texto, então ele está 

descrevendo a usurpação do romancista e não do autor.  

O teórico está investindo contra ―o prestígio do indivíduo‖, ―a obra‖ e o que 

ele chama de produtor: ―a explicação da obra é sempre buscada do lado de quem a 

produziu, como se, através da alegoria mais ou menos transparente da ficção, fosse 

sempre afinal a voz de uma só e mesma pessoa, o autor, a revelar a sua confidência.‖ (p. 

58, grifos do teórico). No entanto, a louvável reivindicação de Barthes em favor da 

abertura da leitura parte de uma indistinção (mais ou menos proposital) entre a figura 

humana do escritor e a pessoa estética do autor.  

Ora, distinguir é relevante, pois uma coisa é mostrar a ―indignidade‖ de se 

conferir à pessoa humana de um escritor a autoridade suprema sobre os sentidos da obra 

e, portanto, sobre os nossos direitos como leitores. Outra bem diferente é reconhecer 

que há uma pessoa estética atuando no texto justamente para ativar nossos direitos de 

leitores. Acredito, portanto, que, em Barthes, a reivindicação da ―morte‖ nasce daquilo 

que venho chamando de indistinção problemática entre autor e escritor. O autor não é 

uma pessoa, ou melhor, não o é no sentido empírico de figura humana que está na 

origem do texto como entidade material: Barthes está descrevendo o escritor e não o 

autor. 

Por confundirem o autor com escritor e este com o sujeito cartesiano e a 

subjetividade, que, tanto no Romantismo quanto no Realismo, ocupam quase todo o 

espaço do leitor, tanto Barthes quanto Foucault parecem ter dificuldades em reconhecer 

que, ao contrário do que eles propugnam, é justamente a ação comunicativa da pessoa 

do autor que confere ao leitor sua plena participação e sua maior liberdade. Pretendo 

demonstrar esse ponto mais à frente. 

Por ora quero me deter um pouco mais nesse aspecto da discussão: tipo de 

pessoa que fala no texto. Ora, se tanto Barthes quanto Foucault, por rejeitarem a ideia de 

identidade, estão interessados em que o autor não seja uma pessoa, então o que 

devemos fazer é justamente perguntar: o que faria do autor uma pessoa? Quais seriam as 

implicações do fato de o autor ser não o escritor, uma pessoa empírica fora do texto, 

mas uma pessoa estética que age no texto? Respondendo à primeira pergunta: acredito 

que, para ser configurado como uma pessoa, o autor precisaria ser relacionado com 

aquilo que faz de uma pessoa o que ela é, ou seja, exatamente a sua identidade e os 

fatores dela: sua voz, seu tom, sua personalidade, seu nome, sua figura. Mas, sobretudo, 
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sua imagem para nós, ou seja, o que ela significa para nós, perante nossa própria 

assistência.  

Não obstante ao fato de que no mundo real uma pessoa possa ser o que é 

independentemente daquilo que pensemos dela, em narrativa o autor é o que é para nós. 

Alexander Nehamas (1986, p. 686) acredita que não exista senão o autor que é instalado 

no texto pela nossa interpretação desse texto. Semelhantemente, acredito que o autor é 

instalado quando age diante de nós e que, consequentemente, nós o instauramos, 

quando criamos certa imagem de alguém que age de certo modo diante de nós.  

Tanto o conceito de metaperspectiva quanto o de mirada em torno, 

apresentados anteriormente, permitem compreender que a diferença entre aquilo que 

julgamos ver alguém fazendo e aquilo que atribuímos a esse alguém,  faz com que o 

autor nasça diante de nós como uma pessoa, a quem atribuímos uma personalidade que 

hospeda certos gestos e valores e de quem esperamos certas atitudes e comportamentos 

(como por, exemplo, ser sarcástico com uma personagem ou lacônico com o destino do 

herói).  

São, portanto, essa expectativa e essa projeção por parte do leitor que 

conferem ao autor em um romance a sua identidade. Também nesse sentido não seria 

nem necessário nem coerente matar o autor, ou reivindicar, em nome da leitura, seu 

apagamento, uma vez que é a própria leitura que constrói a pessoa do autor, assim 

como, concomitantemente, a leitura é construída por essa pessoa com quem 

interagimos. 

 

4.3 Apelos internos e externos: distinguindo o “narrativo” do autoral 

 

Acima, ao tratar das interpelações da abertura de Bufo, eu fiz questão de 

frisar a diferença que percebo entre apelo direto e franco e apelo indireto. Parece-me 

que essa distinção é importante para compreendermos a dupla natureza enunciativa de 

uma narrativa metaficcional. O primeiro tipo de enunciação é o mais óbvio, pois é 

marcado pela atribuição explícita dos interlocutores ou pela designação evidente dos 

―destinatários‖ das falas. Em uma narrativa, as personagens dizem coisas umas para as 

outras; essas falas são ações verbais que fazem decorrer outras ações e outros 

movimentos e isso tudo constitui a história, que, sob esse aspecto, não é senão uma 

grande conversa ou conjunto de atos verbais. 



162 

 

 

No entanto, como procurei demonstrar no capítulo anterior, os efeitos do 

texto narrativo não podem ser todos satisfeitos apenas pela enunciação direta que as 

personagens e/ou o narrador fazem uns aos outros. Precisamos, portanto, reconhecer que 

existe no texto narrativo uma segunda camada enunciativa, pois há certas nuances, 

implícitos, sugestões e derivas que são tão ou mais importantes para o efeito quanto as 

falas diretas, mas que só podem ser equacionados via apelo indireto da obra a nós, 

leitores. 

Para esclarecer melhor essas nuances e, em seguida, demonstrar como são 

importantes para a leitura de Bufo & Spallanzani, vou precisar insistir numa 

diferenciação entre externo e interno nos efeitos de um texto narrativo. Estou chamando 

de interno o apelo ou comunicado que se resolve no interior mesmo do mundo de 

disfarce ficcional ou que a este se direciona (envolvendo prioritariamente as 

personagens e o narrador). Já os apelos externos são aqueles que ultrapassam esse 

disfarce ficcional mínimo e se projetam para nós, envolvendo-nos a nós, leitores e ao 

mundo real naquilo que é feito pelos enunciados. 

 

O destinatário interno de um texto narrativo é sempre conhecido e 

preciso [...] Nos textos narrativos, este destinatário interno pode ser 

fictício, como nos casos apontados, ou verdadeiro [...] Mas, em lugar 

desse destinatário interno (e, por vezes, junto a ele) as obras têm um 

destinatário externo, que condiciona igualmente o texto, projectando-o 

para uma nova dimensão: a do leitor, a do público. (TACCA, 1983, p. 

143-4, grifos do teórico). 

 

Pode-se objetar que a distinção que faço é ociosa, pois, no final das contas, 

tudo em um romance é, então, apenas externo, uma vez que tudo gera sentidos para nós, 

leitores. De fato, a rigor todo romance se passa sempre para nós e diante de nós, pois 

alguém está sempre falando conosco, se dirigindo a nós – ainda que dissimuladamente, 

ainda que seja por meio dos muitos disfarces da linguagem. Assim, sob certos aspectos, 

é inegável que somos sempre nós que interessamos e só há romance quando ―estamos 

ali‖ na enunciação, convidados por ela a ouvir, entender e apreciar: ―Na verdade, o 

escritor escreve para um leitor ideal‖ (TACCA, 1983, p. 148). 

Não obstante, é preciso prestar atenção no significado desses 

―dissimuladamente‖ e ―muitos disfarces da linguagem‖, ou seja, é preciso considerar as 

diferenças significativas entre um tipo de apelo indireto feito a nós, que estamos de fora, 

e as exigências internas de uma obra de arte, uma vez que tudo que satisfaz o disfarce 
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interno da história “fala” conosco, mas nem tudo que fala conosco é necessário 

internamente. 

Para ajudar no estabelecimento das diferenças a que me refiro, vou 

relembrar as espécies de vozes ou fontes enunciativas do romance. Excetuado o escritor, 

que não pode falar senão através dos seus ―procuradores‖, em um romance temos, de 

forma explícita, duas fontes veiculadoras: 

i) o narrador (cuja voz está a serviço da ação de narrar e por ela se define); 

ii) a personagem (que tem sua voz caracterizada pela expressão de sua 

vivência consigo mesma e com as demais personagens). 

Consideremos agora o seguinte: se esse romance que está diante de nós é 

Bufo & Spallanzani, ou, em outros termos, se se trata de um romance metaficcional que, 

além disso, possui como protagonista uma personagem escritor, ainda aparecem então 

duas outras implicações. A primeira é que em romances metaficcionais narrados em 

primeira pessoa por uma personagem escritor, a escrita ficcionalizada da personagem se 

mescla com a escrita do romance que efetivamente lemos, uma vez que a própria 

escritura se torna assunto do romance. 

O segundo fator a considerar é justamente a voz não explicitada do autor. 

Como venho argumentando neste trabalho, em qualquer romance o autor está presente e 

sua voz enforma, ou, como diz Bakhtin, engloba o relato. O autor ali está, falando em 

uníssono (imbricado) com o escritor e/ou com o narrador e/ou com a personagem ou 

ainda se distinguindo ideologicamente de um ou outro e mesmo de todos os outros três 

(distinto). 

É preciso, pois, distinguir as noções de externo e interno para demonstrar 

que as instâncias ―relatantes‖ ou ―narrativas‖ de um romance (narrador, personagem) 

não se voltam senão para o universo interno, para o funcionamento interno da obra 

(desenvolvimento do enredo, economia da obra, delineamento das personagens, 

coerência interna, apelo ao leitor implícito), enquanto as tarefas autorais (organização 

do todo, apelo ao leitor empírico) possuem uma dimensão ―exterior‖ ao disfarce 

ficcional imediato.  

Pelo que demonstrei no capítulo 2 – quando distingui os campos de atuação 

específica das quatro instâncias enunciativas do romance –, nem o escritor, nem o 

narrador ou a personagem tem poder para falar conosco, para se dirigirem a nós, leitores 

empíricos. No capítulo anterior, ao avaliar as tentativas de seduzir o leitor, feitas pelo 

escritor de Rainha, voltei a abordar a questão e espero ter demonstrado que Osman Lins 
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precisa recorrer ao narrador para se dirigir a nós e que, mesmo assim, o narrador só 

pode fazê-lo indiretamente, focando no leitor ideal.  

Mas vamos relembrar os papeis específicos que cabem, no processo 

comunicativo da obra, a cada uma das fontes enunciadoras do romance. Como disse, o 

escritor não pode falar de maneira direta no livro. Ele pode até insinuar sua ideologia 

particular no texto, mas, para fazê-lo, precisará delegar missões ao autor, à personagem 

e/ou ao narrador. A personagem, por sua vez, cuida apenas de si mesma e responde 

apenas por suas falas ―conscientes‖; o narrador, por seu turno, dedica-se ao ―enredo‖ e 

aos arranjos narrativos enunciados de maneira inequívoca. Sua função é trabalhar para o 

―espetáculo‖. 

Assim, personagem e narrador se voltam para o mundo interno do romance, 

para a construção desse disfarce ficcional mínimo do qual o romance precisa partir para 

gerar seus significados. Nesse caso, quem é essa pessoa que se dirige ao leitor e o 

captura para o envolvimento na leitura? Pelo que vimos, jamais poderia ser o escritor, a 

personagem e mesmo o narrador. Assim, quem dialoga com o leitor de metaficção e o 

atrai para a narrativa, para participar da construção de sentidos só pode ser o autor. 

Apenas este pode ser relacionado com o que é externo aos arranjos ficcionais imediatos 

do texto. Ele é a única pessoa que, estando dentro do relato, pode, ao mesmo tempo, 

separar-se desse relato e formular sobre ele uma visão de síntese, que compartilha 

conosco.  

Noutros termos: o efeito artístico total de uma obra de ficção é o resultado 

de dois direcionamentos: um interno e outro externo. O direcionamento interno diz 

respeito ao arranjo técnico necessário para construção dos enunciados ou para a 

proposição dos sentidos ou ainda para o delineamento do objeto. Já o direcionamento 

externo diz respeito aos recursos ou mecanismos que relacionam o 

expectador/ouvinte/leitor/apreciador aos sentidos que ele tem diante de si.  

A metaficção realçou a consciência ou a lembrança que o leitor tem, ao ler, 

de que está diante de algo feito, e feito para sua apreciação (cf. HUTCHEON, 1991; 

WAUGH, 1984). Além disso, ela transformou esse lembrar e esse compartilhamento em 

parte ou ponto central do próprio objeto artístico ou efeito criado. No entanto, como já 

mencionei atrás, essa mesma teoria da metaficção parece embarcar na petição da morte 

do autor. Assim, não é ocioso perguntar: quando o leitor é lembrado, quem o está 

lembrando? 
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Podemos dizer que, de maneira geral, em ficção narrativa a personagem e o 

narrador se dirigem para dentro (ou seja, eles cooperam, sem nos lembrar disso, para o 

arranjo narrativo, para a economia narrativa, para a verossimilhança, para o 

encaminhamento da intriga, para o avançar do enredo, para a construção/justificação do 

perfil das personagens, para o desenlace da trama, entre outras coisas). Já o autor, 

diferentemente, se dirige para fora, ou seja, ele se dirige a nós.  

Uma vez que possamos concordar com essa conclusão, ela nos impõe outro 

ponto importante: se o autor é a pessoa que fala conosco, se é ele quem nos motiva, 

desperta e ―ouve‖, então é ao autor que devemos atribuir a instauração ou a efetivação 

da camada externa de sentidos do romance. Como essa camada é parte essencial do 

efeito de autorreflexividade, o autor é, portanto, a fonte enunciadora responsável pela 

instauração da autorreferencialidade em romances metaficcionais. 

Se a metaficção amplia a participação do leitor empírico na construção dos 

sentidos daquilo que está lendo, se nela o leitor é interpelado mais veementemente que 

em qualquer outro tipo de texto ficcional, isso impõe o fato de que em romances 

metaficcionais o autor está vivo e mais atuante do que nunca, uma vez que a pessoa que 

aciona o leitor e com quem este interage na metaficção é o autor.  

Isso é particularmente evidente em narrativas em que as três instâncias 

(autor, narrador, protagonista) estão confundidas em uma única fonte enunciadora 

primária: o eu que narra. Nesses textos, diferenças linguísticas, semânticas e 

narratológicas separam os atos narrativos que permitem dizer quem fala via narrador: se 

escritor, autor ou personagem ou ainda se o narrador fala por ―si mesmo‖. Essas 

diferenças permitem também localizar aqueles apelos que são feitos ao leitor e 

constroem sua participação no grande diálogo do romance. 

Esse autor se dirige a nós e constrói diante de nós um segundo romance ou 

uma segunda camada de sentidos com o romance imediato que lemos. Esse apelo e essa 

voz acontecem muitas vezes em uníssono com o apelo interno feito por um agente a 

outro (por exemplo: a personagem-narrador à personagem-interlocutora). Ou seja, ao 

mesmo tempo em que o romance avança por meio de um enunciado, enquanto o 

narrador ou uma personagem se dirigem a um interlocutor ficcionalizado ou implícito, o 

autor, por meio deste mesmo enunciado, se dirige a nós e nos convida a perceber e co-

atuar.  

Obviamente, a metaficção não rompe totalmente com essa preocupação com 

a coerência interna das personagens, que está na base da distinção externo x interno, 
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invenção do romance mimetista. Por outro lado, romances metaficcionais não hesitam 

em colocar o narrador para ―conversar‖ com o leitor, ainda que, como veremos, se trate 

do leitor implícito e não do leitor real ou empírico. 

Neste ponto da discussão considero útil lembrar que todo enunciado do 

romance é também autoral, ou seja, ele é primeiramente narrativo, no sentido de fala 

necessária ao mundo criado. Isso significa que é mais comum atender às exigências 

internas que voltar-se prioritariamente para o leitor.  

Para que essa distinção entre narrativo e autoral fique mais clara, vou citar e 

comentar um exemplo, extraído de Bufo: ―Comecei dizendo que sou um sátiro e um 

glutão, para me livrar do anátema – nada de mentiras, estabeleci logo.‖ (p. 257). 

Nesse trecho o narrador revela o fingimento do relato: trata-se apenas de um 

livro e não de fatos, o que estamos lendo. Mas a prova desse embuste não está 

exatamente nisso que o narrador está dizendo, uma vez que, mesmo nessa fala, ele está 

mentindo, ou divergindo do autor. O narrador é sincero apenas quanto à natureza 

(escrita) e não quanto à espécie (ficcional) do relato. Ora, nossa interação com a pessoa 

do autor instaurado no romance nos permite sermos lembrados de que não estamos 

lendo um verdadeiro livro de memórias, como o narrador diz acreditar, mas um 

romance, de fato.  

Dito de outra forma: o recurso para pensar o embuste do livro não vem ao 

leitor por essa fala do narrador e nem mesmo por nenhuma outra fala dele. Mesmo ao 

―confessar‖ ao leitor que o estava enganando até então, o narrador apenas engata um 

novo engano ou reforça o grande engano dentro do qual essa sua confissão se insere. 

Para o leitor, portanto, a prova de que se encontra diante de um romance só pode vir de 

outra fonte. Essa fonte, o autor, começa por mostrar justamente o embuste do narrador, 

ao inserir a fala deste numa perspectiva que realça e evidencia o paradoxo dela: dizer 

num suposto livro de memórias que os memorialistas são mentirosos e alegar que supõe 

que isso seja um recurso para ganhar a confiança do leitor! 

O leitor fica, então, lembrado pelo autor de que o último e determinante 

sentido do que lê não deve ser buscado de maneira direta ou crédula naquilo que o 

narrador está insinuando, nem no que diz esperar dos leitores supostos. Deve, 

diferentemente, ser buscado na perspectiva que o autor confere a isso; a saber: a 

duplicação, o humor, o gracejo e a espirituosidade construídos sobre a fala do narrador. 

Essa construção, aliás, se dá como que por refração: o autor nos lembra e espera que não 

apenas entendamos como se organiza o jogo como também nos agrademos de ver como 
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o romance se constrói num sentido outro que não os veiculados imediatamente por 

Gustavo Flávio. Esse é um dos apelos bem-humorados que o autor em Bufo nos faz.  

Este exemplo me permite propor que uma diferença fundamental entre a voz 

do narrador e a voz do autor em romances metaficcionais narrados pelo protagonista 

talvez fosse esta: o narrador diz ―é assim‖, já o autor diz ―ele está dizendo que está 

dizendo que é assim‖. Em outras palavras: quando o narrador diz que falou ou fez tal 

coisa para não mentir para o leitor, provavelmente já estamos sendo engabelados. Não 

diretamente, mas de uma forma tão complexa e sinuosa que só o autor, ao incluir a 

própria fala do narrador como peça, ou seja, ao levar-nos para um plano mais elevado 

onde essa fala pode ser colocada sob perspectiva, só o autor, repito, poderia ajudar-nos a 

montar o quebra-cabeças. 

No próximo capítulo pretendo avaliar as intenções irônicas do autor. Vou, 

então, reconstituir os argumentos que mostram que é a intenção do autor que nos 

permite saber se estamos diante de uma ironia, o que impede de cairmos num embuste, 

pois a diferença entre sermos ironizados e sermos enganados só é possível pelo acesso 

às intenções do autor. Não obstante, a essa altura creio já haver fornecido recursos para 

percebermos a diferença entre sermos enganados pelo narrador e sermos lembrados, 

pelo autor, da ficcionalidade daquilo que lemos. 

Neste ponto da discussão suponho que possa surgir uma objeção, pois o fato 

de haver tantos romances (à maneira do Tristram Shandy, de Laurence Sterne e das 

Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis) cujos narradores interpelam 

o leitor, acaba impondo uma pergunta: essa distinção entre apelo ―narrativo‖ e apelo 

autoral existe mesmo? Mas eu retorno a pergunta, invertendo a problemática: será que 

um narrador realmente se dirige ao leitor, ou apenas parece que se dirige? Com quem o 

narrador fala quando fala ―para fora‖, se é que o faz? Para responder, relembro a 

distinção feita entre leitor empírico e leitor implícito. Para Iser, ―o leitor implícito não 

tem existência real; pois ele materializa o conjunto das preorientações que um texto 

ficcional oferece, como condições de recepção, a seus leitores possíveis.‖ (1996, v.1, p. 

73-4). 

Ao contrário do leitor implícito de Iser, o leitor empírico não se trata de 

materialização de nenhuma preorientação, ainda que, eventualmente, o leitor empírico 

efetivamente atualize o texto, por assim dizer, a partir da direção de ajuste determinada 

pela ação do autor. O leitor empírico não tem nome ou estrutura, ele é a abstração do 

conjunto de leitores possíveis para uma obra. Assim, a inscrição interna do texto deve 



168 

 

 

ser atribuída ao leitor implícito e não ao empírico. A personagem dialoga com o leitor 

implícito, habitante do seu mundo imaginado, e não com o empírico, que está no mundo 

real. 

Essa distinção entre leitor implícito e leitor empírico como que subsidia a 

distinção que faço entre dois tipos de enunciados: o narrativo e o autoral. Em casos 

como o do exemplo acima, o narrador parece agir de maneira indireta e sinuosa, mas 

sua fala ainda é narrativa, pois na verdade é para dentro que ele está olhando, ao fingir 

que tenta enganar-nos. Como sabemos que ele ―finge que tenta‖ em vez de que ele 

efetivamente ―tenta‖? Só podemos saber por que o autor nos mostra que se trata disso 

mesmo: fingimento de fingimento. Nunca se trata de proposição séria, de uma tentativa 

real de engano; trata-se, com mais propriedade, da percepção de uma certa sugestão de 

engano. É o autor quem fala conosco, dando-nos os meios para perceber que se trata 

mesmo de uma fingida tentativa de enganar-nos. 

Com isso quero dizer também que a fala do narrador está sempre sob 

perspectiva. É uma fala inserida, caracterizadora e consequente. Portanto, ela se liga 

mais a essa parte da obra que é o enredo do que propriamente aos sentidos totais e 

simbólicos do texto. Mesmo em Memórias póstumas e em Tristram Shandy, e mesmo 

quando, aparentemente, dirige-se a nós, leitores empíricos, o que o narrador faz sempre 

é contar uma história. Isto significa que sua própria voz pode ser ironizada, 

colaborando assim com os efeitos do todo, do qual nunca deixa de ser uma parte 

componente. 

Quero frisar esse ponto: o narrador cuida do relato e dos seus efeitos 

imediatos ou diretamente relacionáveis, já o autor faz coisas com esse cuidado e 

compartilha conosco tais nuances, inclusive dando-nos recursos para avaliar a ação do 

próprio narrador. Assim, ainda que em alguns momentos pareça falar de si mesmo, o 

narrador só fala da narrativa. Se ele se coloca no centro da narrativa, parecendo assumir 

grande relevância, é ainda em favor dessa mesma narrativa, ou dos sentidos imediatos e 

relacionáveis dela. Como pretendo demonstrar no próximo capítulo, a ironia com a 

personagem, por exemplo, não é possível a partir do próprio narrador, da sua instância 

narradora.  

Como já disse no capítulo 2, ao reconstituir as concepções de Bakhtin sobre 

autor-criador e autor-pessoa, para pensar sobre a atividade do autor é necessário 

distingui-lo da personagem (lembremos que o narrador de Bufo é uma personagem). 

Para perceber as especificidades que distinguem autor de narrador nesse e em outros 
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romances metaficcionais não podemos nos deter na palavra do narrador como palavra 

final, como fala franca ou desinteressada ou mesmo gratuita, no sentido barthesiano de 

algo que não trabalha para a economia da obra. Precisamos, antes, colocá-la em 

perspectiva, uma perspectiva mais ampla em que o próprio narrador e sua fala se tornem 

objeto do nosso olhar. Quem pode nos dar essa apreensão englobante, essa perspectiva 

privilegiada, de um degrau mais acima, segundo Bakhtin, é o autor e não o narrador, 

uma vez que este é, sempre, uma espécie de personagem, atrelada a sua própria imagem, 

fixada no seu plano, determinada a narrar. 

Portanto, ainda que no enunciado ele pareça dirigir-se diretamente ao leitor 

empírico, ou seja, a nós, na verdade o narrador se dirige ao leitor implícito, interno aos 

efeitos da narrativa. É sempre com outra personagem que o narrador fala, mesmo 

quando parece dirigir-se a nós. Por outro lado, o que ele diz nunca é necessariamente o 

que é dito ou apenas. É o autor quem, por meio do mesmo enunciado, nos interpela e 

nos diz a outra coisa que essa coisa do narrador significa. O autor sobrepõe, aos efeitos 

pretendidos pelo narrador, outros efeitos, tais como conclusibilidade, ironia, simbolismo 

e sugestão. Nossa troca de olhares com o autor instaurado no texto é que nos fornece 

esse recurso por meio do qual relacionamos a fala do narrador ao todo do texto, em vez 

de tomá-la ingenuamente como uma comunicação direta conosco. 

Uma outra objeção provável a esta convicção de que a pessoa que instaura a 

dupla camada semântica no texto é o autor – e de que a maneira como ele o faz é 

chamando nossa atenção para a ficcionalidade do texto –, poderia vir da desconfiança 

acerca da possibilidade de se localizar uma identidade narrativa no texto. No campo da 

teoria literária essa desconfiança materializou-se, sobretudo em decorrência dos 

trabalhos de Freud, Lacan, Derrida, Deleuze, Foucault e Rorty, hoje apelidados de pais 

do ateísmo cognitivo: que levantam dúvidas sobre a possibilidade de conhecimento real 

de algo a partir de pressupostos de essência e imanência.  

Não é este o lugar para se proceder a uma empreitada crítica sobre o 

programa de combate às certezas, empreendido por esses teóricos, mas é preciso 

lembrar que as descobertas da psicanálise e da análise do discurso tiveram como 

consequência a pulverização do sujeito, o que abalou sobretudo as ideias de identidade e 

subjetividade. Segundo Krysinski (2007), porém, as filosofias e as muitas definições 

sobre o eu, nos mais variados campos da cultura humana, não têm jurisdição sobre a 

literatura. Nesta, o eu deve ser pensado em termos narrativos ou narratológicos: ―[a] 

interioridade, o eu, a identidade, o inconsciente não resistem ao que se chama de 
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modelização textual do sujeito. É preciso reconhecer que o sujeito requer uma 

reformulação no espaço de uma crítica epistemológica e de uma literatura consciente de 

si mesma‖. (op. cit. p. 57).  

Devemos conceder, no entanto, que a aludida desconfiança foi incorporada 

por parte da crítica e teoria literárias contemporâneas, ainda que fique cada vez mais 

evidente que tal tendência das ciências humanas contemporâneas (dentro da qual se 

insere a morte do autor) desconsidera as especificidades de cada campo de estudos, 

nivelando convicções (ou homogeneizando a descrença). O certo é que, em termos 

narratológicos, ainda não se demonstrou de maneira convincente como a perda de 

identidade do homem contemporâneo poderia extrapolar o âmbito da mensagem e 

abalar o funcionamento verdadeiramente literário (estou tentando fugir da dicotomia 

forma e conteúdo) das obras de ficção.  

Na vida – estamos todos convencidos atualmente – uma pessoa não possui 

apenas uma marca identitária, e sua ipseidade pode ser atribuída tendo em vista as 

diferentes relações que ela trava com outras pessoas e as funções diferenciadas que ela 

ocupa e que se abrigam no interior de uma única individualidade. Quanto a esse 

particular, isso, de certa maneira, pode ser observado também em narrativa – se é que 

podemos chamar de ―narrativa‖ a situação do escritor. Sob a rubrica ―Rubem Fonseca‖, 

por exemplo, podem abrigar-se várias facetas constitutivas: distintas, mas não 

excludentes: brasileiro, pai, marido, escritor, professor universitário, ex-policial, 

contribuinte.  

No entanto, a associação para por aí, já que em narrativa (e aqui relembro os 

esforços deste estudo em distinguir tanto o escritor do autor como este da personagem) 

acontece algo um pouco diferente em termos de identidade e subjetividade. Em um 

romance narrado pelo próprio protagonista (e que ocupa, portanto, o centro dos 

acontecimentos), cada fala do ―eu‖ implica na função que o caracteriza naquele 

momento, não aceitando cumulações. Ou seja, ainda que se trate do mesmo nome, nele 

se abrigam duas funções e duas pessoas narrativas, visto que ou essa fala busca narrar e 

se assume como a pessoa do narrador, ou então ela busca autoexpressar-se, assumindo-

se como personagem.  

Assim, sob certos aspectos e paradoxalmente, Gustavo Flávio é o narrador e 

é a personagem que fala em Bufo, mas ele não pode ser, simultaneamente, o narrador e a 

personagem. Isso poderia significar que nossa corriqueira expressão ―narrador-
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personagem‖ não deveria ser interpretada no sentido literal, como se fosse impossível 

separar as atividades dessas duas instâncias.  

Em teoria narrativa (cf. GENETTE, 1979), a instância é aquela definição 

relativamente delimitadora que impede que um ―eu‖ ficcional tenha mais de uma função 

ao mesmo tempo. Essa é uma distinção que leva em conta o efeito e a efetividade do 

relato. Ou seja, por mais que narrador e personagem se abriguem sob a mesma rubrica – 

Gustavo Flávio – eles não funcionam como sendo a mesma instância veiculadora de 

sentidos. 

 

Com efeito, de um ponto de vista estritamente narrativo, as variações 

estão em relação com diferentes instâncias: autor, narrativa, narrador, 

personagens, tempo, destinatário. E só em função do jogo de tais 

relações se pode caracterizar a estrutura de um romance determinado. 

(TACCA, 1983, p. 26). 
 

Segundo esse entendimento, uma voz em primeira pessoa pode ser atribuída 

tanto à personagem quanto ao narrador; mas eu lembro que isso não ocorre aleatória, 

indistinta ou simultaneamente. O que define um narrador e uma personagem não é tanto 

um nome próprio, mas sua ação no interior do romance, por meio dos enunciados. Um 

narrador firma-se como narrador quando sua expressão trabalha a favor do propósito 

narrativo (por exemplo: organizar e distribuir as falas, descrever os gestos, caracterizar 

os eventos); por sua vez, quando a entidade que toma a voz está, por assim dizer, 

esquecida da maquinaria narrativa, quando ela se concentra em sua própria existência 

autoimersa, alheia a todo entrecho ficcional e artístico dentro do qual sua vida e suas 

falas funcionam, nesse momento ela é apenas personagem: é a personagem que está 

falando.  

Como se pode ver, a rigor não há como um mesmo enunciado, ao mesmo 

tempo, promover o esquecimento e a lembrança do leitor. Ou ele dirige a narrativa (é 

funcional, narrativo) ou serve para a personagem expressar-se consigo mesmo ou com 

os demais (é comunicativo, expressivo). Nesse sentido, eu arriscaria dizer que, sob os 

aspectos interativos, num romance metaficcional em primeira pessoa não existe 

propriamente narrador ou personagem, mas apenas enunciados de personagem (sem 

preocupação funcional) e enunciados de narrador (com função narrativa, relacionados à 

economia da obra). Quando parece haver as duas coisas simultaneamente, ou quando 

não é possível distinguir, geralmente se trata da configuração da voz autoral, 
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organizando o todo e nos convidando a perceber a própria estratégia do narrador, 

colocada em perspectiva.  

Noutros termos: quando, no interior de um enunciado de uma personagem, a 

funcionalidade vence a existência autoimersa, levando a personagem a trabalhar para a 

economia narrativa (uma força de expressão, uma vez que, a rigor, a personagem se 

constitui justamente nesse viver para si, sem propósito) fica mais evidente a 

ficcionalidade do passo. Isso acontece, por exemplo, quando a personagem, atuando em 

favor da economia do relato, passa a dizer coisas injustificadas internamente, ou não 

imediatamente relacionáveis a sua vivência ―não-significante‖. O ―falsete‖, a fala 

injustificada e a repetição com fitos de organização do enredo são exemplos de 

enunciados autorais, quando o autor leva o narrador ou a personagem a extrapolar suas 

dicções naturais em favor do todo do romance.  

Diante do leitor, enunciados como esses se configuram como uma auto-

menção narrativa. Em outras palavras, mesmo que o leitor não saiba nomear como tal, 

essas falas transformam sua relação com o texto, conferindo ao mesmo seus efeitos de 

metaficcionalidade. Diante de enunciados como esses, o leitor percebe o ―dueto‖ 

resultante das vozes do autor e da personagem. E percebe mais: nota a personagem – 

pois, nesse momento, aquela que era uma ―pessoa‖, com nome próprio e pretensão de 

existência coerente, passa a configurar-se aos olhos do leitor como um arranjo técnico, 

uma função artística, tornando-se, de fato, uma ―mera‖ personagem –, ou melhor, nota 

que não é ela que está dizendo aquilo, mas sim a pessoa responsável pelo comando da 

narrativa. Essa pessoa, dá-se conta o leitor, está levando a personagem a dizer o que diz, 

com um propósito narrativo qualquer (fazer o enredo andar, dar pistas a quem lê, testar 

sua atenção, realçar um sentido menos óbvio e coisas dessa natureza). 

Reconheço que essa associação do autor com os efeitos metaficcionais de 

um romance precisa ser melhor delineada. É o que pretendo solucionar agora. Para 

tanto, insistirei na distinção entre ação narrativa (ou funcional) e ação autoral (ou 

interativa): em outras palavras, vou ampliar o contraste entre narrar e interpelar 

 

4.4  Narrar ou interpelar? – narrador e autor perante o leitor de metaficção 

 

Na seção anterior eu tentei desenvolver a ideia de que o narrador de Bufo (e 

mesmo de qualquer romance) conta, enquanto o autor nos conta ou nos interpela. Resta 
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demonstrar que esse apelo é que nos faz perceber a metaficcionalidade de romances 

dessa espécie. 

Tradicionalmente, na história da literatura a necessidade de fazer apelos 

externos ao leitor foi resolvida pelos romancistas sob a perspectiva da verossimilhança. 

Isso implicava em que os apelos deveriam ser limitados àqueles que se justificassem 

como coisas coerentes de serem ditas pelo narrador ou por uma personagem à outra.  

Naturalmente, se a única forma de o autor instaurado se dirigir ao leitor era 

por meio das falas coerentes das personagens umas às outras, o grau de envolvimento 

do leitor ficava, no romance realista, por exemplo, relacionado à capacidade do 

romancista de conciliar a coerência interna da personagem com um ato ―gratuito‖, como 

o de voltar-se para o mundo externo à trama.  

Essa espécie de exigência lógica e realista levou escritores a desenvolverem, 

ao longo da história da ficção, recursos para resolver as necessidades internas da 

narrativa sem deixar de apelar ao leitor e sem, ao mesmo tempo, ferir as leis do 

verossímel, da construção das personagens e as que convinham a cada gênero ou estilo 

literário. Diversas técnicas foram arranjadas nesse sentido, como a de fazer coincidir o 

nível de informação das personagens com o do leitor. 

Quando lemos, por exemplo, romances realistas, como O vermelho e o 

negro, de Stendhal, podemos até ficar inquietos diante daquele narrador que lá pelas 

tantas – e só ali – faz uma única e ligeira menção a si mesmo. Mas não podemos passar 

da inquietação, pois em nenhum outro lugar somos convidados a tirar conclusões 

daquela fala, que fica, assim, reduzida a um ―incidente‖ fortuito, que não nos garante 

nenhuma grande descoberta ou nenhuma participação efetiva no grande diálogo do 

romance. Como disse no capítulo 2, ao avaliar narradores como o de A moreninha e 

Dados, o fato de o enunciador não se assumir como ficcionista é um dos fatores que 

impedem algumas narrativas de se configurarem como metaficcionais. 

Semelhantemente, mesmo em romances contemporâneos não-

metaficcionais, os chamados romances representacionais, podemos até encontrar 

símbolos, ironias, alusões sutis e uma infindável série de recursos pelos quais sabemos 

ou pelo menos desconfiamos que alguém, via personagem, está se dirigindo antes a nós 

que àquela com a qual a personagem está dialogando, mas não podemos passar da 

desconfiança. Evidentemente, trata-se da forma como se estabelece, nesses livros, a 

interação entre o autor instaurado e o leitor. A outra consciência que poderia, 
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dialogando conosco, ―autorizar-nos‖ a tal entendimento, nega-se a fazê-lo, calando-se a 

respeito.  

Eis a razão pela qual venho dizendo que, em vez de falarmos, perante 

romances metaficcionais, de ―autoconsciência‖ narrativa, deveríamos falar, com mais 

propriedade, em consciência que o autor nos dá da narrativa como narrativa. O autor 

no texto dá, àquele que lê o romance, lembrança de que ele, leitor, se encontra diante de 

um ―construto‖ literário (lembrança que se configura como acontecimento, 

estranhamento, consciência da consciência que fala no texto). A propósito, Gustavo 

Bernardo (2010) discorre sobre a inquietação que se desencadeia no leitor que, por 

exemplo, lê um texto metaficcional no interior do qual a própria leitura está sendo 

representada explicitamente:  

 

[a] circunstância de nos encontrarmos lendo uma pessoa que também 

está lendo é perturbadora: parece que somos indiscretos; parece que 

nosso queixo repousa no ombro de alguém para lermos o que esse 

alguém está lendo. Emerge a sensação desagradável de que outrem 

também possa ler o que estamos lendo, ou seja, de que outrem possa 

estar com o seu próprio queixo pousado no nosso ombro. (p. 31). 
 

A percepção que o leitor empírico tem da leitura do leitor ficcionalizado 

acaba por estabelecer uma comunicação entre ficção e realidade. Segundo Bernardo, 

―[a] ponte entre esses níveis diferentes de ficção tem o nome de ‗metaficção‘. É uma 

ponte interna e nela se pensa a ficção dentro da ficção‖ (p. 37). Para o crítico, o 

mecanismo de tomada de consciência sobre a relação entre a realidade e a ficção é ele 

próprio representado pela narrativa metaficcional. A metaficção constituiria-se, assim, 

em ―uma espécie de metáfora da própria consciência‖ (p. 38). 

Para Bernardo, portanto, ―[a] metaficção é uma ficção que não esconde o 

que é, mantendo o leitor consciente de estar lendo um relato ficcional, e não um relato 

da própria verdade‖ (p. 42). Ainda segundo ele, a principal característica da metaficção 

é a ―consciência de si ou autoconsciência, mas uma autoconsciência socrática que 

procura saber tão-somente o quanto não sabe – em outras palavras, o quanto o 

conhecimento possível é caleidoscópico‖ (p. 45). Finalmente, se, como afirma 

Bernardo, essa autoconsciência da metaficção é ―uma autoconsciência irônica e, de 

certo modo, trágica‖ (p. 52), deveríamos pensar os seus limites e mesmo sua natureza. 

O que impediria a metaficção de tornar-se efetivamente narcisista, passando 

da metáfora de Huctehon (1984) para um texto que, de fato, isola o leitor numa 
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apreciação solipsista de si mesma ou da linguagem pela linguagem? Estou convencido 

de que é nosso relacionamento, enquanto leitores, com essa consciência outra do autor o 

que impede a metaficção de expulsar do ato de leitura toda relação verdadeiramente 

intersubjetiva. Sem o diálogo do leitor com o autor no texto, a metaficção poderia 

aprisionar a consciência desse leitor em sua própria consciência, fazendo da suposta 

―autoconsciência‖ da linguagem um fim em si mesma.  

Nos romances representacionistas, a necessidade de permanecer fiel à 

dicotomia literatura e realidade, ou mesmo a opção por concentrar-se apenas no enredo, 

leva o escritor a reduzir os apelos do livro àqueles que as personagens fazem umas às 

outras. Não há, em tais textos, apelos explícitos do autor para que o leitor perceba ou 

interaja com a ficcionalidade da história. 

Agora, na metaficção em que a preocupação com o verossímel é 

secundarizada, os apelos se multiplicam. No entanto, posto que a metaficcção faz um 

tipo de apelo inédito ao leitor, essa vocação (vocare) ou interpelação contínua ao leitor: 

como se dá, como se efetiva? Como o leitor entende que está sendo chamado pelo texto 

a participar, a ler diferentemente? Como ele percebe que deve cooperar na construção 

do sentido? De que maneira um texto metaficcional se insinua diferentemente – em 

relação aos não-metaficcionais – ao leitor? 

Uma vez que a metaficção complexifica a relação mundo real/mundo 

ficcional, seria importante me deter aqui nos meios pelos quais ela determina que 

espécie de enunciado deve ser interpretado como sendo dito para dentro (se dirigindo 

aos interlocutores imediatos da situação ficcional) e o que deve ser percebido como 

apelo indireto ao leitor real ou empírico. Noutros termos, de que maneira aquilo que é 

dito em um romance se relaciona a nós, leitores? Como o romance fala conosco quando 

precisa fingir que não fala?  

Devo, antes de tudo, lembrar, ao tratar de Bufo, que estamos diante de um 

romance policial sui generis, contemporâneo e metaficcional. Como estamos vendo 

neste estudo, a metaficcionalidade se caracteriza, entre outras coisas, por secundarizar a 

preocupação com o realismo da representação. Não obstante, para Todorov (1972, p. 

92), ―[o] verossímil é o tema do romance policial‖. O crítico acredita que ―o 

antagonismo entre verdade e verossimilhança é a sua lei‖. Segundo ele, 

 

Há alguma coisa de trágico no destino do autor de romances policiais: 

seu objetivo era o de contestar as verossimilhanças; ora, quanto 
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melhor o consegue, tanto mais estabelece uma nova verossimilhança, 

a que liga seu texto ao gênero ao qual pertence. O romance policial 

nos oferece assim a imagem mais pura de uma impossibilidade de 

fugir ao verossímil. Quanto mais se condenar o verossímil, mais se 

estará a ele subjugado.‖ (idem). 
 

O que eu disse sobre o realismo não muda o fato de que, em um romance 

policial, seja ele representacionista ou metaficcional (quando a preocupação com a 

fidelidade ao real é secundária), a maioria das falas está arranjada como sendo 

necessária aos personagens e ao narrador na relação que eles estabelecem com aquilo 

que dizem ou fazem. Assim, o modo pelo qual o autor se dirige a nós é fazendo tal 

interlocução ser veiculada por meio daquela que as personagens e o narrador 

naturalmente dirigem uns aos outros, ou fazendo com que as interlocuções coincidam
30

. 

No entanto, o romance metaficcional tende justamente a inverter essa ordem 

de prioridades, focando sua atenção nos efeitos externos e não necessariamente 

―motivados‖. Eis porque nos textos que rompem com a tradição mimética e que não 

estão muito preocupados com a coerência interna do relato o autor não hesita levar o 

leitor a se perceber percebendo o que percebe no livro, ou seja, a tomar consciência de 

sua leitura. 

Quanto a esse particular, uma diferença possível entre o romance 

representacional e o metaficcional é que, no primeiro, alguns enunciados parecem falar 

para fora, quando na verdade todos se resolvem internamente; já no texto metaficcional 

ocorre o contrário: todos os enunciados parecem apelar para o leitor, ainda que alguns 

se justifiquem apenas internamente. 

Vejamos um exemplo: ―passei dois dias preocupado, até que li nas colunas 

dos jornais que o casal Delamare embarcara para Paris. O resto você já sabe. Delfina 

voltou antes, apareceu morta et. cetera.‖ (Bufo, p. 59, grifos meus). Com o ―você já 

sabe‖ do narrador, o autor coloca Minolta no lugar do leitor, elevando-a ao mesmo nível 

                                                           
30

 O que é importante observar é se em obras metaficcionais, nas quais a preocupação com a 

verossimilhança é abalada, esse abalo implica em menor preocupação com o disfarce interno das 

personagens, levando o narrador protagonista a se justificar mais como uma fonte discursiva 

despersonalizada do que como uma pessoa bem resolvida internamente. À parte da discussão sobre a 

constitutividade do sujeito fragmentário pós-moderno – a qual parece tirar o foco da verdadeira natureza 

deste problema, que é narratológica e não ideológica – ainda não localizei uma resposta exata para essa 

pergunta. Acredito, porém, que é justamente a flutuação de ―naturezas‖ ou instâncias narrativas (ser ora 

personagem imersa em si, ora narrador que organiza o enredo) que faz com que alguns narradores 

protagonistas não pareçam totalmente bem acabados em romances metaficcionais. É claro que, para 

alguns, isso pode ser lançado às contas da intenção do escritor de representar a fragmentação pós-

moderna. Outros podem escolher acreditar que a flutuação decorre antes da imperícia do escritor ao 

delinear os caracteres do narrador protagonista. 
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de acesso à informação em que nos encontramos. Essa entrada em cena do autor leva o 

narrador a se conter (o et. cetera), de maneira a que o leitor empírico não precise ler 

informação repetida. Tudo isso é perfeitamente bem resolvido nos disfarces narrativos; 

não há nada de errado com esse expediente.  

No entanto, ele permite observar que Minolta é sempre secundarizada em 

benefício do leitor real. Às vezes o ―você sabe‖ será dito como pretexto para ―repetir‖ 

uma informação que ela já conhece e, no entanto, precisa ouvir de novo, já que se trata 

de algo inédito para o leitor empírico. Noutros momentos, como vimos no exemplo 

acima, o leitor empírico já conhece o dado e, portanto o ―você sabe‖ é usado não para 

poupá-la, como pensa o narrador, e sim para poupar a nós, ―ouvintes‖ efetivos. 

A prova pode ser obtida por meio desta pergunta: se Minolta sabe, por que, 

então, Gustavo Flávio o diz, de maneira redundante? Pelo fato de que não é 

necessariamente ele quem diz a ela, ou não apenas, mas também o autor a nós. O autor 

é, pois, uma pessoa estética que vive no texto, mas nasce ou é instaurado pela leitura. 

Com isto não estou tirando o sentido da origem, nem dizendo que ele não seja anterior à 

interpretação. Estou, na verdade, reconhecendo que os sentidos de qualquer texto são 

múltiplos, que as espécies de alguns deles são fixas e nascem do trabalho do escritor, 

outras, diferentemente, são cambiantes e fruto da ação interpretativa dos leitores.  

Portanto, os sentidos que são anteriores à interpretação e que Hirsch (1967) 

chama de significado, estes estão definidos pelo escritor, que dá as diretrizes do 

trabalho, ou como diz Vanhoozer (2005), determina a força, o gênero e a energia 

comunicativa do texto. O significado é mesmo fruto do trabalho do escritor. 

Reconheço que isso soa contraditório. Por isso creio que é hora de 

apresentar a definição de pré-autor, para explicar como escritor, autor e leitor cooperam 

para a construção do sentido de um texto ficcional. No aludido significado impresso ao 

texto pela ação criadora do escritor, está sugerida uma figura ou ethos provisório a que 

dei o nome de pré-autor. O pré-autor é, portanto, determinado ou instalado no texto pelo 

escritor. Digo instalado para diferenciar isso da instauração, papel reservado à leitura. 

Doutro modo: no significado proposto pelo escritor, certos direcionamentos de sentido 

são instalados no texto. O pré-autor deve estar inserido nesses direcionamentos, caso 

contrário nossa interpretação do texto e nossa percepção do autor que nele fala seria 

falsa e mesmo fruto do delírio.  

Ora, se não inventamos o que dizemos ver no texto, aquilo que vemos tem, 

certamente, uma ancoragem mínima, possível de ser reconstituída no texto. O pré-autor 
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seria uma dessas ancoragens básicas que todo texto possui e que torna possível esse 

texto ser lido com algumas recorrências, ainda que por diferentes pessoas que estão em 

diferentes situações e com diferentes experiências leitoras. 

Nada disso soará absurdo se nos lembramos da teoria linguística de Bakhtin 

(2003), exposta na abertura deste trabalho. Se, como afirma Bakhtin, o autor é a voz 

englobante de um texto, então o autor ainda não está completo antes da leitura, antes da 

cooperação de leitura, dos preconceitos, singularidades e limitações que cada leitor ou 

cada comunidade interpretativa leva para o texto, já que essa ação interfere 

significativamente nos sentidos que compõem aquele todo, constituindo-o. Lembremos 

ainda de nossa discussão anterior, em que reconstituímos, com base na estética da 

recepção, os recursos que permitem afirmar que a leitura completa e ativa os sentidos 

básicos deixados no texto pelo escritor. 

Foi isso que me levou a reconhecer que existe em cada romance, como 

material linguístico resultante do ato de escrita de um escritor, pessoa humana, uma 

espécie de pré-autor, um direcionamento ou projeto de sentido que deverá e precisará 

ser completado/negado/traído/confirmado pelos mais diferentes atos de leitura. 

Uma vez que o pré-autor acionado pelo trabalho do escritor se junta ao 

trabalho de leitura, nasce o autor, pessoa estética, que é significado e significância 

(HIRSCH, 1973), fruto tanto do escritor, que cria, quanto do leitor, que ―criativiza‖. 

Nesses termos, a leitura de um romance é um campo de atuação nem passiva nem ativa, 

mas cooperativa; criativa, mas não criadora; de infinitas possibilidades, mas derivadas, 

uma vez que a leitura é arbitrária, mas não aleatória (cf. VANHOOZER, 2005), partindo 

sempre daquilo que a pessoa humana, o escritor, fez com o texto e daquilo que essa 

pessoa estética, o autor – parte criado pelo escritor, parte, pelo leitor – está fazendo no 

texto.  

O autor é, portanto, essa pessoa literária que se ―corporifica‖ linguística e 

comportamentalmente para nós a partir do pré-autor realizado pelo escritor e a partir das 

projeções criativas que dessa própria pessoa nós fazemos. O autor não é nem o pré-

autor, um dos direcionamentos de sentido deixado no texto pelo escritor, nem o leitor: é 

uma terceira pessoa, que é instaurada no texto a partir da junção daquelas outras duas. 

Dialogamos com essa pessoa, de certa maneira, quando localizamos suas intenções e 

quando julgamos perceber o que ela está fazendo com a história por nosso intermédio e 

o que está fazendo conosco por meio da história. Boa parte dos efeitos de leitura de um 

romance decorrem dessa nossa interação com a pessoa estética do autor. Quando, por 
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exemplo, percebemos uma ironia sutil ou captamos uma alusão cifrada, ou mesmo 

quando fechamos o livro para nos concentrar em nossa tristeza provocada pelo destino 

do herói ou quando, diante de uma página bem elaborada, sussurramos algo como ―isso 

é genial!‖, estamos, na verdade, dialogando com essa pessoa que é o autor. 

Certamente, essas conclusões realçam não mais a ontologia dos sentidos de 

um romance nem a hierarquia de sua interpretação – quem é o maior responsável pelos 

sentidos encontrados em um texto, o escritor ou leitor? –, mas sim a cronologia 

epistêmica dos atos componentes do sistema interpretativo ou interativo: o autor nasce 

primeiro; o leitor, logo depois, mas com igual dignidade. 

Ainda que se reconheça que os limites do leitor sejam de difícil localização, 

penso que não poderíamos, por exemplo, dizer que Bufo não seja um livro, ou que nele 

não aparece uma personagem chamado Gustavo Flávio, nem ainda que não se trata de 

um texto inserido no gênero policial, ainda que híbrido. Tudo isso, ou seja, essas 

―fixações‖ de sentido, são ações do escritor e foi ainda o romancista quem escolheu um 

narrador que narra na primeira pessoa. No entanto, exceto isso, e a partir de sua 

interação com o autor instaurado no texto, o leitor de Bufo pode tudo. 

Em sua terminologia, na qual autor é sinônimo de escritor, Tacca afirma que 

a visão que o expectador tem da obra ―é sempre aquela que o autor instaura. Ainda que 

possa, por vezes, ser plural, como na visão estereoscópica. Mas o ponto (ou os pontos) 

de vista do espectador foi escolhido pelo autor‖. (1983, p. 148-9, grifos do teórico). 

Vimos anteriormente que, percebendo nisso uma hierarquia dos 

significados, uma luta por espaço vital, surgiu muita gente disposta a matar o autor 

(entendido então como o escritor, como a fonte humana autorizadora de leituras) e, 

assim, tirá-lo do caminho do pobre leitor. Mas acredito que, a menos que o próprio 

leitor seja contraditório, ou seja, a menos que ele mesmo esteja interessado não em 

combater, mas em realçar a hierarquia dos significados, usurpando o lugar outrora 

ocupado pelo escritor, não precisamos temer essa ingerência do autor instaurado no 

texto. 

A razão pela qual não precisamos buscar matar o autor, nem mesmo este 

que estou definindo e defendendo neste trabalho, é que esses seus direcionamentos 

básicos de sentido não impedem as muitas possibilidades de leituras criativas do 

romance. Estas ficam a cargo do leitor, o qual, não obstante, sempre leva em 

consideração aquelas espécies de direcionamentos inescapáveis dados pelo romancista: 
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apesar das infinitas possibilidades de leitura de Bufo, creio que dificilmente alguém 

conseguiria lê-lo, por exemplo, como um soneto romântico.  

Para uma apreciação sóbria da questão da morte do autor precisamos, 

portanto, entender, antes de mais nada, que não há significação idealmente livre em 

lugar nenhum, e muito menos em leitura de ficção. A linguística marxista bakhtiniana 

há muito já nos mostrou que, quando lemos, somos condicionados por inúmeros fatores 

sociais de natureza ideológica (cf. BAKHTIN-VOLOCHÍNOV, 2004). Isso sem falar 

em todos os outros fatores de natureza estritamente linguística ou comunicativa que 

interferem nas condições de interação entre escritores e leitores, falantes e ouvintes.  

Direcionamentos de leitura, como os que nascem da natureza do tema, do 

tipo de suporte usado para a mensagem e do gênero literário em que a narrativa se 

insere, entre inúmeros outros, são todos fatores de interferência ou de co-emissão de 

sentidos. Tudo isso, de certa maneira, tem parcela de responsabilidade no que lemos e 

no como lemos e também naquilo que não lemos e nunca leremos. Assim, o que é 

possível de ser lido ou não em um livro não depende apenas dos leitores, por mais 

emancipados que sejam esses leitores e por mais emancipadores que sejam seus 

escritores prediletos.  

O autor instaurado no texto é, portanto, apenas mais um direcionador de 

sentidos. Só devemos temê-lo na medida em que tememos qualquer amigo com quem 

temos uma conversa interessante e que nos leva, pela conversa, a perceber certas coisas 

enquanto, inevitavelmente, não se lembra (ou não deseja lembrar-se/lembrar-nos), de 

outras. 

É por isso que não consigo ver como Barthes, Foucault e Derrida, para 

quem o autor é uma pessoa cuja função é controlar o significado. Vejo, antes, o autor 

como uma pessoa estética, um agente estético que comanda o relato, mas não para 

bloquear nosso verdadeiro acesso a ele e sim efetivar tal acesso. No entanto – pode-se 

objetar –, aceitar essa ideia de comando não seria já uma outra forma de aceitar uma 

ideologia de poder que domina o sentido livre? Ora, sem tentar resolver o problema da 

análise do discurso, respondo que não. Estou convencido de que o autor no texto 

funciona como um agente no comando, que usa todos os recursos para nos persuadir, 

mas jamais esgota nossas possibilidades reais de ver o que ele está fazendo e nossas 

opções efetivas de discordar da sua ação comunicativa.  

Acredito que no capítulo anterior dei provas dessa autonomia do leitor, ao 

mostrar que minha leitura de A rainha dos cárceres da Grécia é contra aquela que 
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Osman Lins, pessoa humana, tentou desenhar para mim (ou para o leitor-modelo, nos 

termos de Umberto Eco (1986)). Não obstante, o próprio escritor deixou no romance – 

se de forma consciente ou não agora é secundário dizer – uma espécie de pré-autor, uma 

possibilidade de leitura que, ao juntar-se com aquela que efetivamente fiz, instaurou 

diante de mim um autor que me levou a perceber a retórica do texto, ou seja, deu-me 

recursos para perceber o ajuste de direção do escritor. 

 Fica reafirmada mais uma vez a convicção de que não é preciso temer o 

autor, muito menos em termos de ―autor‖, pessoa humana ansiosa por convencer-nos de 

algo, uma vez que podemos perceber suas intenções (inclusive as controversas) e, a 

partir daí, podemos ler com ele e mesmo contra ele. Só não podemos ler a despeito dele, 

uma vez que não é possível ignorar os direcionamentos de sentidos pretendidos pelo 

escritor, como demonstrei no capítulo anterior, por meio da proposta de leitura reativa 

de Rainha. 

Assim, uma vez que todo e qualquer enunciado do romance veicula a voz do 

autor, seja sob disfarce interno ou não, seria conveniente chamar de ―autorais‖ apenas 

aqueles que, sendo pouco justificáveis internamente, se dirijam exclusivamente ao leitor 

e se relacionem de maneira clara com o todo do romance que se está lendo. 

Essa distinção permitiria, por exemplo, chamar de ―narrativos‖ os apelos 

que se limitam à camada interna do romance e ―escritorais‖ aqueles enunciados que 

funcionam para fora, mas cuja temática ou reivindicação extrapolam o âmbito imediato 

do romance em que aparecem, justificando sua existência mais pela perspectiva do 

escritor, de sua biografia, estilo ou cosmovisão, do que pela relação com o 

funcionamento ficcional do livro.  

Para testar isso em Bufo, passo a avaliar um texto exemplar da abordagem 

―escritoral‖ que pode ser feita desse romance. 

Em artigo intitulado ―A movência do ficcional em Rubem Fonseca: 

biografia e narrativa em Bufo & Spallanzani‖, Aline Andrade Pereira (2011) fornece um 

exemplo acabado do que estou chamando de interpretação orientada para o escritor. O 

artigo fornece também exemplos dos equívocos que podem ocorrer nesse tipo de 

orientação quando ela não é bem conduzida, ou seja, quando não se efetiva como crítica 

literária de fato, mas como pura especulação biografista ou mesmo quando dela resulta 

uma séria experimentação ensaística, mas de natureza mais acentuadamente 

historiográfica do que teórico-literária. 
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Reconstituirei o artigo para evidenciar as diferenças entre o procedimento 

de avaliar, com recursos extraídos do livro, as ações e o caráter da pessoa biográfica e a 

prática de considerar a ação da pessoa estética: em outras palavras, a distância que 

separa o biografismo crítico da interpretação orientada para o autor. 

Já a partir do resumo do seu artigo, Pereira afirma que ―abordará as relações 

entre história e biografia a partir do romance Bufo & Spallanzani, de Rubem Fonseca‖. 

(2011, p. 170). Segundo ela, a orientação metodológica será tomar o romance ―para 

explicar o controle que o escritor mantém sobre a sua obra.‖ (idem). A hipótese a ser 

testada é a de que ―a persona literária do escritor Rubem Fonseca foi tecida tendo como 

base a ficcionalização de si mesmo, silenciando algumas facetas da sua vida pública 

(como a participação no Ipes) enquanto outras foram exaltadas (como a censura)‖. 

(ibidem). 

Para ela, portanto, o escritor não só controla o significado da obra, como, no 

caso específico de Rubem Fonseca, ele controla o significado de sua obra completa, 

fazendo com que, em cada livro particular, sua persona (uma construção conveniente, 

útil a uma certa imagem positiva do escritor), seja o tema: em cada obra, o leitor vê 

Rubem Fonseca, ou o Fonseca que interessa a Fonseca, refratado na persona 

onipresente. 

Dessa maneira, para dedicar-se a algo mais interessante –, os projetos 

recônditos da persona do escritor –, Aline Pereira deixa o romance policial em segundo 

plano, alegando que ―esta é apenas a primeira e mais superficial camada da obra‖ (p. 

170). Assim, ela passa imediatamente do breve resumo do enredo para uma 

interpretação orientada para o escritor. Com esse objetivo Pereira levanta a hipótese de 

que, se Bufo & Spallanzani é narrado dessa maneira, é porque alguém tem interesse 

nisso. A pista sobre esse tipo de interesse seria observável na obra inteira de Rubem 

Fonseca, inclusive em seus trabalhos e incursões não ficcionais (como entrevistas e 

depoimentos). Esse interesse seria manter o controle sobre sua obra, de maneira a 

salvaguardar as convenientes versões sobre sua pessoa biográfica.  

Chamando escritor de autor e falando sobre a ―onipresença invisível‖ de 

Rubem Fonseca, Aline Pereira afirma que Bufo, assim como tudo que saiu/saia de 

Fonseca, deve ser lido sob a perspectiva da ―escrita de si‖, ―escrita biográfica‖:  

 

a idéia é problematizar a relação vida e obra, tomando a literatura 

como um campo privilegiado de análise do autor em questão – que se 
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notabiliza por uma aparente reclusão. A resposta para este enigma 

começa a se delinear quando examinamos as múltiplas posições 

adotadas na sua vida pública. (op. cit. p. 171). 

 

A partir daí, Pereira começa a avaliar, com base em documentos diversos, 

essas múltiplas posições adotadas na vida por Fonseca e que seriam a chave para a 

leitura de Bufo como a reafirmação da persona conveniente e historicamente falsa do 

escritor. Nesse afã, Pereira se detém no inventário do passado negro de Fonseca, que 

teria sido um dos diretores do Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (Ipes): ―Algumas 

interpretações historiográficas consideram o Ipes a célula ideológica do golpe civil-

militar de 1964‖ (idem). A historiadora chega a reconstituir as defesas de Fonseca, mas 

nos lembra que pesquisas as desmentem, localizando Fonseca como uma espécie de 

ministro da propaganda do Ipes nos anos que antecederam e vivenciaram o golpe de 64. 

Aline Pereira vincula ainda os 13 anos de censura sofridos pelo livro Feliz 

ano novo e os processos movidos pelo escritor contra a União com a busca, por parte de 

Rubem Fonseca, da conquista de um novo passado perante a opinião pública brasileira. 

Ela sugere que a própria vinculação de Fonseca com o golpe que originara a ditadura 

militar ficou convenientemente esquecida por causa dessa sua batalha particular, e ele, 

além de ganhar dinheiro com a indenização, ganhou também a imagem de ―vítima da 

ditadura‖ (p. 172). O que Aline Pereira parece propor é que, desde então, Fonseca 

dedicou-se a reescrever a imagem de si mesmo por meio de sua obra literária.  

Cito a seguir um longo trecho do trabalho de Pereira, necessário para 

sintetizar todo esse seu curioso artigo, em que se destaca sua ainda mais curiosa 

interpretação orientada para o escritor: 

 

O romance Bufo & Spallanzani será tomado como um tipo de escrita 

de si, investigando as múltiplas personas formadas pelos personagens 

e que se fundem a própria imagem de Rubem Fonseca. A hipótese é a 

de que a persona literária do escritor foi tecida tendo como base a 

ficcionalização de si mesmo e, neste processo, intencionalmente ou 

não, diversas facetas da sua vida pública permaneceram silenciadas 

(como a participação no Ipes) enquanto outras foram exaltadas (como 

a censura). Tal ficcionalização não se sustenta, como se poderia supor, 

simplesmente na inserção de dados biográficos aleatórios na narrativa, 

mas também numa anulação de Rubem Fonseca enquanto figura 

pública. Neste processo de ficcionalizar-se, o escritor se apresenta 

como uma miríade de facetas que confunde e mascara traços da sua 
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trajetória, ao mesmo tempo em que legitima a atividade de escritor 

policial. (idem). 

 

Para caracterizar a autoficcionalização interessada que Fonseca efetivaria 

por meio de seus romances, Pereira localiza na obra do romancista três personagens 

arquetípicas: ―o policial honesto, o sátiro e o artista/escritor preocupado com a 

legitimação do seu trabalho‖ (p. 172). Segundo ela, em Bufo encontramos os três tipos: 

o detetive Guedes representa a estirpe de tiras honestos, o escritor Gustavo Flávio 

representaria o sátiro e, ao mesmo, tempo, ―o artista/escritor preocupado em legitimar a 

sua arte‖ (idem). Pereira não o diz claramente, mas seu artigo sugere que essas 

diferentes figuras ficam mais em relevo ou vão escasseando na obra de Rubem Fonseca 

conforme seja seu impulso de esconder-se do seu passado golpista ou de redimir-se 

perante a opinião pública brasileira. 

Segundo Pereira, por meio desses tipos é possível determinar os traços 

dominantes do estilo de Fonseca: o niilismo e o hedonismo. Por sua vez, isso permite 

localizar a persona Rubem Fonseca neles refratada. A ensaísta passa, então, a esse 

cotejo de traços coincidentes (ou não tão coincidentes assim, melhor dizendo) entre o 

homem e seus disfarces ficcionais: assim como Mandrake, famoso detetive de Fonseca, 

o próprio romancista seria também apreciador de charutos cubanos e vinhos 

portugueses; Fonseca escreve livros policiais, Fonseca foi policial (ainda que atuou ―nas 

ruas‖ apenas durante 9 meses, ressalta a ensaísta). Além disso, para Aline Pereira a 

duplicidade que Fonseca mantém com suas personagens é refletida na duplicidade típica 

de suas próprias personagens:  

 

várias personagens de Rubem Fonseca mantêm uma duplicidade 

dentro das próprias narrativas, como é o caso de Ivan 

Canabrava/Gustavo Flávio que se vê obrigado a criar uma nova 

identidade e um novo nome para escapar de seus perseguidores. Da 

mesma forma, Paul Morel, protagonista do romance O caso Morel 

(cujo verdadeiro nome é Paulo Moraes) tenta, através da escrita, 

organizar seus pensamentos e encontrar uma solução para sua crise de 

criatividade – crise, esta, que também aflige Gustavo Flávio. Seres 

que existem em duplicidade nos romances e em multiplicidade na 

trajetória de Rubem Fonseca (p. 173). 
 

Ora, me parece que Aline Pereira, apesar de suas fontes sinceras, mistura 

tudo ao cotejar vida e obra. Parece-me ainda que o fato de algumas personagens de 
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Rubem Fonseca assumirem pseudônimos não prova de maneira alguma que elas 

mesmas são apenas pseudônimos de um verdadeiro ―eu‖, Rubem Fonseca, que se 

confessaria nelas – ou se esconderia? Isso não fica claro no texto de Aline Pereira.   

Aliás, Pereira não se detém nisso: que estranha maneira de se 

esquecer/esconder seria essa: fazendo ficção e chamando a atenção para o seu 

―verdadeiro‖ eu através de personagens que se escondem em outros ―eus‖! E Pereira vai 

ainda mais longe, ao concentrar sua tese nessa afirmação ou conclusão intempestiva: 

 

O que as personagens de Rubem Fonseca nos dizem sobre ele vai 

além da exibição de caracteres biográficos triviais (como endereços de 

infância, nome do pai ou mesma profissão). Na verdade, funcionam 

como personas que, reunidas, vão se unir às do próprio Fonseca. (p. 

185). 

 

Como já disse, não vejo problemas na crítica orientada para o escritor, não 

como crítica em si. Eu mesmo, ao analisar Rainha, precisei fazer algo parecido, ainda 

que provisoriamente e com um propósito muito diferente. O problema é inverter a 

ordem de valores: usar a obra para explicar o escritor, ao invés de lançar mão de 

conhecimentos biográficos e culturais para lançar luz sobre o texto, sempre que isso for 

justificável. Parece haver essa inversão no artigo de Aline Pereira. Ela não consegue 

fazer crítica literária, mas apenas denúncia social. A denúncia de que – por alguma 

razão misteriosa – Rubem Fonseca estaria usando sua obra ficcional para exibir-

se(?)/culpar-se(?)/redimir-se(?)/expurgar(?) – de crimes, vícios, manias e/ou taras reais 

alimentadas por ele ou vividas por ele no passado. 

Mas o que isso tem a ver conosco, leitores de Bufo? Em nenhum momento 

essa ―denúncia‖ lança luz sobre esse romance como obra ficcional que está diante de 

nós, ―pedindo‖ leituras que sejam leituras dele, romance, e não que o contornem em 

busca de alguma outra coisa. 

 

4.5  Separando os apelos do escritor, do narrador e do autor 

 

Apesar de fornecer exemplos de como o escritor, que não é o autor, pode ser 

contornado em benefício do leitor, um adepto da morte do autor insistiria em 

desconsiderar uma tal evidencia, preferindo concentrar-se na suspeita de controle da 
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leitura. Nos textos paradigmáticos da ―morte‖ (Barthes, Foucault) ressoa a interlocução 

com essas intrusões escriturais (ou a pressuposição delas), encaradas como apelos que 

se projetam da ficção para a vida, tomando a forma de reivindicações diretas ou de 

direcionamentos explícitos ao leitor. Foucault talvez pense nesses apelos, quando 

expressa temer o controle da leitura por parte do escritor (que se tornaria autor ao 

reivindicar autoridade sobre o sentido). É o que se depreende da leitura que Nehamas 

faz de ―O que é um autor?‖: 

  

De acordo com Foucault, apelamos para o autor a fim de excluir, em 

nome da ―interpretação correta‖, novos usos e ampliações de textos 

literários. Nós, portanto, não podemos ver que eles querem dizer o que 

nunca podem ser levados a dizer, que eles são simplesmente ocasiões 

para além da escrita. O autor, em quem o significado reside, é, 

Foucault afirma, usado para excluir leituras possíveis, mas 

―implausíveis‖, sugestivas, mas ―imprecisas‖. O autor permite que os 

críticos pensem em seu trabalho como puramente descritivo, com o 

objetivo de revelar de uma vez por todas o significado subjacente de 

cada texto e, portanto, tornar mais desnecessária a escrita. O autor é na 

verdade um repressivo ―princípio de economia na proliferação de 

significado‖ (153). Ele obscurece o fato de que a crítica é contínua 

com a literatura e que, como Foucault acredita, ela não descreve 

significados antigos, mas cria novos. A crítica é literatura cujo tema é 

a literatura explicitamente. Portanto, ao atacar o autor Foucault ataca 

exatamente essa concepção descritiva e interpretativa da crítica como 

um todo (1986, p. 686; tradução minha). 
 

Para Nehamas, o temor de Foucault é injustificado, uma vez que escritor e 

autor não são a mesma coisa. Se o escritor não deve nos assustar porque não pode ter 

domínio sobre nossa interpretação, o autor, menos ainda, já que é resultado de nossa 

própria participação, de nossa própria leitura: 

 

Escritores são pessoas reais, localizados com firmeza na história, as 

causas eficientes de seus textos. Eles muitas vezes não compreendem 

o seu próprio trabalho e são tão confusos quanto nós freqüentemente 

somos sobre o sentido e o significado, na verdade a própria natureza, 

de nossas ações. Escritores realmente existem fora de seus textos. Eles 

não têm autoridade interpretativa sobre estes. 

Um autor, ao contrário, é aquele que pode ser entendido como tendo 

produzido um texto em particular como interpretamos. Os autores não 

são indivíduos, mas personagens manifestos ou exemplificados, 

embora não representados ou descritos, nos textos. Eles são causas 

formais. São postulados para explicar as características de um 

texto e são produzidos através de uma interação entre o crítico e o 

texto. Sua natureza guia a interpretação e a interpretação determina 

sua natureza. [...]  
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Dizer que um texto é de autoria, portanto, é apenas dizer que a ele 

pode ser dada uma interpretação literária. (idem, grifos meus). 
 

Para Nehamas, a possibilidade interpretativa e sua situação criam o autor, e 

este, uma vez instaurado, aciona a interpretação como ato. No entanto, devemos 

reconhecer que a distinção de Nehamas não é óbvia. Perder-se na diferença sutil entre 

voz do escritor, voz do autor e voz do narrador é muito recorrente. A propósito, seria 

oportuno observar como isso ocorre no texto crítico de Oscar Tacca. Em seu trabalho 

sobre as vozes do romance, Tacca afirma que esse gênero ficcional se define como ―um 

complexo e subtil jogo de vozes‖ (1983, p. 17, grifos do teórico). Tacca, não obstante, 

considera que a leitura competente será capaz de captar a voz ―do autor, a do narrador, a 

de cada uma das personagens, a do destinatário. E, em certos casos, até a da pessoa a 

quem é dedicado, a da epígrafe‖. (op. cit., p. 16).  

O teórico argentino procura, assim, estabelecer quem seria o autor, para 

determinar a natureza de sua voz. Com esse propósito, Tacca chega muito perto de 

separar o autor do escritor, mas acaba, como é recorrente, distinguindo essas duas 

entidades apenas inicialmente, para depois, no momento de atribuição das funções 

específicas, tornar a confundi-las outra vez: 

 

A categoria de ―autor‖ é a do escritor que põe todo o seu ofício, todo o 

seu passado de informação literária e artística, todo o seu caudal de 

conhecimentos e idéias (não só as que sustenta na vida real) ao serviço 

do sentido unitário da obra que elabora. (p. 18). 

 

 

Apesar de manter a vinculação do autor com o escritor, Tacca, talvez até 

sem o perceber, argumenta que o autor é uma voz que atua pelo lado de dentro da 

narrativa, já que pode ser confundido com o narrador: ―Esta entidade a que chamamos 

‗autor‘ surge muitas vezes na obra, por detrás do narrador, não confiando inteiramente 

nele, arranjando, compondo, aclarando, acrescentando, completando. A sua intervenção 

é por vezes dissimulada e subtil, outras descarada e insuportável.‖ (p. 18-19). 

O narrador seria, segundo Tacca, ―essa entidade precisa do relator que 

conta, em linguagem mimética, e com um crédito infinito da parte de todos os leitores‖ 

(p. 19). O teórico considera, pois, que a voz do autor é marginal à do narrador, podendo 

manifestar-se nas ―dúvidas, interrogações, apreciações, reflexões, generalizações – 

aquilo a que se convencionou chamar ‗intrusões‘‖ (idem) 
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O fato de Tacca não dar o passo decisivo na direção de concluir que, uma 

vez que o autor está do lado de dentro, como ele afirma, não pode ser de maneira 

alguma o escritor, ainda que camuflado – essa hesitação gera um impasse na separação 

que Tacca quer fazer entre voz do narrador e voz do autor. 

Prova desse impasse está na situação incômoda que é vê-lo recorrer a 

exemplos das ideologias públicas dos escritores para, com isso, pretender separar a voz 

do autor da voz do narrador. Ora, se autor e escritor não se confundem, então não 

devemos apelar para a vida do romancista ao tratar das especificidades da enunciação 

do autor e do narrador. O romancista não responde de maneira cabal e direta pelo autor, 

como já vimos. Não responde em seu próprio nome. As diferenças entre a voz do autor 

e do narrador devem, portanto, ser buscadas na própria narrativa. 

Por não observar esse critério, em sua divisão do trabalho comunicativo do 

texto ficcional Tacca atribui ao narrador o excedente de visão, aquilo que é percebido 

pelo leitor no que não é explicitamente verbalizado no texto. Tacca acredita que ―o 

narrador, indubitavelmente, sabe mais do que aquilo que vê.‖ (p. 31, grifos do teórico). 

Para ele,  

 

[c]ertamente que a narrativa pode cingir-se à visão. Mas também 

pode, de forma mais ampla, representar a consciência de um narrador 

que não só vê, mas que supõe, deduz, conjectura. A unidade de 

enfoque é substituída pela unidade de consciência. O romance deixa 

de ser um ponto de vista para ser uma consciência narradora. (idem, 

idem). 

 

Diferentemente de Tacca, acredito que essa consciência não verbalizada não 

caracteriza a ação do narrador, mas do autor no texto. Segundo vejo, o narrador só dá 

conta daquilo que sabe e ele só sabe aquilo que nos dá a saber, ou seja, aquilo que é 

efetivamente dito. Conforme vimos com Bakhtin (2003), no segundo capítulo do 

presente estudo, o excedente de visão escapa à instância do narrador. Esse excedente é 

algo mais amplo que sua persona, que seu disfarce imediato, e pertence, portanto, não a 

ele, mas ao autor.  

Outra decorrência da hesitação entre autor e escritor, que interfere na devida 

apreciação da relação voz do autor/voz do narrador é a concepção de comentário, pois, 

para Tacca, as ―dúvidas, essas reflexões, nem sempre traduzem o pensamento real do 

escritor, do homem-que-escreve. Tais reflexões, que não podem pertencer ao narrador – 
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porque é outra a sua missão – também não costumam ser do homem: são exigidas pela 

obra e apresentadas pelo oficiante‖. (ibidem, grifos meus). 

 A julgar pelas expressões concessivas ―nem sempre‖ e ―não costumam‖, 

Tacca ainda acredita que os comentários dessa voz impessoal que interfere em algumas 

narrativas são oriundos do escritor, o qual ou transfere francamente opiniões e 

ideologias pessoais para dentro da história, via narrador, ou imagina-as completamente 

e ―entra‖ na história para verbalizá-las.  

Embora em nota de rodapé Tacca cite Bonati e Todorov, para quem as 

―intrusões‖ são sutilezas que devem ser atribuídas ao narrador e não ao autor 

(compreenda-se escritor), me parece que Tacca rejeita essa redistribuição, preferindo 

compreender o comentário como uma intrusão do que ele chama de ―autor‖.  

Ora, de fato existe em algumas obras uma voz, que não é a do narrador 

―oficial‖, nem se trata de nenhuma das personagens definidas. No entanto, essa voz, que 

faz comentários, como em Jacques o fatalista, de Diderot ou em Tristram Shandy, de 

Sterne, por tudo que estamos vendo aqui, não se trata do autor, muito menos do escritor: 

tratam-se de enunciações de uma persona, uma voz imaginada para verbalizar de dentro 

da narrativa. Essa voz é ainda de natureza ―narrativa‖ e não autoral. 

Para isso nos alerta também Sérgio Paulo Rouanet (2007, p. 34), que afirma 

haver em tais obras uma distinção entre ―autor‖ e narrador:  

 

A primeira característica estrutural da forma shandiana – a hipertrofia 

da subjetividade – é evidentemente um atributo do narrador, e não do 

autor. Não é supérfluo dizer essa obviedade, porque muitos críticos 

confundem sistematicamente os dois planos. Quem fala usando o 

nome de Tristram Shandy não é o autor Sterne, e sim um narrador 

inventado por Sterne. O narrador shandiano deve sempre ser visto 

como diferente do autor, por mais que este ocasionalmente projete 

nele alguns aspectos de sua vida e personalidade. Essa diferença é 

fácil de perceber quando o próprio autor cria um narrador fictício, 

como Tristram Shandy ou Brás Cubas. Mas é igualmente necessária 

quando o autor aparentemente escreve em seu próprio nome, como 

Diderot em Jacques o fatalista e Almeida Garret em Viagens na 

minha terra. Na verdade, esses narradores, falando na primeira pessoa 

como todos os outros narradores shandianos, são criaturas dos 

respectivos autores, são partes integrantes do livro, mesmo que não 

sejam personagens, e a esse título não se distinguem de Tristram 

Shandy e Brás Cubas.   
 

No entanto, apesar dessa premissa e critério, Rouanet – assim como faz 

Tacca –, no momento das análises começa a usar os nomes próprios dos escritores para 

se referir tanto ao narrador quanto à voz impessoal que comenta: ―Sterne se arroga 
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sobre o leitor‖ (p. 38, grifos meus), ele diz. Diz também que, ―[i]gnorando a filosofia de 

Jacques, o narrador dispõe, sem dar satisfações a ninguém [...] sem perguntar ao leitor 

se ele está disposto a escutar essas reflexões. Poderíamos objetar que nisso Diderot não 

se distingue de qualquer outro narrador‖ (idem). 

Como Tacca está confundindo o autor com a fonte que faz comentários 

condutores de certas narrativas, devemos ressalvar que o que ―desapareceu‖ não foi o 

autor, mas uma certa estratégia narrativa que lançava mão de uma voz macro-narradora, 

uma tendência inaugurada por Sterne e Diderot, que teve seus pontos mais altos em 

romancistas como Dickens e Machado e que o romance moderno, e principalmente o 

contemporâneo, condenou ao ostracismo. Pelo que vimos mostrando, é impossível que 

o autor desapareça. Todos os romances tem autores, em todas as épocas e isso nada tem 

a ver com modismos, pois autor não é necessariamente uma voz narrativa, mas uma voz 

que organiza o todo narrativo, inclusive abarcando as vozes narradoras. Onde há 

narrativa, há autor, mesmo que não haja comentários ou intrusões no texto.  

Essa é uma das razões pelas quais precisamos localizar adequadamente as 

fontes enunciadoras do livro. No terreno da metaficção não basta distinguir o escritor do 

autor, é preciso ainda separar este do narrador. O autor apenas indiretamente é aquele 

que relata. Quem o faz diretamente – seja como testemunha ou voz onisciente – é um 

narrador, mereça ele as classificações que merecer. No entanto, isso não nos deve forçar 

a crer que ―[o] autor só fala através do narrador‖ (TACCA, 1983, p. 38), já que o autor 

―fala‖ também contra o narrador e às vezes fala inclusive a despeito do narrador: nos 

―apagamentos‖, nos implícitos, no simbolismo do texto e no tom, por exemplo.  

Tacca se esquece de sua própria distinção inicial entre autor e escritor e 

passa a sugerir que o autor tem opiniões e juízos que precisam ser dissimulados. Desse 

modo, o que ele está fazendo, de fato, é atribuir as ideologias imediatas do escritor à 

personagem narrador. Volto a insistir: o autor não é a voz que narra em Copperfield, 

nem a pessoa que faz os comentários espirituosos em Jacques, o fatalista. Essa voz 

espirituosa que ―comanda‖ explícita e imediatamente é uma personagem como as 

outras, é um narrador privilegiado, e não o autor, que comanda a narrativa de maneira 

implícita e não-imediata. Mais uma vez: o autor está acima dessa voz ―intrusa‖ e por 

trás dela, ele está ―de fora‖, manuseando a ―espirituosidade‖ do narrador para construir 

a particular e conhecida arquitetônica de obras dessa espécie. 

O que chamam inadequadamente de ―autor intruso‖, portanto, é, na verdade, 

uma ―personagem vocal‖, uma entidade sem fotografia delineada sob certas 
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expectativas e para gerar certos efeitos. Ora, a ação do autor se mostra não apenas nas 

expectativas e nos efeitos, os quais, afinal de contas, também podem ser acionados pelo 

narrador e pela personagem. Sua ação se mostra, então, de maneira menos equívoca, nas 

expectativas de expectativas, no efeito dos efeitos, ou seja, na deriva e na perspectiva 

abarcante e não necessariamente nas falas diretas. Como disse Bakhtin, o autor está fora 

e acima dessa personagem que comenta. Cumpre acrescentar: o autor está fazendo algo 

com essa persona vocal e com seus comentários. E o que ele está fazendo é justamente 

comunicar-se conosco, fazendo apelos interpretativos. 

Mas devemos conferir um pouco mais o tipo de relação possível entre o 

autor e o narrador nos chamados comentários, intrusões e na organização da narrativa. 

Para isso recorro a Davi Arrigucci Jr., o qual, em ―Teoria da narrativa: posições do 

narrador‖, avalia os tipos de enunciação possíveis em um texto ficcional. Chamo 

atenção para um trecho do seu trabalho, em que ele está comentando O romance do 

século XX – estudos de técnica, de Joseph Warren Beach: 

 

Observa então que se olharmos desde Fielding, desde o período de 

afirmação do romance inglês do século XVIII até os anos 30 deste 

século, notaremos uma tendência progressiva ao desaparecimento do 

autor, enquanto autor intruso, narrador que se intromete na história. 

Ou seja, as histórias tendem progressivamente a se contar a si 

mesmas; cada vez mais, haveria a eliminação da voz narrativa direta 

para comunicá-la ao leitor. (ARRIGUCCI JR., 1998, p. 16). 
 

Apesar de parecer concordar com Beach, Davi Arrigucci lembra que a 

ficção do século XX desmentiu essa suposição do crítico inglês de independência 

enunciativa por parte do romance. Em seguida, Arrigucci tece considerações valiosas 

para se compreender esse processo da escrita ficcional. Não obstante, me parece que a 

terminologia que Arrigucci usa pode fazer esquecer momentaneamente que o narrador 

não é alguém de carne e osso, alguém concreto e anterior à escrita, alguém que 

escolheria o melhor foco narrativo: ―esses dois exemplos de Machado de Assis deixam 

claro que as primeiras opções de qualquer narrador são dois modos de narrar: ou por 

cena, com detalhe concreto, ou por sumário narrativo‖ (op. cit. p. 17).  

O termo ―opções do narrador‖ pode levar o leigo a pensar que o próprio 

narrador decide o que fazer. Apesar da obviedade de que isso se reveste para nós, 

leitores de teoria literária, é preciso lembrar ao leitor leigo que o narrador não é o 

escritor, a escolher e traçar os caminhos de sua narrativa. O narrador é, diferentemente, 
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a narrativa já traçada, escolhida, em curso: ele é parte dessa escolha, peça fundamental 

desse projeto, e não o projetista.  

Outro problema: Arrigucci parece não distinguir narrador de autor (nome 

que ele dá ao escritor): 

 

Se vou contar um caso, uma anedota, uma história, a Educação 

sentimental, qualquer coisa que se vá contar, se coloca um problema: 

quem vai ser o narrador, qual vai ser a voz narrativa, ou seja, quem vai 

falar ao leitor. Aí se abre um leque de possibilidades. Pode acontecer 

de aparecer um autor falando em terceira pessoa, ou um autor em 

primeira, que é o Eu protagonista da história. (p. 17). 
 

Arrigucci está chamando o escritor de autor e chamando o narrador 

comentarista de autor intruso. Mas o que acho mais problemático é falar em autor em 

terceira e primeira pessoas, chegando, neste último caso, à conclusão de que se trata de 

um ―Eu protagonista da história‖. Ora, há muita confusão aí. Para contorná-la 

precisamos, primeiro, lembrar que, como venho demonstrando neste trabalho, o autor 

não se confunde com o escritor.  

Segundo: precisamos reconhecer que o escritor nunca consegue falar 

diretamente nem se representar diretamente em um texto ficcional, mesmo que esteja 

determinado a fazê-lo. Mesmo que o intentasse, portanto, um escritor só poderia 

representar-se a si mesmo em seu romance emprestando-se a uma entidade com dupla 

refração, a da linguagem e a da ficção: tornando-se, portanto, uma persona ficcional. A 

rigor, o que disso resultasse não poderia, de maneira alguma, ser considerado, ser 

chamado ainda a fala direta do escritor. 

O eu protagonista da história, portanto, jamais poderia ser nem o autor 

instaurado nem mesmo o escritor. Não devemos incorrer no mesmo erro de Warren 

Beach, baseado no qual Arrigucci Jr. fala sobre intrusão, comentário e onisciência do 

relato, pois não existe, a rigor, o ―autor intruso‖, assim como não existe ―autor 

onisciente‖ nem ―autor olímpico‖. Essas são forças de expressão equivocadas, que 

partem de um erro primeiro, uma generalização que supõe que escritor e autor sejam 

homônimos e, depois disso, que o ―autor‖ (escritor) possa falar completa e diretamente 

em seu próprio nome na obra. 

Terceiro: precisamos lembrar que escritor, autor e narrador são pessoas de 

naturezas diversas (respectivamente: humana, estética, fictícia). São, além disso, 

instâncias narrativas distintas. O escritor, por exemplo, está de fora e no passado da 
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escrita. O autor está presente e dentro, mas acima das personagens e separado delas e do 

narrador, dos quais se utiliza para organizar o todo da narrativa. Portanto, o autor não 

enuncia de maneira explícita ou direta na narrativa. Ele, ou fala nas entrelinhas, nos 

não-ditos, na simbólica do todo da obra, ou lança mão das vozes concretas do narrador 

e/ou das personagens.  

Não é, portanto, o autor quem se ―intromete‖ no relato por meio do 

comentário, mas o narrador, ou, se quisermos separar o narrador oficial e localizado 

dessa outra fonte enunciativa impessoal que aparece em alguns romances, é uma voz 

comentarista que o faz. Essa voz é ainda uma parte do todo, uma ficção, uma fonte 

enunciativa explícita, interna e localizada. 

É por isso que não faz sentido falar em ―autor intruso‖, como não faz 

sentido falar em história que se conta a si mesma, querendo, com isso, dizer que ela é 

―sem autor‖, como diz Arrigucci Jr.: ―Pode acontecer que não haja nenhum autor, 

nenhuma personagem narrando diretamente, que ninguém narre propriamente, e a 

história se conte a si mesma.‖ (p. 19, grifos meus). De fato, talvez, como afirma o 

crítico, Vidas secas não tenha um narrador – e mesmo disso eu duvidaria, mas não 

quero deter-me nisso agora –, mas certamente tem autor. Há nesse romance um autor 

que nos convida a pensar e a sentir o drama ―mudo‖ de Fabiano e família. 

É por isso que em Arrigucci os termos ―autoral‖ (―posição autoral‖, 

―narrador autoral‖ (p. 19)) e ―autor‖ (―a história pode ser transmitida mediante as 

palavras, os pensamentos, os sentimentos do autor‖ (p. 23)) nos confundem, pois ele se 

refere mais à intrusão e ao comentário de uma voz organizadora (típica do romance 

romântico ou realista clássico) do que propriamente ao autor (ainda que confundido com 

o escritor).  

Assim como Arrigucci não diferencia, em sua análise, escritor de autor, 

autor de narrador e narrador de personagem, também não distingue leitor empírico de 

leitor implícito. Ora, tenho demonstrado neste trabalho, e especialmente neste capítulo, 

que é preciso distinguir quem fala e com quem, se quisermos, de fato, perceber como o 

autor e demais instâncias cooperam na construção da narrativa e como isso implica em 

nossa inserção e participação. O exemplo a seguir mostra a relevância da necessidade de 

distinguir as fontes enunciativas:  

 

Ao contrário de Machado de Assis [escritor], cujo narrador sabe o que 

se passa na cabeça do Rubião [personagem] e diz ao leitor [empírico? 
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Implícito?], James [escritor] prefere o modo em que não haja 

intromissão autoral alguma [do escritor? do narrador?], que deve ser 

eliminada. (1998, p. 19; os textos entre colchetes são meus). 

 

 

Observemos a confusão de atribuições de sentido que isso pode acarretar. 

Como já discuti todos esses equívocos, posso agora mostrar que o comentarista é, na 

verdade, uma personagem, uma voz ficcional interna à ficcionalidade da obra e, 

portanto, ficção como tudo o mais. Essa voz marcada que realiza uma espécie de 

organização aparente ou interna da narrativa não é o autor, muito menos o escritor. Não 

se pode falar, portanto, em ―autor intruso‖, pois o que temos, na verdade, é uma persona 

provisória, o narrador impessoal ou uma ―personagem intrusa‖ que fala e atua no texto, 

voltando-se para o disfarce interno imediato dele.  

Mesmo nos casos em que ela pareça extrapolar o ambiente ficcional interno 

ou imediato, ao se dirigir ao leitor e conversar com ele, por exemplo, ela o faz apenas 

aparentemente: simula falar conosco ou interpelar-nos, pois, como já vimos, nesses 

casos a personagem (e eu estou chamando de personagem essa voz impessoal que 

comenta, apenas para realçar que se trata de uma instância interna, inventada, um 

disfarce) se dirige ao leitor implícito ou ao narratário, e não exatamente a nós, leitores 

empíricos. Trata-se de uma pose. 

No entanto, surge aqui uma dúvida: será que eu não estaria atribuindo ao 

autor as nuanças que pertencem, de fato, ao narrador? Acredito que de forma alguma, 

mas devo reconhecer que a construção do narrador no romance contemporâneo torna 

particularmente difícil distinguir sua voz da voz do autor. Não obstante, essa distinção é 

possível de ser feita e deve ser realizada, para não incorrermos nas indistinções 

problemáticas. Para esse propósito de realçar um pouco mais as diferenças entre 

narrador e autor em romances contemporâneos seria oportuno conferir o que Theodor 

Adorno diz sobre esse narrador, observando as expectativas que lhe atribui o teórico 

alemão. 

Segundo Adorno (2003, p. 55), ―não se pode mais narrar‖, uma vez que a 

tentativa do romance de ―apresentar seu conteúdo de maneira a provocar a sugestão do 

real‖ tornou-se, a partir do século XIX, cada vez mais questionável. Segundo ele, ―[d]o 

ponto de vista do narrador, isso é uma decorrência do subjetivismo, que não tolera mais 

nenhuma matéria sem transformá-la, solapando assim o preceito épico da objetividade.‖  

Para Adorno, o romance passou a adotar a postura segundo a qual o sem-sentido do 

mundo não pode mais ser narrado como se fizesse sentido, pois isso seria falsear a 
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realidade. Tanto a pintura quanto o romance, em sua suposta tarefa de oferecer uma 

imago do mundo teriam sido superados, respectivamente, pela fotografia e pelo cinema: 

―Só que, em contraste com a pintura, a emancipação do romance em relação ao objeto 

foi limitada pela linguagem, já que essa ainda o constrange à ficção do relato.‖ (p. 56). 

Foram colocados em xeque o narrador e sua tarefa de representar a 

identidade da experiência, a continuidade e articulação da vida, coisas cada vez mais 

improváveis, uma vez que ―contar algo significa ter algo especial a dizer‖. Mas como 

dizer algo, pergunta Adorno, num mundo em que a mesmice e a estandardização 

solapam toda individualidade? Ao partir do pressuposto que tem algo a dizer, o narrador 

já estaria condenando toda a experiência ao fracasso da mistificação. Para Adorno, esse 

fracasso pode ser observado no romance psicológico, que teve suas pretensões 

solapadas pela ciência, com destaque para a psicanálise freudiana. Dostoievski teria 

escapado dessa limitação porque sua psicologia não era a dos homens empíricos, mas ―a 

do caráter inteligível, da essência‖ (p. 57). 

Portanto, para Adorno, é desistindo de representar ―os homens que andam 

por aí‖ e focando no ―caráter inteligível‖ e na ―essência‖, que a representação do 

romance pode ainda encontrar razão de ser. Ele afirma que, paradoxalmente, a pretensão 

de representação realista da essência resulta no engano ou na ilusão, ou seja, no não-

realismo. Utilizando termos como ―reificação‖, ―alienação‖, ―falsidade‖, ―engodo‖, 

Adorno alerta para o fato de que a essência da representação precisa encontrar um meio 

que não seja mimético ou direto de se relacionar com o objeto:  

 

Se o romance quiser permanecer fiel à sua herança realista e dizer 

como realmente as coisas são, então ele precisa renunciar a um 

realismo que, na medida em que reproduz a fachada, apenas auxilia 

na produção do engodo‖ (p. 57; os grifos em itálico são do teórico, o 

sublinhado é meu). 

 

 

Parece que Adorno, que acredita haver uma realidade ―lá fora‖, aceita 

sacrificar o realismo para não sacrificar a verdadeira ou a não-reificante representação 

da realidade. Para combater a reificação que levou à alienação e auto-alienação 

modernas o romance precisa encontrar sua vocação, que passa pela desistência de fingir 

que ainda acredita na distância objetiva. A missão do narrador é chamar as coisas pelo 

nome. O romance superaria, assim, a ideologia alienante.  
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Me parece, no entanto, que a própria avaliação de Adorno é paradoxal, pois, 

como sugere o negrito acima, é ainda a preocupação com a realidade que o ensaísta 

exige do narrador, que deve ser não menos, porém, mais realista, na medida em que 

dissimula sê-lo. A oposição antitética que ele propõe entre aparência e essência, 

realismo de essência e realismo da exterioridade, além de sua divisão dialética do 

romance em forma e conteúdo, com a exigência de que a representação não traia 

ideologicamente a realidade, tudo isso sobrecarrega o narrador de uma função social 

nem sempre perceptível no projeto pós-moderno de metaficção.  

 

a reflexão pré-flaubertiana [...] era de ordem moral: uma tomada de 

partido a favor ou contra determinados personagens do romance. A 

nova reflexão é uma tomada de partido contra a mentira da 

representação, e na verdade contra o próprio narrador, que busca, 

como um atento comentador dos acontecimentos, corrigir sua 

inevitável perspectiva. (p. 60). 

 

Para Adorno, o realismo exterior é falso, e para ser verdadeiro o narrador 

não pode reivindicar a certeza do fato, mas contentar-se em sugerir pela síntese e pelo 

símbolo. Ainda que ele mesmo faça a ressalva de que Kafka não pode servir de modelo 

para tal expectativa, devido a sua singularidade extrema, parece que Kafka é ainda a 

melhor possibilidade para o tipo de representação pelo símbolo, como parece ser a sua 

proposta. E mesmo quando encontra o exemplo da síntese do Swann de Proust, suponho 

que é ainda o extremo de Kakfa, apesar de tudo, que está influenciando essa saída que 

Adorno enxerga. Sim, pois a preocupação com o tom do narrador (não deve ser falso) 

faz Adorno encontrar na saída sintética de Proust o exemplo de como a modernidade 

pode conseguir ser verdadeira não sendo – e justamente por não tentar ser – realista: ―O 

narrador parece fundar um espaço interior que lhe poupa o passo em falso no mundo 

estranho, um passo que se manifestaria na falsidade do tom de quem age como se a 

estranheza do mundo lhe fosse familiar‖. (p. 59).  

Mas essa é a saída de Kakfa, talvez até mais do que a de Proust, já que o 

absurdo em Kakfa deve ser o casamento entre estilo e temática/mundo, que Adorno vê 

como distintivo da sinceridade e, portanto, do acerto do romance. Para Adorno, ao 

contrário do romance tradicional, em que a posição do leitor em relação ao narrador era 

marcada pela distância estética fixa, no romance moderno essa distância diminuiu e 

ganhou a mobilidade de uma câmera, pois o leitor tanto pode ficar de fora como ser 

―guiado pelo comentário até o palco, os bastidores e a casa de máquinas‖ (p. 61).  
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Adorno retorna ao caso extremo de Kafka, que encolhe completamente a 

distância épica e, por meio de choques ―destrói no leitor a tranqüilidade contemplativa 

diante da coisa lida‖. Portanto, o encolhimento da distância épica entre o narrador e a 

coisa narrada deve ainda aproximar o leitor, de maneira a impedir que este se aliene da 

situação. Encolher a distância, ou representar o mundo exterior a partir da e subsumido 

na visada interior; levar o leitor a experimentar, no desconcerto do narrador, o 

desconcerto do mundo: eis a saída de Proust e Kafka e eis o meio de escapar da 

representação realista alienada e alienante. Para Adorno, portanto, ―a permanente 

ameaça da catástrofe não permite mais a observação imparcial, e nem mesmo a imitação 

estética dessa situação‖ (p. 61). 

No entanto, se isso funcionou muito bem no realismo tardio, acredito que 

boa parte dessa expectativa de dotar o narrador contemporâneo de uma postura anti-

alienante já foi deixada de lado pelo romance metaficcional pós-moderno, cuja 

estratégia parece ser, cada vez mais, a de não se sobrecarregar de tarefa nenhuma, por 

mais nobre que seja. Cada vez mais as metas dos escritores ficam distintas das 

metaficcionalidades de seus narradores, tornando difícil atribuir a visão de mundo 

humanista e liberal de um à fala narcisista e autocentrada do outro.  

Dessa exposição se conclui que uma forma de distinguir os apelos do autor 

dos apelos do narrador em primeira pessoa talvez fosse considerar que, enquanto o 

narrador-personagem se dirige ao narratário ou a um leitor implícito ou ideal (imediato, 

localizado na trama), o autor se dirige a nós, leitores empíricos do mundo real. Esse 

autor não nos perde de vista. Assim, num determinado enunciado, o narrador está 

falando para seu leitor ou ouvinte ficcionalizado, mas o autor está usando essa fala para 

falar conosco e sugerir-nos certos efeitos. Nossa maneira de ler tais enunciados é 

considerar (ainda que implicitamente) a interlocução com a pessoa estética do autor: se 

estão ali como estão, devem significar o que podem significar nas circunstâncias dadas 

e com as implicações permitidas. Esse é o tipo de ―conversa‖ que temos com o autor 

instaurado no texto 

Foi necessário fazer essa longa digressão teórica para levantarmos os 

pressupostos que permitem tratar com segurança do autor como a pessoa estética 

responsável pela instauração da metaficcionalidade de Bufo. Espero a essa altura já ter 

conseguido demonstrar suficientemente como a distinção entre autor e narrador se 

relaciona com a metaficção. Também espero ter demonstrado que é a interação entre o 

autor no texto e o leitor que permite a percepção da ficcionalidade desse mesmo texto. 
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Quero, pois, agora, testar as afirmações feitas até aqui, avaliando de forma mais direta 

as relações entre o autor e o narrador no romance de que estou tratando neste capítulo. 

 

4.6  O narrador e o autor em Bufo 

 

Interagir conosco, apelando para a nossa participação é o que faz o autor em 

Bufo. Para demonstrá-lo, vou avaliar a distinção entre autor e narrador neste romance, 

procurando evidenciar que há uma pessoa estética que fala para fora neste romance, 

envolvendo-nos na cooperação de sentidos, e que essa pessoa é o autor instaurado.  

No entanto, devo primeiro conceder ao leitor um resumo do livro ou pelo 

menos do entrecho principal do livro.  

Apesar de não possuir uma estrutura linear e, pelo contrário, buscar atordoar 

o leitor desde o início, por meio de um fio narrativo ―enovelado‖, Bufo & Spallanzani 

permite vislumbrar três períodos da vida do escritor Gustavo Flávio. O primeiro período 

compreende um passado bem marcado, em que ele não era escritor e portanto ainda não 

tinha seu pseudônimo de Gustavo Flávio e era chamado pelo nome próprio, Ivan 

Canabrava. Nesse passado, Canabrava era um agente de seguros, respeitoso, submisso 

às mulheres (representadas na histérica Zilda) e quase não tinha apetite para se 

alimentar.  

O segundo período instaura-se com o caso Estrucho, ou com as 

investigações que Ivan Canabrava faz para para desmascarar um golpe que senhor e 

senhora Estrucho haviam aplicado contra a Panamericana, seguradora em que Ivan 

trabalhava. É quando Ivan Canabrava conhece Minolta e descobre por meio dela a 

volúpia do sexo. Também é quando Ivan, no decorrer de suas investigações, acaba 

cometendo um crime. Após passar pela prisão e pelo manicômio judiciário, Ivan 

Canabrava, sob a orientação de Minolta, vai para Iguaba-RJ e torna-se escritor como 

uma forma de esquecer o passado. Ele assume então o pseudônimo de Gustavo Flávio e 

consolida-se, a partir daí, como um glutão; desenvolve, além disso, sua satiríase e torna-

se um escritor prolífico de sucesso.  

O terceiro período de sua vida vai do momento em que conhece Madame X 

(Delfina Delamare) até o momento ―presente‖, que é o momento em que vamos 

encontrá-lo a narrar para Minolta a história de seu relacionamento com Delfina.  

Nesse terceiro período, Gustavo Flávio vive um misto da impotência do seu 

passado (não logra nenhuma aventura sexual no Pico do Gavião, onde passa uma 
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temporada, e também não consegue escrever ali seu novo romance, Bufo & Spallanzani) 

e da glutonaria da segunda fase de sua vida (o capítulo que se passa no Pico do Gavião é 

quase que exclusivamente dedicado a glutonaria de Gustavo Flávio). No centro desse 

terceiro período e como elemento catalisador de toda a vida de Gustavo e de todo o 

romance que lemos, está a morte de Delfina Delamare e a investigação subsequente, 

realizada pelo detetive Guedes. 

Fornecida essa ―situação‖ ao leitor, passo a caracterizar, por diferenciação, 

as vozes do escritor, do autor, do narrador e da personagem em Bufo. Isso deve ser feito 

para que possamos ―isolar‖ as vozes específicas do narrador e do autor, o que 

possibilitará, posteriormente, separar um do outro, de maneira a demonstrar que, aquilo 

que escapa à alçada do narrador, o autor realiza em Bufo, construindo, nos apelos que 

nos dirige, o gênero desse romance: policial metaficcional. 

 

4.6.1 Separando o autor do escritor 

 

Espero agora demonstrar que é possível sim localizar aspectos escritorais ou 

biográficos em Bufo, mas que eles podem e devem ser devidamente considerados, pois 

não constituem o todo do livro, muito menos sua parte mais interessante. Para mim, 

localizar em Bufo a voz do escritor é apenas um momento no projeto que avança na 

direção da crítica orientada para o autor: é preciso distinguir a voz um do outro. 

São os seguintes os traços que caracterizam a voz ou ideologia de Rubem 

Fonseca, pessoa humana, presente no consórcio enunciativo de Bufo, ainda que de 

maneira secundária ou residual: 

a) Constantes estilísticas e temáticas. Se quisermos ver algo de Fonseca 

que perpassa boa parte da sua obra e que obviamente está presente em Bufo temos de 

começar justamente pelas constantes estilísticas e temáticas. É recorrente nos textos 

desse escritor uma espécie de autoassumido pedantismo linguístico neo-barroco. Em 

Bufo esse pedantismo está evidenciado sobretudo na dicção de Gustavo Flávio, que é, 

sob esse aspecto, marcadamente ―escritoral‖. Mas, em menor escala, quase todos as 

personagens desse romance são invadidos por essa espécie de afetação de 

conhecimento, esse ar professoral a meio caminho do irônico e da autoironia 

involuntária.  
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Mais à frente vou abordar essas homofonias lançando-as na conta do 

narrador, visto que há uma voz englobante ficcionalmente justificada ou interna aos 

efeitos do romance, a voz de Gustavo Flávio, a qual, por meio de suas duas modalidades 

– pessoa que relata a Minolta uma aventura e escritor que ―escreve em voz alta‖ suas 

memórias – abriga em si todas as vozes que descreve.  

No entanto, se nos esforçarmos para nos desvencilhar da abordagem 

ficcional, propriamente dita, e nos concentrarmos na falta de personalidade das 

personagens de Bufo, digamos assim, buscando ver nisso prova de confissão direta ou 

usurpação realizada pela personalidade do escritor, é claro que acabaremos conseguindo 

alguma coisa nesse sentido. Nesse caso, o estilo uniformizador poderia ser um indício 

de algo próprio do escritor Rubem Fonseca, o que abriria precedentes para analisar sua 

pessoa biográfica e localizar suas ideologias dissimuladas. No entanto, confesso que eu 

não saberia o que fazer com esse conhecimento, ou seja, não saberia como transformar 

isso em algo útil para a interpretação de Bufo. 

Devo, apesar dessa ressalva, reconhecer que é muito recorrente nesse 

romance a frase sentenciosa, enfática, não importando qual o disfarce imediato da 

personagem que fala: ―Quando um sujeito de boa família é um patife ele ganha de 

qualquer um em matéria de canalhice‖ (Bufo, p. 249). Também é frequente uma certa 

despreocupação em ser econômico, um prazer em repetir e dizer com mais em vez de 

menos palavras, de que é exemplo a curiosa necessidade que qualquer personagem 

parece ter de repetir qualificativos, mesmo de alguém que já foi apresentado mais de 

uma vez ou de dizer nominalmente os longos endereços: ―A sede da Associação 

Brasileira de Proteção ao Anfíbio ficava no Edifício Marquês do Herval, na Avenida 

Rio Branco, esquina de Almirante Barroso‖.  

Esse tipo de informação sempre aparece, não importa quem esteja falando 

ou em que situação (passado de Canabrava ou presente de Gustavo Flávio; mulher ou 

homem; narrador ou personagem). Em resumo: essa marca bem poderia ser avaliada 

como uma espécie de tara intrusiva do escritor; a qual, aliás, se nos detivéssemos 

excessivamente nela, bem poderia explodir todo o disfarce ficcional do livro. 

A propósito, alguém poderia alegar ainda que, nos momentos em que 

Gustavo Flávio diz ―um escritor como eu‖ (Bufo, p. 188), na verdade quem fala é o 

próprio Fonseca, que não hesita usar a ocasião para expressar desbragadamente sua 

própria condição de escritor. Um crítico orientado para o escritor precisaria resolver se 
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isso é alguma espécie de auto-traição involuntária do escritor, a qual revelaria o que 

houvesse de mais pedante e soberbo no próprio romancista.  

b) Erros, lapsos e equívocos tipicamente “escritorais”. Rubem Fonseca 

estabeleceu a narrativa de Bufo por meio de duas modalidades enunciativas bem 

marcadas: os momentos em que Gustavo, personagem, conversa em voz alta com sua 

amante Minolta e os momentos em que Gustavo, narrador, como que ―transcreve em 

voz alta‖ (para o leitor implícito) suas memórias.  

Essa separação funciona perfeitamente em quase todo o romance, mas um 

exame atento da narrativa pode demonstrar que em pelo menos um lance Rubem 

Fonseca ―cochilou‖. Gustavo Flávio, personagem, durante a exposição a  Minolta da 

aventura que viveu com Madame X, estabelece uma pausa em suas considerações sobre 

Eugênio Delamare e faz então  uma longa digressão para relatar o seu passado. Pelo 

esquema observado no livro, ele deveria, portanto, retornar dessa digressão noutro 

ponto da conversa com Minolta. No entanto, ele o faz não mais como uma pessoa que 

conversa com a amante, mas como um narrador que conta ao leitor implícito suas 

memórias. Como esse arranjo está acima das forças do narrador, externo que é ao 

disfarce ficcional, é ao escritor que atribuímos tal equívoco. 

Com Sheldon Sacks (1964) percebemos que as digressões aumentam o 

suspense da história e lembram ao leitor que ela é um ―construto‖. Existiriam dois 

níveis de implícitos ou sentidos segundos. Aquele que pode ser atribuído à instância do 

relato (ou ao narrador) e o da estrutura (atribuído ao ―autor‖). Por esse entendimento, 

poderia se concluir que a digressão, que é uma ocorrência estruturante, é uma ação 

escritoral e não narratorial, pois o narrador não se relaciona à estrutura, mas ao relato: 

enquanto o escritor se relaciona com a estrutura do texto, o narrador é implicado na 

dimensão discursiva deste.  

Não obstante, gostaria de acrescentar que, uma vez que o escritor não pode 

falar diretamente no romance, senão por meio de mediação e já que é o autor no texto 

quem nos dá consciência da estrutura ou forma ou dinâmica de funcionamento do 

mesmo, a digressão não explicitada como tal é um expediente que só pode funcionar no 

nível autoral. Quem nos dá consciência da digressão não verbalizada é o autor no texto. 

De qualquer forma, em tais ocorrências o escritor é lembrado, como que por contraste. 

Observemos outro lapso escritoral, de natureza diversa: ―Morte e esporte 

não passa de uma imensa colcha de milhares de pequenos retalhos velhos que, juntos e 
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bem cozidos, parecem uma coisa original.‖ (Bufo, p. 178-9; o grifo em itálico é do 

romancista, o sublinhado, meu).  

Está assim no exemplar da edição de 1985 da Francisco Alves. Mas é disso 

mesmo que se trata: Cozidos (de cozer, cozinhar) ou seria cosidos (de cesura, coser)? O 

contexto linguístico imediato parece indicar o segundo sentido, mas o que o leitor tem 

diante dos seus olhos é a grafia que conduz ao primeiro significado. Alem do mais, em 

se tratando de narrador tão irreverente, mesmo esse primeiro sentido poderia ser 

razoável. No entanto, convenhamos que se tratam de coisas bastante distintas e que 

decidir por um ou outro faz muita diferença para a leitura do trecho. 

Mas como decidir? Enunciados como esse extrapolam o disfarce imediato e 

interno da personagem narrador, instaurando e reclamando um olhar para fora, para a 

maquinaria puramente linguística do texto. Esses lapsos quebram, ainda que por um 

momento fugaz, o encanto da narrativa, nos fazendo parar de ler e perguntar pelo 

escritor. 

Há também, em Bufo, como há, provavelmente, em muitas narrativas, casos 

de anacronismos, como este: 

 

―Li numa entrevista do Borges que ele se orgulhava de nunca ter 

escrito uma palavra difícil que levasse o leitor a procurar o dicionário. 

Me parece que palavreado difícil é bom apenas para esses filósofos 

franceses que entram na moda e dela saem ciclicamente‖ (como o 

terno de Guedes, o tira, pensei) ―e que, não tendo o que dizer, optam 

por ser verborragicamente crípticos; tal como os médicos fazem 

ininteligível a caligrafia das suas receitas para se ungirem de mais 

autoridade.‖  (Bufo, p. 178). 
 

Acontece que Gustavo Flávio, ao dizer ―como o terno de Guedes‖ está 

relatando um pensamento que teve na conversa com Orion, experiência que, sendo 

supostamente verdadeira, teria acontecido num período anterior àquele em que ocorre a 

escrita do texto memorialístico, que estaríamos lendo agora. Ora, é no ―presente‖ que 

ele escreve e é nessa escrita que fica registrado que o tira Guedes tem um terno sebento. 

Portanto, mesmo que à altura da conversa ele se lembrasse de Guedes, ele ainda não 

escrevera as páginas que estamos lendo e, portanto, até já poderia dispor da imagem do 

terno de Guedes, mas não teria ainda compartilhado conosco a experiência dessa 

comparação, que permitiria a nossa evocação imediata. 

O que está acontecendo aí, portanto, é uma espécie de atropelamento das 

coisas, em que o escritor comete um lapso que escapa à alçada da personagem Gustavo 
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Flávio, e mesmo de sua instância narradora. Trata-se, provavelmente, de um 

esquecimento, uma compreensível confusão entre o Gustavo-personagem-que-

experencia e o Gustavo-suposto-escritor-daquilo-que-estamos-lendo.  

Perigos como esse sempre rondam narrativas dessa natureza, em que uma 

mesma entidade ou rubrica precisa abrigar distintas vozes ou modalidades enunciativas, 

conforme o plano estabelecido para a narrativa seja mais ou menos complexo. 

Vou tentar deixar mais clara a maneira como o lapso está sendo 

compreendido neste estudo. O que acontece aqui é algo parecido ao que observamos no 

capítulo 2, quando mostrei que as instâncias personagem e narrador não estavam bem 

resolvidas nas reminiscências de Dados biográficos. No exemplo de Bufo citado, o 

pressuposto que deveria fazer o trocadilho funcionar tem como base aquilo que o leitor 

empírico já leu (fator externo) no texto atual sobre o terno de Guedes, mas nesse 

momento a que o narrador se referia (fator interno) não existia ainda o texto, muito 

menos o leitor, portanto a reminiscência esperada está mal resolvida, a relação entre os 

dois mundos, o da personagem que vive e o do narrador que relata, está mal resolvida. 

Perceber esse equívoco leva o leitor a se lembrar não apenas de que aquilo 

que tem diante dos olhos é ficção, mas, talvez com efeitos distintos desse, leva-o 

também a se lembrar de que uma pessoa humana de carne e osso, falível, é a origem do 

que ele lê.  

Quero apontar só mais um exemplo do tipo de rastro que um escritor pode 

deixar nos sentidos daquilo que lemos. Trata-se do problema que surge de uma conversa 

que o escritor Gustavo Flávio tem com o tira Guedes: ―Sabe de uma coisa? Já escrevi 

alguns romances tendo policiais como protagonistas‖ (Bufo, p. 25, grifo meu). Neste 

trecho, Gustavo Flávio diz haver escrito mais de um romance policial: alguns. Porém, 

na conversa com Carlos (que depois se saberá que é Maria), este diz conhecer toda a 

obra de Gustavo Flávio e pergunta ao ídolo:  

 

―Gostei muito também de Trápola, uma história policial alucinante. 

Por que você não escreveu outros livros policiais?‖  

―Não sei.‖ (Bufo, p. 168). 
 

Aqui alguém argumentará que ―alguns romances tendo policiais como 

protagonistas‖ não é o mesmo que ―livros policiais‖. Eu perguntaria: o que seriam, 

então? Em todo caso, pode-se ainda objetar que não se trata de lapso escritoral, mas de 

equívoco intencional. Ou seja, o escritor quis que Carlos se equivocasse. Para testar essa 
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hipótese, precisaríamos suspender a informação de que Carlos conhece toda a obra de 

Gustavo Flávio e, portanto, não cometeria erro tão grosseiro. Mas mesmo que 

suspendêssemos, ainda restaria a pergunta: porque Gustavo não corrige o equívoco do 

fã, antes, o reafirma, respondendo apenas ―não sei‖?  

Mesmo aqui alguém poderia objetar que Fonseca não apenas intencionou 

que Carlos se equivocasse (ou mentisse), mas também que Gustavo Flávio não 

percebesse o equívoco (o que seria difícil de sustentar) ou não se importasse em 

reafirmá-lo. Nestes casos, a questão só se fortaleceria, pois, mais à frente, o problema se 

reapresenta no romance: ―Voltei para ao meu quarto e tentei escrever Bufo & 

Spallanzani. Meu editor queria que eu escrevesse outro policial como Trápola‖ (Bufo, p. 

170). Trápola continua sendo referencia do(s) livro(s) policial(is) que ele escreveu, o 

que aumenta no leitor a inquietação em torno daquela sugestão inicial de que foi apenas 

um.  

De qualquer maneira, como leitores não podemos saber se Gustavo Flávio 

escreveu ou não outro livro policial além de Trápola, o que, de quebra, nos deixa ainda 

com a responsabilidade de decidir se estamos então diante de uma ―cochilada‖ do 

escritor ou de uma contradição da personagem, deixada propositalmente ali pelo 

romancista (ainda que sem propósito narrativo algum). O episódio prova apenas que, 

em lances assim, somos lembrados de que há um escritor e de que o romance que lemos  

é feitura dele. 

Questões dessa espécie são típicas da voz escritoral. Curiosamente, elas se 

impõem quando tudo o mais em um livro falha, ou seja, coincidem com a quebra do 

encanto ficcional: essa voz sem graça e frustrante só se revela quando olhamos para o 

livro como ―coisa‖ feita de palavras e que foi impressa ―ali‖ na gráfica. 

 

4.6.2  Separando o narrador das personagens 

 

Para discorrer sobre as relações entre o narrador e as personagens em Bufo, 

recorro inicialmente a Todorov (1976, p. 245), segundo o qual ―[o] narrador é o sujeito 

desta enunciação que representa um livro‖. Tratando da ação do narrador e da relação 

que com ele mantém o leitor, Todorov afirma ainda que 

 

[é] ele que dispõe certas descrições antes das outras, embora estas as 

precedam no tempo da história. É ele que nos faz ver a ação pelos 
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olhos de tal ou tal personagem, ou mesmo por seus próprios olhos, 

sem que lhe seja por isto necessário aparecer em cena. É ele, enfim, 

que escolhe relatar-nos tal peripécia através do diálogo de dois 

personagens ou mesmo por uma descrição ―objetiva‖. Temos, portanto 

uma quantidade de informações sobre ele, que nos deveriam permitir 

compreendê-lo, situá-lo com precisão; mas esta imagem fugitiva não 

se deixa aproximar e se reveste constantemente de máscaras 

contraditórias, indo desde a de um autor de carne e osso à de um 

personagem qualquer (idem, grifos dele). 
 

Todavia, segundo Todorov, no nível apreciativo nos aproximamos da 

imagem fugidia do narrador, percebida por meio de uma espécie de proposição moral, 

inferida na obra. Mesmo a ausência de uma verbalização dessa apreciação representa ou 

configura ―uma tomada de posição também muito significativa. Esta apreciação, 

dizemos de imediato, não faz parte de nossa experiência individual de leitores nem da 

do autor real. Ela é inerente ao livro‖ (1976, p. 245). 

Todorov acredita, portanto, que exista uma apreciação moral interior ao 

livro ―e outra que os leitores dão em [sic] se preocupar com a lógica da obra; esta pode 

variar sensivelmente segundo as épocas e a personalidade do leitor‖ (p. 245-6). A 

apreciação moral interna seria fruto da imagem do narrador, que resulta, no texto, da 

ação deste narrador. Nossa aproximação da imagem do narrador não precisa do apelo 

direto dele, segundo Todorov, pois, ―para adivinhar o nível apreciativo, recorremos a 

um código de princípios e de reações psicológicas que o narrador postula comum ao 

leitor e a ele mesmo‖ (p. 246). 

A imagem do narrador e a imagem do leitor seriam, portanto, acompanhadas 

uma da outra:  

Estas duas imagens são próprias a toda obra de ficção: a consciência 

de ler um romance e não um documento leva-nos a fazer o papel desse 

leitor imaginário e ao mesmo tempo apareceria o narrador, o que nos 

relata a narrativa, já que a própria narrativa é imaginária. Esta 

dependência confirma a lei semiológica geral segundo a qual ‗eu‘ e 

‗tu‘, o emissor e o receptor de um enunciado, aparecem sempre juntos 

(p. 246). 
 

Nessa apreciação estruturalista que Todorov faz do romance epistolar de 

Laclos, o narrador ainda é visto como uma entidade impessoal e não representada que 

organiza a narrativa das Relações perigosas. Acredito, no entanto, que não seria de todo 

inapropriado, dada a configuração peculiar dessa narrativa, falar antes de um autor que 

um narrador a organizar o todo. Posto isto, creio, a partir de Todorov, que, na proposta 
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retórica de um livro, são sugeridas, ao mesmo tempo, as imagens do autor e do leitor 

que esse próprio autor enseja.  

Como mostrei acima que não devemos buscar pela voz do escritor no livro, 

exceto, talvez, naqueles casos-limite que apontei e dos quais me esforcei para dar alguns 

exemplos, restam-nos, agora, três fontes enunciativas a considerar na avaliação de quem 

fala conosco em Bufo & Spallanzani: as vozes do autor, das personagens e do narrador. 

Vou deter-me agora na apreciação sobre a voz do narrador em cotejo com a voz das 

personagens. 

Para começar, lembro que em narrativas em primeira pessoa, como é o caso 

de Bufo, as vozes das personagens estão submetidas à voz do narrador, uma vez que é 

por meio dele que o conteúdo e a substância dessas vozes são reconstituídos. Se isso por 

si só já impõe, ao mesmo tempo, tanto a necessidade quanto a dificuldade de se 

localizar as ideologias e visão de mundo específicas de cada personagem, imaginemos o 

complicador que é reconstituir esses mesmos elementos quando oriundos daquilo que se 

apresenta como sendo écriture, ou seja relato de alguém que se assume como escritor 

criativo, como é o caso de Gustavo Flávio!  

Gustavo Flávio não é, portanto, a mais objetiva ou confiável das fontes para 

confirmar o conteúdo da fala de quem quer que seja. Estamos, claro, diante da refração 

da refração. Não obstante, afirmo que o cotejo das vozes das personagens é mesmo, 

assim, possível, quando não temos a pretensão de reconstituí-las como se fora na forma 

e expectativa de depoimentos fatais de testemunhas de um processo judiciário. Noutras 

palavras: podemos sim reconstituir essas vozes, desde que tenhamos bem claro para nós 

mesmos o limite de nossas expectativas, que é apenas o de localizar tais vozes como 

projeções ficcionais que são, sujeitas a certas regras artísticas internas e às proposições 

do próprio romance. 

Feita essa ressalva, afirmo que a estrutura ―abismal‖
31

 de Bufo & 

Spallanzani consiste em reproduzir, internamente, o modelo de representação em cuja 

perspectiva ele espera ser lido. Isso significa que a revelação que o autor instaurado 

compartilha conosco acerca dos modos como Gustavo Flávio manipula sua própria 

narrativa deve servir de parâmetro para nós pensarmos no romance como um todo de 

escrita manipulada: a história interna de Gustavo Flávio e sua escrita criativa estão para 

o leitor implícito como Bufo deve, no seu todo, estar para nós, leitores empíricos.  

                                                           
31 Uso o termo como derivado da teoria da mise en abyme, de Jean Ricardou (1967) e ainda com a 

contribuição de Lucien Dällenbach (1977).  
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 Essa afirmação ficará menos peremptória e mais clara, espero, com a 

avaliação de alguns aspectos desse romance. Passo a essa avaliação. 

―A dedicatória não tinha data e fora escrita com uma caneta de ponta macia 

e tinta preta.‖ (Bufo, p. 18, grifo meu). Neste exemplo nós temos alguém narrando um 

lance cujo protagonista é o tira Guedes. Quem narra e como? Gustavo Flávio, 

evidentemente, mas não da mesma maneira como o faz quando a história é contada a 

Minolta.  

Disse anteriormente que a totalidade do relato de Bufo é composta da 

justaposição (ou aglutinação, conforme o ponto de vista) de duas distintas modalidades 

ou espécies de momentos narrativos: uma é como se fora contada a Minolta, em voz 

alta. Dirige-se, portanto, ao leitor implícito ou ao narratário, mas de modo que possamos 

―ouvir‖. 

A segunda fonte ou modalidade narrativa de Bufo é uma espécie de conjunto 

de entradas de anotações de um diário de escritor; contudo, sem as marcas de gênero do 

diário, tais como as indicações das datas na abertura. Compostos em tipos gráficos 

indistintos (sem a tradicional separação fonte com grifo, fonte sem grifo, típica de 

alguns romances que apresentam essa dupla enunciação), esses dois modos de relatos se 

sucedem no livro, tratando da mesma história e resolvendo momentos do mesmo 

enredo, sem que o leitor atine com uma lógica de distribuição confortável ou previsível. 

Mesmo assim, ainda que não seja possível afirmar com certeza absoluta, o 

todo do romance funciona, pois, como se o escritor Gustavo Flávio tivesse composto 

um romance utilizando-se tanto das conversas que teve com Minolta, relatando uma 

aventura amorosa e seus desdobramentos policiais, quanto daquilo que ele 

registrou/inventou/presenciou nesse ínterim. Dessa maneira, sabemos que, assim como 

nos casos de Caetés, São Bernardo, Caminhos cruzados e O amanuense Belmiro, aqui a 

impotência foi solucionada justamente com o aproveitamento do registro dela mesma.  

Logo, um disfarce ―lógico‖ para essa narrativa, caso alguém ainda se lembre 

de perguntar por algo assim, seria o do pseudo-diário-de-escritor: registram-se os 

impasses de uma escrita, depois se aproveita tudo (registro mais invenção) num livro 

que é metade ficcional, metade registro; metade impotência, metade potência. Ou, 

romance im/potência, se quisermos. 

Mesmo aceitando essa explicação, lembro que os problemas só começam, 

pois o todo de Bufo & Spallanzani passa a reclamar, assim, uma figura organizadora, 

visto que se trata da reunião, num mesmo volume, dessas duas fontes, aparentemente 
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inconciliáveis na sua propositura estilística e discursiva e que têm como único elo o 

assunto comum. Resta, portanto, a participação do leitor, que precisa conciliar essas 

duas fontes enunciadoras que falam diante dele sobre o mesmo assunto, as quais se 

apresentam como sendo da mesma pessoa, Gustavo Flávio, mas não se postam perante 

ele, leitor, da mesma maneira. 

A unidade do romance, portanto, não é óbvia nem ―dada‖, sendo, antes, 

fruto do trabalho do autor instaurado no texto, o qual nasce da interação com o leitor. 

Esse autor fornece, a respeito, alguns poucos recursos com que o leitor possa explicar 

para si mesmo as duas narrações de maneira a fazer delas um todo compreensível. O 

autor no texto mostra, por exemplo, que a história narrada a Minolta é uma espécie de 

registro oral pretensamente fidedigno dos diálogos de alcova entre Gustavo Flávio e sua 

amante. Já a segunda fonte ou modalidade narrativa é mais complexa, pois se apresenta 

como a escrita criativa de um escritor que não hesita ludibriar o leitor implícito. 

Essas pistas mínimas fornecidas pelo autor instaurado são suficientes para 

que nós, leitores, possamos nos organizar perante o emaranhado de enunciações, doutra 

maneira inextrincáveis. 

O segundo ato do autor no sentido de auxiliar-nos não só a penetrar no 

romance como também a perceber sua ficcionalidade é justamente levar-nos a notar a 

relação abismal, que citei acima. Ou seja, ele trabalha para que percebamos a escritura 

de Gustavo Flávio, mais especificamente a da segunda modalidade, do suposto diário ou 

livro de memórias. Essa escritura se revela na liberdade com que Gustavo Flávio não só 

manipula os dados da sua realidade imediata como comenta sua manipulação, com o 

fito de demonstrar seu principal argumento: a escrita de uma pessoa nem sempre é 

fidedigna nem reveladora de sua personalidade ou ações, podendo, antes, ser fruto da 

mera imaginação e da livre criação. 

Como eu disse, esse expediente tem uma função especular no todo do livro, 

pois é uma maneira que o autor instaurado tem de levar-nos a ler o romance no seu 

acabamento sob essa mesma expectativa: perceber manipulações de sentido mais gerais, 

dentro das quais essa específica da escrita de Gustavo Flávio se insere. Mais à frente 

demonstrarei que esse propósito metaficcional de Gustavo Flávio tem uma motivação 

menos nobre, se posso me expressar assim. No momento, vou deter-me na maneira 

como o autor nos revela esses expedientes do escritor de Os amantes. 

 A primeira atitude do autor é levar-nos a perceber exatamente a diferença 

entre Gustavo Flávio e o protagonista de sua narrativa, o detetive Guedes. Melhor 
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dizendo, leva-nos a perceber como, apesar de serem indivíduos autônomos, pessoas 

diversas que circulam naquele mundo em que estão vivendo, Gustavo não hesita 

literaturificar Guedes, misturando sua voz com a dele, os fatos com invenções, de 

maneira que Guedes passe de uma pessoa a uma mera personagem literária sua. 

Para que isso fique evidente, o autor chama nossa atenção para os modos de 

construção da narrativa de Gustavo Flávio, na qual Guedes é o protagonista. Nesta, 

vemos primeiro um relato em que os elementos linguísticos que marcam as atribuições 

enunciativas estão claramente delineados e, assim, as pessoas narrativas estão todas no 

lugar. Gustavo Flávio acompanha Guedes em sua investigação sobre a morte de Delfina 

Delamare como se estivesse reconstituindo objetivamente as memórias do próprio 

detetive. Sabemos quem está falando, e, como ficamos de fora da mente de Guedes, 

sabemos quem é ele e quem é Gustavo Flávio, o diarista/narrador.  

Mas, de repente, o tom do texto passa a hesitar entre a objetividade do 

narrador impessoal (quase realista) e a subjetividade, como se ele narrador, Gustavo 

Flávio, assumisse de repente a perspectiva de Guedes e entrasse em sua mente ou 

mesmo como se assumisse a consciência do detetive.  

Para conferir, vejamos essa sequência de verbos e o seu significado: ―A 

atividade policial para Guedes consistia [...]‖, ―significava‖, ―não cabia‖, ―suicídio não 

era crime‖ (Bufo, p. 18-9). Nesse trecho do capítulo dois, o discurso indireto leva-nos a 

concluir que o diarista/memorialista/narrador, Gustavo Flávio, reproduz as falas da 

personagem: Gustavo distingue sua voz da voz de Guedes, separa o fato do relato.  

Mas às vezes o diarista não separa bem as vozes e o autor nos faz perceber 

suspeitas sobre quem está falando. Como neste trecho: 

 

Guedes colocou o livro debaixo do braço. Esperou a perícia terminar o 

seu lento trabalho no local; aguardou o rabecão chegar e levar o corpo 

da morta numa caixa de metal amassada e suja para ser autopsiado no 

Instituto Médico Legal. Delfina recebeu dos homens do rabecão o 

mesmo tratamento dos mendigos que caem mortos nas sarjetas. (Bufo, 

p. 18, grifos meus). 
 

Fica fácil perceber que o texto em tipo normal é do memorialista/narrador 

Gustavo Flávio. Porém, será que teríamos a mesma facilidade em decidir quem fala no 

texto que destaquei? O narrador como que começa a misturar sua voz com a voz de 

Guedes. Antes de comentar sobre a espécie de interesse que Gustavo Flávio teria nisso, 

vou lembrar outra ocorrência, mostrando que esse problema de perspectiva prossegue.  
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Na página seguinte, de número 19, as reflexões do detetive Guedes sobre as 

causas da morte da mulher encontrada são descritas de maneira indireta, permitindo, de 

novo, separar o narrador do protagonista. Porém, apesar da distribuição de vozes, o 

autor nos insinua outra vez uma certa indistinção, que se concretiza agora de uma forma 

ainda mais sub-reptícia, através do tom, apenas. Ou seja, apesar de todo esse trecho do 

romance estar sob a tutela da consciência de Guedes, sendo, portanto, narrado a partir 

da perspectiva do policial, há, no estilo desse registro, uma certa erudição e ritmo de 

golfejo de informações que não são ―próprios‖ dele, definido em muitos outros lugares 

como alguém lacônico, comedido e até mesmo de parco vocabulário. Estamos, portanto, 

diante do incontido e loquaz Gustavo Flávio, mais uma vez. 

Ora, isso lembrará ao leitor o seguinte: ainda que naquele universo ali 

criado, Guedes exista, bem pode ser que esse Guedes do relato de Gustavo Flávio não 

exista, que esteja sendo (re)criado pela linguagem e pela escrita desse memorialista, que 

é, sempre, um romancista. Assim, o autor chama nossa atenção para o falseamento da 

atribuição de falas, recorrente na escrita de Gustavo Flávio. Essa interpelação do autor 

nos faz perceber que Gustavo Flávio não apenas fala por trás de Guedes como, de fato, 

inventa-o.  

Dessa maneira, quando, três capítulos depois, o livro voltar a ser narrado via 

conversa em voz alta com Minolta, a quem Gustavo Flávio começara a contar sua 

aventura amorosa com Madame X, nós já estaremos inseridos completamente no jogo. 

Ou seja, nesse ponto da leitura nós já estaremos convencidos de que a morta Delfina e 

Madame X são a mesma pessoa. Mais que tudo: a essa altura estaremos desconfiados 

desse escritor/narrador, tanto quanto o detetive Guedes, que passa a suspeitar de 

Gustavo Flávio a partir da descoberta da presença do livro deste, Os amantes, na cena 

do crime. Há no romance encontrado uma dedicatória de Gustavo Flávio para Delfina, 

mas Guedes se prende ainda ao fato de, no conteúdo do livro, que ele leva para casa e 

começa a ler, o protagonista ter opiniões desencantadas sobre as mulheres.  

Em um encontro tenso com o desconfiado detetive, Gustavo Flávio contra-

ataca, usando a condição da ficção para despistar a relação direta entre romancista e 

obra criada: ficção não tem relação com a realidade, o escritor alega com superioridade. 

Ao mesmo tempo, associa esse despiste com a argumentação de que não pode ter nada a 

ver com a morte de Delfina já que, assim como na relação escritor/mundo criado, a 

relação escritor/leitora não precisa ter implicações algumas, não em termos pragmáticos 

ou concretos: não se pode levar a sério tal expectativa.  
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Nossa interação com o autor no texto a essa altura já terá permitido vermos 

a necessidade que o escritor/diarista tem de despistar sua relação com a vítima, com 

quem fora encontrado um romance seu. Ou seja, passamos a ouvir em perspectiva esses 

seus argumentos acerca da relação ficção e realidade, pois há por trás deles uma carga 

de subjetividade ou interesse grande demais para não ser levada em conta. 

Passamos, então, a ler a história não mais de olho apenas na narrativa, mas, 

sobretudo, no narrador. Isso significa que o autor instaurado chama nossa atenção para a 

metaficcionalidade de um modo peculiar: levando o narrador a fazer reflexões sobre a 

escrita para aguçar o nosso interesse em torno da história policial na qual esse 

argumentador motivado está envolvido. É desse modo que o olhar sobre a natureza da 

ficção se entrelaça com a trama policial neste livro: a pergunta ―quem é esse narrador?‖ 

torna-se relevante para decidir se Gustavo Flávio é ou não o assassino, como 

suspeitamos; e, caso a suspeita se confirme, quais teriam sido suas motivações
32

.  

Assim, em Bufo as considerações sobre a natureza da escrita ficcional são 

levantadas primeiramente como uma espécie de legislação em causa própria, como 

contra-argumento conveniente que Gustavo Flávio apresenta para a suspeita do detetive 

Guedes, derivada da relação ingênua que o detetive faz entre escrita/escritor/realidade.  

O que me leva a concluir que a autotematização ficcional em Bufo é uma 

pergunta sobre o mistério da trama e não sobre o mistério do mundo. Bufo não é uma 

narrativa que questiona os paradigmas realistas da representação, muito menos uma 

história que finge ter enredo para colocar-se como tema de si mesma. É, antes, uma 

história que finge não fingir que finge, e o faz de maneira a aguçar o mistério em torno 

da personagem narrador, suspeito do crime que ela mesma narra. É um romance em que 

o autor nos faz perceber que a narrativa simula ser anti-policial: ou seja, é um romance 

policial metaficcional. 

Reconheço, porém que esse ponto merece, por si só, dada a sua relevância e 

complexidade, uma abordagem mais demorada. Vou me deter nela agora, em que vou 

tratar do modo como o autor instaurado pode ser separado do narrador. 

 

4.6.3  Separando o autor do narrador 

 

                                                           
32

 Todo romance policial não gira necessariamente em torno da descoberta do assassino, como se pode 

imaginar à primeira vista, mas gira em torno das motivações do criminoso. (Cf CARPEAUX, 1999). 
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Em ―Sobre a literatura‖, Umberto Eco (2003, p. 199) sugere que a 

metanarratividade seria uma ―reflexão que o texto faz sobre si mesmo e sobre a própria 

natureza‖. Mas há coisas distintas aí e que Eco não diferencia. Em metaficção, ―reflexão 

sobre si mesmo‖ é uma coisa e ―reflexão sobre sua própria natureza‖, outra. A diferença 

é aquela que separa o particular do geral, a natureza da espécie. Com isso quero dizer 

que um romance tem sua metaficcionalidade instaurada de diferentes formas, ainda que 

uma condição sine qua non para um texto revelar-se metaficcional seja a de que o autor 

no texto chame a nossa atenção para a própria ficcionalidade deste. Não obstante, o 

autor pode fazê-lo com mais de um tipo de ênfase ou interesse. Pode, por exemplo, fazer 

uma lembrança fortuita ou ocasional, sem maiores implicações ou pode transformar a 

metaficcionalidade na preocupação do livro como um todo.  

E mesmo essa autotematização enfática poderia ainda sofrer uma 

subdivisão, pois nenhum leitor de romances metaficcionais irá negar que essa ênfase às 

vezes implica apenas no questionamento interno desse romance que se lê (Rainha dos 

cárceres da Grécia e O Chalaça, seriam exemplos, ainda que distintos), mas às vezes o 

questionamento ganha uma dimensão mais ampla, pretendendo abalar os conceitos de 

representação e realismo na ficção como um todo (como em O filho eterno, de 

Cristóvão Tezza). Assim como Rainha e Chalaça, Bufo é dessas metaficções que se 

contentam em abalar apenas seu próprio mundo. O autor em Bufo, mesmo nos 

lembrando que estamos diante de ficção, não está preocupado em levar-nos a ver como 

tema exclusivo do romance sua própria autorreferencialidade. Esse autor ainda quer que 

nos envolvamos numa história de suspense, mesmo que o faça em termos de romance 

policial sui generis. 

Gustavo Flávio é escritor de um relato supostamente memorialístico no qual 

Guedes, o detetive, é o protagonista. No entanto, Gustavo Flávio é também a 

personagem central de uma história maior dentro da qual seu relato se insere. É por isso 

que precisamos distinguir, sob a mesma rubrica, duas fontes distintas: Gustavo-narrador 

(aquele que fala nos seu livro de memórias, do qual Guedes é o protagonista) e 

Gustavo-pessoa (ou personagem do romance como um todo). O autor em Bufo quer que 

percebamos essa estrutura em abismo, ele elenca essa percepção como fundamental para 

os efeitos desse romance policial.  

 Os amantes, que estava na cena do crime e cujo conteúdo traz juízos morais 

muito liberais, indiretamente pode levar um leitor ingênuo como o detetive Guedes a 

supor que o escritor esteja disposto a levar sua liberalidade a efeito prático (como 
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praticar crimes ou outros cinismos). Compreende-se então o interesse de Gustavo Flávio 

de escrever como escreve. O que ele quer é desconstruir a hipótese, sempre presente, de  

que sua escrita possa realmente constituir um princípio válido de investigação, um 

indício.  

Gustavo-pessoa e Gustavo-narrador procuram incitar a um silogismo 

Guedes e o leitor implícito, respectivamente: se ele, Gustavo, parece ser o criminoso 

apenas porque a ficção se parece com a realidade, então, uma vez que a ficção não é 

realidade, ele também não é o criminoso. Não precisamos, portanto, estender essa 

última premissa – a ficção não é realidade – além dos seus propósitos e limites, ou seja, 

além daqueles que a sustentam: Gustavo-pessoa e Gustavo-narrador. O autor, 

diferentemente das duas outras instâncias, não afirma nada disso. Pelo contrário, ele não 

apenas deixa o antagonismo em suspenso como ainda acrescenta à perplexidade do 

leitor esse desdobramento: uma vez que Gustavo Flávio está usando aquele argumento 

para encobrir sua mentira para Guedes sobre sua relação com Delfina, seguir-se-ia, 

necessariamente, que, pelo menos para o próprio Gustavo Flávio, a ficção pode sim ser 

medida com a régua da realidade? Haveria em Os amantes um assassino ―latente‖?  

Lembremos, a propósito, que, desmentindo o que Gustavo Flávio teoriza 

sobre a distinção arte/realidade, suas concepções liberais coincidem em muito com as 

manifestas pelo narrador de Os amantes, a julgar pela reconstituição do conteúdo desse 

livro, à qual temos acesso via comentário que Guedes faz desse romance:  

 

―Bem‖, ele disse, limpando a testa novamente, ―suspeito que dona 

Delfina tinha um amante. Como o senhor anda nesse meio talvez 

tivesse ouvido alguma coisa.‖  

―Um amante? Absurdo. Dona Delfina era uma senhora de moral 

inatacável.‖  

―O senhor disse num dos seus livros que a fidelidade é um conceito 

burguês e que a honra de uma mulher nada tem a ver com o seu 

comportamento sexual.‖  

―Em que livro eu disse isso?‖  

―Em Os amantes.‖  

―O senhor leu Os amantes?‖  

―Estou lendo.‖ (Bufo, p. 47). 
 

Avaliemos outro trecho, em parte já citado aqui: 

 

Nas últimas vinte e quatro horas um número muito grande de vítimas 

de homicídios e acidentes automobilísticos dera entrada no necrotério. 

Delfina Delamare, talvez pela primeira vez na vida, esperava a vez de 
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ser atendida. Estou relatando incidentes que não presenciei e 

desvendando sentimentos que podem até ser teoricamente secretos 

mas que são também tão óbvios que qualquer pessoa poderia imaginá-

los sem precisar dispor da visão onisciente do ficcionista. A mente do 

tira era uma coisa difícil de penetrar, reconheço. Quanto a Delfina 

Delamare, bem, quanto a Delfina Delamare... (Bufo, p. 22). 
 

Gustavo Flávio está dizendo que aquilo que atribui a Guedes bem pode ser 

imaginado, já o que atribui a Delfina ele conheceria por meios que precisa ocultar nesse 

momento. Mas, eu pergunto, ele precisa? Nesse trecho citado há várias coisas 

relevantes que mereceriam uma análise demorada, mas como nem todas dizem respeito 

a nossa questão da relação autor/narrador, quero deter-me apenas em dois aspectos.  

Primeiro, a antecipação que o narrador faz à perplexidade do seu leitor: o 

escritor confessa que apenas inventa (―qualquer pessoa poderia imaginá-los‖), mas ele o 

faz apenas para ludibriar ainda mais o seu leitor, já que confunde propositalmente saber 

os fatos com dizer os fatos. Ora, uma explicação convincente para uma tal espécie de 

narração não se satisfaz propriamente fazendo alusão ao que, mas ao como da narrativa. 

Dito de outra forma: o que deixa o leitor perplexo não é que Gustavo Flávio saiba o que 

Guedes pensa – isso, como Gustavo mesmo sugere, poderia ter sido inventado, ou ele 

poderia ter ficado sabendo de alguma forma – mas que Gustavo Flávio escreva Guedes 

[sic] e seus atos de maneira ficcional. A estranheza decorre, portanto, do fato de 

Gustavo Flávio transformar Guedes em personagem, pois Guedes é alguém, ou seja, é 

uma pessoa como Gustavo Flávio, que circula no mesmo universo que ele.   

Isso nos leva ao segundo ponto: a questão relevante no trecho citado não é a 

possibilidade de haver acontecido ou não – não é necessariamente a origem, ou as fontes 

do narrador que interessam ao leitor, pelas razões já apontadas – mas seu modo de 

funcionar: o que causa estranheza em Bufo não é tanto o que Gustavo Flávio diz sobre 

sua história e suas personagens, mas o fato de ele pretender que isso não se trata 

completamente nem de registro fiel nem de imaginação completa.  

Ele poderia assumir que cria livremente, de maneira total, mas como ele não 

assume e como vemos que esses seres, de fato circulam em seu mundo, não sendo 

fantasia de sua cabeça, então a relação entre real e imitação se torna mais complexa. Ou 

seja, por mais estranho que pareça afirmar isso de um romance metaficcional, em Bufo, 

sob certos aspectos (os relacionados a uma das camadas do livro) a mimese não se 

rompe; pelo contrário, se complexifica e se fortalece.  
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Me explico: a lembrança dada ao leitor implícito de que se trata de um 

relato – ―Estou relatando incidentes‖ – em nada abala o relato, ou seja, nossa adesão a 

sua ficcionalidade. Apenas passamos do mistério escrito ao mistério da escrita ou do 

escritor, ou seja, passamos a nos perguntar: porque ele está narrando assim? Como 

devemos nos colocar diante desse modo de dizer? Qual o sentido desse modo para a 

história que lemos e para os mistérios que se apresentam nela? (inicialmente, se Delfina 

é Madame X e, logo em seguida, se Gustavo Flávio é o assassino de Delfina e quais as 

motivações do suposto crime). 

O ataque à representação, em Bufo, não é, portanto, nem total nem absoluto. 

Ele é um ataque não do livro como um todo, mas de uma personagem desse livro. Não 

é, também, um ataque que espera ser lido francamente como tal, de modo insuspeito. 

Pelo contrário, o autor instaurado nos leva a perceber que essa linha de argumentação 

nasce de alguém interessado em negar, em negacear o leitor/detetive. Esse ataque está 

sob perspectiva, tem economia narrativa e serve para compor não só o enredo como 

ainda a caracterização da personagem Gustavo Flávio. 

Essa é uma percepção que nos é fornecida pela pessoa estética que está 

dirigindo o relato e se comunicando conosco. O autor em Bufo está nos interpelando 

para percebermos que Gustavo Flávio não é um narrador confiável, mas não pelas 

mesmas razões com que nos acostumamos a pensar esse tipo de narrador – creditando 

má vontade a Bentinho, de Dom Casmurro, por exemplo – mas por outras. Não é pelas 

alegadas razões do próprio Gustavo Flávio: abalar, como escritor, a ingenuidade do 

leitor implícito. É justamente esse o engodo! E o autor nos leva a perceber esse engodo 

reduplicado, por assim dizer. O autor nos mostra esse engano muito mais sutil, ao qual 

não teríamos acesso se ficássemos atentos a Gustavo Flávio e sua mentirosa revelação 

de sua mentira. Jamais poderíamos ter acesso a essa percepção mais ampla nos detendo 

na emissão desse narrador.  

O autor, portanto, nos faz ver que o segredo dessa narrativa é ainda um 

segredo policial; e para nos levar a enxergar isso, esse autor nos leva para fora e para 

cima de Gustavo Flávio-narrador, situação privilegiada de onde poderemos avaliar a 

verdadeira natureza do seu engodo. Com esse delineamento, o autor no romance separa-

se do narrador, pondo Gustavo Flávio sob perspectiva, fazendo dele e de sua escrita 

desconstrucionista elementos encaixados em um todo dentro do qual devem ser 

avaliados. Observemos, a respeito, que na maioria das vezes em que o narrador faz 

alusão a Bufo & Spallanzani ele o faz de maneira insólita e significativa.  
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Chamo de insólito e significativo não apenas o realce algo forçado dado ao 

título, mas já o próprio fato de quase sempre o livro ser diretamente nomeado, em vez 

de, por exemplo, simplesmente ser genericamente aludido, por epítetos como ―meu 

romance‖, ―meu novo livro‖ e coisas dessa espécie. Vou citar exemplos extraídos de 

Bufo, para que fique mais claro como as auto-alusões separam as vozes do narrador e do 

autor: 

 

Vou viajar dentro de uns dias, para um lugar chamado Refúgio do 

Pico do Gavião. Quero descansar um pouco antes de começar a 

escrever para valer o meu novo livro Bufo & Spallanzani (p. 26). 
 

eu não sou funcionário público como o senhor, só ganho se trabalhar, 

meu livro novo, Bufo & Spallanzani, está muito atrasado, enfim, sinto 

muito mas sou obrigado a pedir que seja breve e objetivo. (p. 49). 

 

Ela ia voltar para Iguaba depois de passar dez dias comigo no Rio 

(mas não no meu apartamento, conforme o nosso arranjo) e acreditava 

que Bufo & Spallanzani talvez precisasse de um tratamento heróico, 

uma rotina inteiramente nova [...] (p. 61). 

 

 No meu bangalô, tentei continuar, sem conseguir, a escrever Bufo. (p. 

200). 
 

Notamos nessas auto-alusões uma certa disfonia, um acento canastrão na 

fala desse narrador. É como se ele não estivesse meramente falando, mas também 

lembrando alguém de alguma coisa. Quase podemos vê-lo olhando para cima e para 

fora da cena, onde está o autor, para dar uma piscadela para este, como faria um ator 

que tivesse combinado com outro uma ―deixa‖ a partir de uma fala/código. Por meio de 

tais recursos, o narrador perde sua constituição de ser concentrado no relato; outra 

pessoa se mostra falando nele, por meio dos seus lábios, e essa pessoa está se dirigindo 

para fora da narrativa, em voz alta, como se estivesse olhando de soslaio para a platéia, 

ou seja, para nós, leitores empíricos.  

Essa pessoa é o autor, que rompe os liames ficcionais imediatos da história 

que estamos lendo e instaura sentidos no interstício entre uma e outra história, a saber: a 

história que se caracteriza por envolver em seu interior Gustavo Flávio e suas 

personagens e a história que é dele, autor, e nossa, que somos convidados a perceber 

sentidos outros, a investigar, a inquerir. A primeira história é ainda representacional, ao 

seu modo; a segunda é derivada, implícita, alegórica, metaficcional. 
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5  PERSONAGEM E AUTOR NO CHALAÇA  

 

Todas as noções literárias tradicionais podem, 

aliás, ser remetidas à noção de intenção do autor, 

ou dela se deduzirem. 

 

Antoine Compagnon. O demônio da teoria. 

 

 

O que é necessário é uma explicação que torne 

clara a intenção do autor em função de ação, e não 

de psicologia. 

 

Kevin J. Vanhoozer. “Há um significado neste texto?” 
 

A essa altura, o leitor deste trabalho, familiarizado com os textos da morte 

do autor, da desconstrução e mesmo com os da interpretação orientada para o leitor, 

deverá estar desconfiado dessa possibilidade, na qual comecei a insistir cada vez mais, 

de o autor, uma vez que não é o escritor, poder ter intenções e usá-las para influenciar 

em nossa leitura. Devo, então, encarar finalmente o problema da intenção do autor. É o 

que pretendo fazer, com a análise de um romance em que, de maneira não muito óbvia, 

o autor está tentando colocar-nos ―contra‖ a personagem. 

 

5.1 As relações entre metaficção e história e a missão do protagonista 

 

O seguinte diálogo se encontra já na primeira página das Galantes 

Memórias e Admiráveis Aventuras do Virtuoso Conselheiro Gomes, o Chalaça:
33

 

 

―As de vinte ainda cheiram a leite, Calimério. As de sessenta são 

melhores, recendem a vinho.‖ 

―Vinho ou vinagre?‖, retrucou o impertinente. 

―Tu não entendes nada. Tua cabeça é mais vazia que um copo de 

bêbado. As sexagenárias são as melhores e pronto!‖, disse eu, que já 

começava a ficar aborrecido. (Chalaça, p. 11). 

 

Como leitores, nada sabemos ainda do ―eu‖ que tem essa conversa com o tal 

Calimério, mas achamos muito engraçado que ele, curiosamente, pretenda estar com a 

                                                           
33

 Doravante, usarei Chalaça, em itálico, para referir-me ao romance. Quando se tratar do protagonista, 

vou usar Chalaça, sem grifo. As citações serão seguidas de parênteses com o indicativo Chalaça e a 

página citada.  

 



218 

 

 

razão e mesmo falando sério. Sua condição é, portanto, no mínimo ridícula, no sentido 

exato desse termo. 

No entanto, nosso bom humor não se reduz à medida que nossa surpresa 

aumenta, por constatar que, diferentemente do que esperávamos, visto ser isso o 

corriqueiro, não entra em cena uma ressalva que ponha o narrador de volta no seu lugar 

de dignidade, ou seja, que corrija nossa má impressão acerca de sua inteligência e 

caráter. Parece, no entanto, que ele deveria fazê-la, visto que se trata, como a leitura 

confirma logo depois, de sua enunciação. Ele tem, portanto, ―a faca e o queijo na mão‖, 

pois conta sua própria história; apesar disso, não podemos deixar de conferir até o final 

que, nesse romance, rimos pouco com o Chalaça, pois rimos mais e melhor dele e às 

custas dele.  

O que me leva a concluir que ou o narrador tem um engraçadíssimo 

sentimento autodestrutivo, ou – uma vez que não se possa afirmar que narrador algum, 

enquanto instância narrativa, tenha o poder de ter sentimentos – alguém em Chalaça usa 

a própria verbalização do conselheiro Gomes para construir o ridículo dele.  

Será que essa leitura corresponde às intenções que teve, ao escrever o 

romance, José Roberto Torero? Será que corresponde às minhas próprias intenções? Ou 

poderia, ainda, ser fruto da minha interação com uma terceira fonte, o autor no texto?  

As respostas a esses questionamentos reclamam um olhar preliminar sobre a 

condição artística do livro. Chalaça trata de personagens e temas históricos, inserindo-

se, portanto, na discussão sobre as relações entre literatura e História. Nos estudos 

literários contemporâneos essas relações têm merecido diferentes nomes e abordagens: 

novo romance histórico, novo romance histórico latino-americano ou metaficção 

historiográfica. Todavia, como é comum encontrar trabalhos acadêmicos vinculando o 

livro de Torero a esta última vertente, cumpre perguntar: o Chalaça seria mesmo 

metaficção historiográfica?  

Como se sabe, sendo literatura pós-moderna, a metaficção historiográfica 

apresenta como projeto reescrever a História pelo viés dos excluídos
34

. Mesmo para 

aqueles que adotam terminologia distinta da Hutcheon, preferindo dar ao Chalaça a 

                                                           
34

 Se tomamos tal projeto na perspectiva em que no-lo apresenta Linda Hutcheon, para quem ―[a] teoria e 

prática da arte pós-moderna tem mostrado a maneira de transformar o diferente, o off-centro, no veículo 

para o despertar da consciência estética e  até mesmo política – talvez o passo primeiro e necessário para 

qualquer mudança radical‖ (1991, p. 103). Ela afirma ainda que ―[a] intertextualidade pós-moderna é uma 

manifestação formal de um desejo de reduzir a distância entre o passado e o presente do leitor e também 

de um desejo de reescrever o passado dentro de um novo contexto‖ (op. cit. p. 157).  
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classificação de romance histórico contemporâneo, a reivindicação do ex-cêntrico 

permanece sendo uma marca dessa produção ficcional.
35

. Não obstante, para efeitos de 

construção da personagem, parece que uma tal expectativa impõe duas opções ao 

romancista: ou a narrativa é apresentada em primeira pessoa por um herói ex-cêntrico, 

que conquista sua voz e reconquista seu papel esquecido pela História oficial, ou é 

experimentada por meio de uma personalidade histórica reconhecida que, sendo 

representante do status quo, recebe, curiosamente, a missão de desconstruir-se diante do 

leitor, ou seja, a tarefa de ironizar a si mesma.  

Nossos problemas começam aí, já que a teoria da metaficção historiográfica 

e do ex-cêntrico, como veremos, só admite ou só se lembra da primeira possibilidade. 

Por essa razão, divergindo de alguns trabalhos acadêmicos sobre Chalaça, pretendo 

vincular o romance à segunda, e não à primeira maneira de se construir o protagonista. 

No entanto, essa vinculação não é sem consequências, já que a tal missão a que me 

referi instaura uma nítida separação entre a voz da personagem e a voz do autor, uma 

vez que, como pretendo argumentar, em ficção não existe autoironia da personagem 

narrador, mas sim ironia do autor para com seu protagonista. 

 

5.2  Francisco Gomes, o Chalaça: “cêntrico” ou ex-cêntrico? 

 

Apesar de que alguns trabalhos já utilizam a terminologia estabelecida por 

Linda Hutcheon em Poética do pós-modernismo, o livro da professora e crítica 

canadense não nos fornece uma teoria completa sobre o que seria a personagem ex-

cêntrica. Ainda permanecem em aberto algumas perguntas importantes; tais como: que 

pólo da relação literatura/história é determinante para caracterização da personagem 

como ex-cêntrica? Seria a História, ou seja, a posição hierárquica ocupada pela figura 

real que o romance invoca (por exemplo: o escravo em relação ao senhor; a fêmea em 

relação ao macho; a ―perdedora‖ em relação ao ―vencedor‖ da historiografia corrente)?  

Seria, antes, sua posição ―narrativa‖ ou o enfoque literário recebido 

(personagem secundária na vida real passa a protagonista na história agora recontada; 

                                                           
35 Stanis David Lacowicz, por exemplo, indica que esse aspecto inclusivista tem se mostrado recorrente 

no tratamento dado à relação literatura/história pela ficção latino-americana dos últimos anos. Segundo 

Lacowicz (2011, p. 47), ―[n]o romance histórico contemporâneo, altamente consciente de sua constituição 

intertextual, muitas vezes exteriorizada por meio da metalinguagem, que faz emersa a construção 

discursiva dos materiais textuais, os mitos hispânicos se articulam tanto na estrutura da obra como na 

construção dos personagens, fomentando os aspectos desconstrucionistas da literatura contemporânea, já 

que tais mitos se integram a um espaço social ex-cêntrico e recusado pelas normas da sociedade‖.  
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figura histórica depreciada pelas versões oficiais, torna-se agora personagem simpática 

aos olhos do leitor)?  

Ou tratar-se-ia das duas coisas, havendo incorporação/confirmação por parte 

da literatura dos mecanismos de exclusão operados pela própria realidade social? 

Acredito que tais perguntas não são ociosas, e que elas põem à prova algumas de nossas 

explicações sobre as relações entre a literatura e a historiografia no romance 

contemporâneo. Com a expectativa de concluir se Francisco Gomes, o Chalaça, 

protagonista do romance homônimo é mesmo uma personagem ex-cêntrica, vou me 

deter um pouco no texto em que o conceito foi delineado. 

Em um capítulo de sua Poética do pós-modernismo, intitulado 

―Descentralizando o pós-moderno: o ex-cêntrico‖, Hutcheon discorre acerca dos 

aspectos reivindicatórios ou afirmativos relacionados às correntes artísticas pós-

modernas. Segundo ela, o romance pós-moderno questiona os conceitos do humanismo 

liberal, ou seja, as noções de ―autonomia, transcendência, certeza, autoridade, unidade, 

totalização, sistema, universalização, centro, continuidade, teleologia, fechamento, 

hierarquia, homogeneidade, exclusividade, origem‖. Para Hutcheon, o romance pós-

moderno faz esse questionamento não necessariamente negando, mas indagando a razão 

de ser desses conceitos. (cf. 1991, p. 84). Para ela, o pós-modernismo 

 

questiona as próprias bases de qualquer certeza (história, 

subjetividade, referência) e de quaisquer padrões de julgamento. 

Quem os estabelece? Quando? Onde? Por quê? O pós-modernismo 

assinala menos uma ―desintegração‖ ou uma ―decadência‖ negativa da 

ordem e da coerência (Kahler 1968) do que um desafio ao próprio 

conceito em que nos baseamos para julgar a ordem e a coerência. 

(idem). 

 

Para Hutcheon, essa postura interrogativa e essa contestação da autoridade, 

que marcam o pós-modernismo, configuram-se em um desafio às certezas do 

humanismo liberal, cujo principal conceito a ser questionado é justamente a noção de 

centro. O centro, segundo ela, é questionado juntamente com as concepções de sujeito 

que a ele se relacionam: ―[n]a teoria psicanalítica, filosófica e literária do pós-

modernismo, a nova descentralização do sujeito e de sua busca no sentido da 

individualidade e da autenticidade teve importantes repercussões sobre tudo, desde 
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nosso conceito de racionalidade (Derrida 1970, 1972) até nossa visão das possibilidades 

do gênero‖. (p. 85).  

Além disso, o pós-modernismo vê no conceito de centro o inescapável 

correlato de centralização, movimento contínuo de reafirmação e auto-justificação do 

centro. Nesse movimento é que se fortalecem as concepções excludentes de origem, 

unidade e monumentalidade, as quais, segundo Hutcheon, atuariam no sentido de 

―vincular o conceito de centro aos conceitos de eterno e universal‖ (idem). Daí a 

importância que a teórica percebe na reafirmação que o pós-modernismo busca fazer do 

local e do regional, reafirmação que forçaria o centro a revelar-se como apenas mais 

uma ―ficção‖.   

A busca da poética pós-modernista em combater o centro ou contextualizar 

a defesa que o humanismo liberal faz do centro é realizada com o propósito de abalar o 

eterno ou fazer deste uma mera pretensão totalizadora localizada historicamente. 

Segundo Hutcheon, essa opção teórico-operacional imporia, como marca do pós-

modernismo, o paradoxo, ou sua estratégia de desconstrução não hierarquizada do 

próprio material para o qual ela se volta.  

Assim, conforme Hutcheon, o pós-modernismo não causaria explosões, 

destruições de conceitos humanistas centralizadores, mas implosões, ou seja, sua 

estratégia é inserir-se em determinado modelo, sistema ou assertiva ideológica para 

subvertê-los, desconcertá-los internamente, pelo exagero, pela paródia e pelo contra-

senso. O pós-modernismo o faz colocando em xeque os pressupostos que revelariam o 

eterno, o objetivo e o imutável como sendo, respectivamente, provisório, ideológico e 

historicamente construído. A estratégia pós-modernista consiste, pois, em levar o centro 

a desconstruir-se a si mesmo, deixando visíveis suas contradições. 

Na ficção pós-moderna, tais direcionamentos ou expectativas ganham, 

segundo Hutcheon, as seguintes marcas: descontinuidade
36

; abertura, 

inconclusibilidade
37

; centralismo aparente ou paradoxal
38

. Para Hutcheon, os 

                                                           
36 ―a continuidade narrativa é ameaçada, usa-se e abusa-se dela, inserida e subvertida‖. (HUTCHEON, 

1991, p. 86) 

37
 ―As estruturas de fechamento narrativo do século XIX (morte, casamento; conclusões ordenadas) são 

minadas por esses epílogos pós-modernos que colocam em evidência a maneira como, enquanto autores e 

leitores, nós produzimos o fechamento.‖ (idem, grifos da teórica). 

38
 ―a contradição é típica da teoria pós-modernista. A descentralização de nossas categorias de 

pensamento sempre depende dos centros que contesta, por sua própria definição (e, muitas vezes, por sua 
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movimentos reivindicatórios tiveram grande importância na consolidação do referido 

projeto pós-moderno de abalar o centro e a centralização. Ela fala da ―afirmação da 

identidade por meio da diferença e da especificidade‖ como uma ―constante no 

pensamento pós-moderno‖ (p. 86). Como disse, estou interessado em perceber quais as 

implicações disso para o acabamento de uma metaficção historiográfica pós-modernista. 

Será, por exemplo, que a personagem perde sua validade universal? Sua 

representatividade? Seu papel de síntese? Será que a personagem se superindividualiza?  

É, por exemplo, o que pensa Terry Eagleton, a julgar pelo duro ataque que o 

crítico marxista desfere contra a estética pós-modernista. Eagleton tem outra visão sobre 

a corrente reivindicatória dessa estética, distinta da de Hutcheon. Diferenciando a 

Cultura, com ―c‖ maiúsculo, que caracteriza o humanismo, e a cultura, com ―c‖ 

minúsculo, ou culturas pós-modernas, Eagleton (2005, p. 84) fala ―[d]essas culturas 

marginais ou minoritárias de hoje em dia que rejeitam a ‗tirania‘ do consenso universal, 

mas que, por vezes, terminam reproduzindo uma versão microcósmica dele nos seus 

próprios mundos fechados, autônomos e estritamente codificados‖. Segundo o crítico, 

―do ponto de vista da Cultura, a cultura apodera-se perversamente dos particulares 

acidentais da existência – gênero, etnicidade, nacionalidade, origem social, inclinação 

sexual etc. – e os converte nos portadores da necessidade‖. (idem). 

Eagleton distingue, pois, as noções de ―particular‖ e ―indivíduo/individual‖, 

colocando-as em antagonismo e acusando a cultura pós-moderna de abalar as conquistas 

da estética do universal em nome do particular, do aleatório e do meramente acidental. 

Para ele, a opção de frisar os particulares acidentais impede a cultura pós-moderna de 

revelar a essência das coisas. Saindo-se em defesa do indivíduo e do universal, Eagleton 

afirma que o discurso da Cultura ―liga o individual e o universal, o âmago do eu e a 

verdade da humanidade, sem a mediação do historicamente particular‖. (op. cit. p. 85). 

Eagleton também acusa a estética pós-modernista de cínica (p. 86) e insinua 

que os movimentos reivindicatórios particularizantes podem ser incorporados numa 

legitimação ideológica da civilização ocidental, produzindo ―uma série de subculturas 

defensivas e militantes que fragmentam a sociedade ocidental a partir de dentro.‖ (p. 99-

100).   

                                                                                                                                                                          
forma verbal). [...] a força dessas novas expressões sempre provém paradoxalmente daquilo que 

contestam.‖ (op. cit. p. 87). 
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É, portanto, a fragmentação e o particularismo individualista que Eagleton 

vê na estética pós-modernista. Isso deve significar que a personagem pós-moderna 

perde sua representatividade universalista, tornando-se representação imediata de um 

interesse ou causa localizada de um grupo reivindicatório específico. 

No entanto, Hutcheon reagiria com a noção de contextualização pós-

modernista. Assim, em relação à homogeneização cultural ―a heterogeneidade 

reivindicada como contrapartida [...] não assume a forma de um conjunto de sujeitos 

individuais fixos [...] é concebida como um fluxo de identidades contextualizadas [...] 

por gênero, classe, raça, identidade étnica, preferência sexual, educação, função social, 

etc.‖ (1991, p. 86). 

A propósito, Hutcheon aponta duas formas de ocorrência do off-centro: 

primeira, pela aberração, pela excentricidade, e pela anomalia, que abalam as fronteiras. 

Segunda, pela ―contestação à centralização da cultura por meio da valorização do local e 

do periférico‖ (op. cit., p. 89). Segundo Hutcheon, sem derrubar as distinções (uma vez 

que precisa delas para sua estratégia, que funciona por contraste e por ―choque‖ 

comparativo), o pós-modernismo derruba as hierarquias entre arte elevada e arte 

inferior. Ele precisa, portanto, de realçar as diferenças e não de negá-las, pois só 

realçando as diferenças o pós-modernismo revelaria os jogos binários de poder 

camuflados nelas. 

Hutcheon também distingue dois tipos de linguagem contestatória: a 

linguagem da não-alienação (não-identidade) e a linguagem da descentralização 

(diferença). A primeira se contentaria em se distinguir do centro, talvez enfraquecendo, 

mas não questionando diretamente as oposições binárias, que sempre acabam 

privilegiando um dos lados (branco/negro, homem/mulher). Já a segunda, quer 

justamente abalar a própria ideia de centro que torna possível a oposição binária, 

afastando assim a possibilidade de se estabelecer hierarquias centralizadoras. Hutcheon 

sintetiza isso citando Susan Griffin, para quem, no pós-modernismo o ―ou-ou‖ é 

substituído pelo ―e-também‖. (1991, p. 90).  

A professora canadense trata ainda da contribuição que os movimentos 

reivindicatórios associados à arte deram para a configuração do ex-cêntrico no pós-

modernismo. Segundo ela, houve uma associação entre raça, classe, sexo e ideologia na 

literatura pós-moderna. Hutcheon acredita que o que sintetiza essas diferentes 

abordagens é justamente o tema da diferença (cf. p. 93). A diferença pós-moderna, 

segundo ela, foi derivada dos trabalhos de Saussure, Derrida e Lacan, em cujas obras se 
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sobressai a noção de que a ―significação só pode ser criada pelas diferenças e mantida 

pela referência a outra significação.‖ (1991, p. 93-4).  

No entanto, para evitar se contradizer e transformar a margem em um novo 

centro ou apenas enfatizar o novo pólo da binaridade (mulher/homem, negro/branco), o 

pós-modernismo busca se concentrar no questionamento e na crítica desconstrucionista 

inclusive de seus próprios impulsos. Resulta daí que ―[a] diferença pós-moderna é 

sempre plural e provisória‖ (p. 94), além de ter uma configuração paradoxal: 

 

A linguagem das margens e das fronteiras assinala uma posição do 

paradoxo: tanto dentro como fora. Tendo-se essa posição, não 

surpreende que a forma muitas vezes assumida pela heterogeneidade e 

pela diferença na arte pós-moderna seja a da paródia – a forma 

intertextual que constitui, paradoxalmente, uma transgressão 

autorizada, pois sua irônica diferença se estabelece no próprio âmago 

da semelhança. (p. 95). 

 

Com isso podemos concluir que o pós-modernismo evita entrar no jogo 

dualista que ele próprio afirma deplorar. Ele não cai em um essencialismo que apagaria 

sua própria afirmação de que tudo é construído e instaurado, afirmação essa que a obra 

de Jacques Derrida ajudou o pós-modernismo a formatar. A propósito, tratando dessa 

ênfase antioriginalista, que marca o discurso pós-estruturalista, o sociólogo Jürgen 

Habermas notou que 

 

Adorno e Derrida estão igualmente sensibilizados contra os modelos 

conclusivos, totalizantes, que tudo assimilam e, em especial, contra o 

orgânico na obra de arte. Ambos acentuam, assim, a precedência do 

alegórico sobre o simbólico, da metonímia sobre a metáfora, do 

romântico sobre o clássico. Utilizam o fragmento como forma de 

representação e colocam qualquer sistema sob suspeita. Decifram de 

modo original o caso normal a partir de seus casos-limites; coincidem 

em um extremismo negativo; descobrem o essencial no marginal e no 

acessório, o direito no lado do subversivo e do infrator e a verdade na 

periferia e no inautêntico. A uma desconfiança contra toda 

imediaticidade e substancialidade corresponde o rastrear intransigente 

das mediações, das pressuposições e das dependências ocultas. À 

crítica das origens, dos originários e das primariedades corresponde 

um certo fanatismo por mostrar em tudo o meramente produzido, 

artificial e secundário. (2000, p. 263). 

 

O projeto pós-moderno se configuraria, portanto, como uma busca aplicada 

e enfática pela ―evidenciação‖ de como as coisas vieram/vem a ser centro e margem e 
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não, necessariamente, uma indagação sobre se elas são centro e margem. Para 

Hutcheon, aproximar as coisas contrárias (em vez de negar sua contrariedade), ―repetir 

com diferença‖, inclusive pela forma e pelo estilo imitados (parodiados), para que a 

diferença inescapável se revele de maneira mais eficaz e completa do que seria pelo 

mero negar da não-identidade – eis a estratégia e prática pós-modernista. Nesse sentido, 

ser ex-cêntrico significaria ―ficar na fronteira ou na margem, ficar dentro e, apesar 

disso, fora‖ (1991, p. 96).  

Ora, pelo que reconstitui até aqui das concepções de Hutcheon sobre o pós-

modernismo e a metaficção historiográfica, acredito que já podemos pensar a situação 

concreta do nosso Chalaça. A primeira coisa a se observar nesse cotejo é que Chalaça, 

pelo que ficou dito acima, não é ―marginal‖, pois não é, historicamente, das margens, a 

menos que se considere a burguesia brasileira nascente como margem em relação à 

aristocracia decadente de final do século XIX.  

Eu disse anteriormente que a teoria do ex-cêntrico de Hutcheon não nos 

fornece todas as respostas acerca do tratamento narrativo que a personagem precisa 

receber para merecer ser incluída nessa categoria. Ela não diz, por exemplo, ainda que 

aponte para isso o tempo todo, que a personagem precisa ser um protagonista, um 

protagonista saído das margens, alguém que se relaciona a uma figura histórica e/ou 

tipo e/ou grupo reconhecidamente excluídos. Assim, partindo de Hutcheon deveríamos 

concluir que, sendo, como é, um adendo da aristocracia colonialista portuguesa, o 

Chalaça se encaixaria com mais propriedade naquilo que hoje se apelida de o homem 

branco da civilização ocidental. 

A partir disso, quero avaliar se a noção de paradoxo, reivindicada por 

Hutcheon, se aplica à sua própria noção de ex-cêntrico. Ou seja, quero saber se um 

personagem que se insere no status quo pode ser considerado um paradoxo útil ao pós-

modernismo. Ou seja, mesmo nesse caso, a personagem seria, ainda, ex-cêntrica?  

À primeira vista a resposta é positiva, já que, como Hutcheon nos lembra, a 

própria morfologia da palavra permite essa última interpretação. O termo ex-cêntrico 

pode ser lido como uma palavra só, relacionando, pela sonoridade, aquilo que já se 

conhece por esse termo: estranho, ridículo, inconformado, disparatado. Mas também 

pode, por outro lado, afastar-se desse sentido usual quando lemos seus componentes de 

maneira isolada, com pausa: ex-cêntrico. Essa última possibilidade parece insinuar que 

a personagem está ―dentro‖ e fora do sistema ao mesmo tempo: ela é ex (fora) e cêntrica 

(dentro do sistema).  
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Isso nos leva a perceber que a inclusão do ex-cêntrico não se trata de uma 

inclusão ―agradecida‖ ou ingênua. Se quisermos facilitar, com uma imagem literária, a 

compreensão desse paradoxo, pensemos no cavalo de Tróia, que está dentro e fora ao 

mesmo tempo, pois trata-se de um adentrar os limites não para contemplar a cidade e 

satisfazer-se como cidadão dela, mas para abalar seus muros e subvertê-la. Nessa 

perspectiva, a personagem ex-cêntrica funcionaria, em uma narrativa pós-moderna, 

como um agente secreto, um espião infiltrado sociológica e ficcionalmente apenas para 

trair, de dentro, o sistema que finge reafirmar. 

Mas devemos avaliar melhor o caso, antes de concluirmos que o Chalaça é 

ex-cêntrico. Para Hutcheon, ―[o] pós-modernismo não leva o marginal para o centro. 

Menos do que inverter a valorização dos centros para a das periferias e das fronteiras, 

ele utiliza esse posicionamento duplo paradoxal para criticar o interior a partir do 

exterior e do próprio interior‖ (1991, p. 98, grifo da teórica). Mas, para a presente 

análise do romance em questão, mesmo essa explicação da condição paradoxal dos 

heróis ex-cêntricos pós-modernistas não justifica incluir o Chalaça entre eles. 

É verdade que ao lembrar que ―[a] relação do centro com o ex-cêntrico 

nunca é inocente‖ Hutcheon (op. cit. p.102) deixa a definição do ex-cêntrico muito 

aberta, mas o todo de sua concepção sobre a personagem pós-modernista acaba dando 

uma direção um tanto quanto restritiva às possibilidades de criação da personagem. 

Digo isso porque o resumo dessa teoria acaba excluindo Francisco Gomes e colocando-

o numa espécie de limbo conceitual. Se não, vejamos. 

Para Hutcheon, ―a problematização da expressão – por meio da 

contextualização na situação enunciativa – é o que transforma o ex-cêntrico no pós-

moderno.‖ (p. 99, grifo da teórica). Ela diz ainda que ―[n]a ficção pós-moderna, não se 

pode fazer distinção entre auto-reflexividade e a noção de diferença.‖ (p. 100). Diz 

também que o ex-cêntrico é alguém que está ―dentro, porém fora; cúmplice, porém 

crítico.‖ (p. 103). Acontece, porém, que, no nosso caso particular, Francisco Gomes e 

sua escrita estão apenas dentro, já que a escrita desse secretário de D. Pedro não instaura 

suficientemente a crítica nem a D. Pedro, nem ao sistema que a família real representa 

na História do Brasil. 

O discurso do narrador no Chalaça não é característico de uma voz que 

desconstrua a factividade do passado, nem põe a relevo sua escritura ou ficcionalidade. 

Pelo que vimos em Hutcheon, haveria duas maneiras de fazer isso: desconstruindo a 

historiografia tradicional e/ou construindo uma escrita crítica própria. No entanto, o 
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texto que sai do punho do Chalaça não denuncia diretamente a escrita da História do 

Brasil, nem Francisco Gomes se coloca como o escritor de uma ficcionalização da 

realidade que se confessasse como tal, o que serviria para revelar a ficcionalidade dos 

―fatos‖ históricos oficiais.  

Nosso Chalaça não faz nada disso. Pelo contrário, o humor e gracejo de 

Francisco Gomes apenas nos afasta da própria écriture para nos fazer engolfar no 

protagonista e em sua situação ridícula. Se, conforme diz Hutcheon, uma escrita pós-

modernista deve realçar que ―todo conhecimento do passado possa ser provisório, 

historicizado e discursivo‖ (p.193), não vejo como Chalaça possa ser classificado como 

pós-modernista, já que outra característica da metaficção historiográfica é que ela ―não 

enquadra nem nega o referente (por mais que este seja definido); ela atua no sentido de 

problematizar toda a atividade da referência‖ (p.196), enquanto que o Chalaça não 

reescreve a história do Brasil, não a mina a partir de dentro, nem questiona os 

paradigmas colonialistas. 

Outro desacordo: conforme Hutcheon, a estética pós-modernista ―atua no 

sentido de ‗debilitar‘ as noções do objeto artístico auto-suficiente e do concomitante 

sujeito artístico transcendental que está fora de qualquer história social, política ou 

sexual‖ (1991, p. 212), mas no Chalaça não há questionamento do lugar sexual da 

personagem que narra, ou não há, melhor dizendo, atrelamento entre a percepção de sua 

condição sexual e sua forma de construir discursivamente o mundo diante do leitor. 

Segundo Hutcheon, a metaficcionalidade é fundamental para caracterizar essa 

abordagem, visto que uma de suas formas de relacionar-se ficcionalmente com a 

história é ―questionando os pressupostos do passado com referência a redação de 

romances‖ (p. 222). 

Ora, nós não encontramos, no Chalaça, esse romance que questiona o 

passado da escrita de romances ao mesmo tempo que questione sua própria escrita em 

relação à noção de passado. É inegável que um certo questionamento da escrita e da 

referência apareça nesse romance. No entanto, sua maneira de ser metaficcional não 

atrela tão satisfatoriamente, do ponto de vista da teoria de Hutcheon, literatura e 

História, já que ele não o faz da forma explícita ou internalizada ou ainda auto-alusiva, 

que é a exigência da teórica para configurar a metaficção historiográfica. 

Portanto, se nos pautamos pela Poética do Pós-Modernismo, de Hutcheon, 

somos obrigados a concluir que o Chalaça, romance, não é uma metaficção 

historiográfica pós-modernista, assim como somos obrigados a perceber que o Chalaça, 
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personagem, é uma figura cêntrica, pois, como mostrarei logo a seguir, reafirma a visão 

histórica sobre Francisco Gomes da Silva, componente, ainda que acessório, da 

aristocracia brasileira de fins do Império.  

No entanto, reconheço que essas conclusões podem parecer apressadas. Essa 

impressão surge principalmente da dificuldade de se aceitar que o humor e a zombaria, 

marcas do Chalaça, possam não estar a serviço da desconstrução das visões 

estabelecidas – no nosso caso, a visão estabelecida é a versão da historiografia sobre a 

figura do Conselheiro Gomes como proxeneta folgazão. Outra razão para rejeitar a 

conclusão de que Chalaça não é ex-cêntrico pode ser encontrada no fato de que muitos 

aspectos do romance de Torero nos parecerem ―próprios‖ da metaficção historiográfica.  

Apesar de que pus em contraste com a teoria de Hutcheon aqueles que, dada 

a sua natureza representativa, julguei serem suficientes para alguém perceber que o 

romance, de fato, não se insere na vertente descrita pela professora canadense, esse 

alguém ainda poderia exigir que os aludidos aspectos do romance fossem cotejados um 

a um com a teoria de Hutcheon aqui reconstituída.  

Acredito que não precisamos ir tão longe e que há um elemento cuja 

avaliação poderia ser suficiente para chegarmos a resultados mais concludentes sobre 

como funciona o Chalaça. Esse elemento é justamente o problema do humor; mais 

especificamente, o problema da ironia e seu lugar nessa obra metaficcional. Eu disse 

acima que a missão de recontar a História pelo viés dos excluídos impõe dois tipos de 

protagonista: o ex-cêntrico e o autoirônico. Como demonstrei que o Chalaça não é ex-

cêntrico, preciso avaliar agora se ele é um herói que ataca o sistema zombando de si 

mesmo. 

 

5.3  A auto[r]ironia de Chalaça 

 

Como eu disse anteriormente, ainda que Lacowicz localize o Chalaça não 

na teoria da metaficção historiográfica de Hutcheon, mas no chamado romance histórico 

contemporâneo, ele também parece ter a expectativa de ver Francisco Gomes como 

espécie de sujeito marginalizado pela História oficial, o qual buscaria, por meio de suas 

memórias, reescrever tal História, de modo a inserir-se nela de uma maneira mais 

favorável. 
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Enquanto personagem às margens dos discursos hegemônicos, o 

suposto processo de escritura engendrado por Francisco Gomes 

pretende, por meio de um discurso convincente, reinseri-lo nos 

grandes eventos da história, enobrecendo sua imagem e possibilitando 

uma perspectiva diferenciada, por baixo e por dentro, de eventos 

amplamente conhecidos como a ―Proclamação da Independência do 

Brasil‖ (1822) (2011, p. 47). 

 

Creio, no entanto, que não é isso que as pseudomemórias de Francisco 

Gomes fazem, a julgar pelo cotejo do romance de Torero com as versões correntes 

sobre as relações entre D. Pedro e seu séquito. A propósito, a imagem de Francisco 

Gomes que aparece no livro de Torero está em harmonia com aquela configurada em As 

maluquices do Imperador, de Paulo Setúbal (1947). Setúbal, que recorreu às fontes 

historiográficas disponíveis na época da escrita do seu romance histórico (início dos 

anos 20) confirma a visão desprestigiosa de Francisco Gomes delineada por diversos 

escritores.  

Assim, Chalaça apenas confirma a imagem, que ficou para a História, do 

Conselheiro Gomes como um alcoviteiro que, de fato, teve papel preponderante em 

certos insucessos de D. Pedro decorrentes da incontinência sexual do Imperador 

(fomentada por Francisco Gomes da Silva ou muitas vezes arranjada com seu auxílio). 

O que a narrativa faz é tornar o Chalaça mais humano, não por atribuir-lhe qualquer 

sentido novo ou contra-argumentar com a imagem historicamente construída de 

proxeneta, mas simplesmente pelo fato de que, sendo ele o herói da narrativa, atrai a 

simpatia do leitor. 

Aliás, esse é o único tipo de simpatia que o autor no romance destina ao seu 

personagem, o qual, atacado por dentro, por assim dizer, é desconstruído todo o tempo a 

partir de sua ―própria‖ fala. O fato de O Chalaça ser narrado em primeira pessoa em 

nada alivia a desfavorável imagem histórica do Conselheiro Gomes. Acontece 

exatamente o contrário disso: a reafirmação do seu papel de ridículo proxeneta que 

enseja os efeitos de humor do livro. Logo, o que o romance faz não é insinuar que 

Gomes foi caluniado pelas versões historiográficas, mas confirmar tais versões, 

divertindo-nos com as chalaças supostamente assumidas pelo ―próprio‖ Gomes. 

Noutros termos: Chalaça transforma versão historiográfica em confissões – bem 

verdade que são confissões impenitentes, ou, se quisermos, impertinentes. Mas ainda 

confissões. 
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Assim, a personagem seria a reconstituição de um mito de fundação, que 

reafirma a imagem do brasileiro como um Macunaíma genialmente frívolo, incapaz, por 

assim dizer, de pensar com a cabeça de cima. Ele é o nosso homem, nosso típico herói 

sem caráter ou cuja definição não é épica, mas cômico-burlesca. É, a bem da verdade, 

um simpático bobo da corte. 

Uma leitura rápida do Chalaça nos leva a pensar que o Conselheiro Gomes 

é irônico consigo mesmo, que o Chalaça se autoironiza. No entanto, uma vez que 

façamos, ao ler, a distinção entre a voz do autor no romance e a voz do narrador 

protagonista, veremos que Chalaça não é, a rigor, um narrador autoirônico, uma vez que 

o ajuste de direção metaficcional que o autor lhe confere faz com que o que poderia ser 

autoironia se efetive mais propriamente como ―auto[r]ironia‖, ou como 

pseudoautoironia.  

Mas, reconheço, é preciso explicar isso melhor e demonstrar com mais 

propriedade.  

 

5.4  Intentionem persona? 

 

Assim como não é difícil encontrar atribuições feitas indistintamente ao 

escritor e ao autor, também não são raras as atribuições feitas às ―intenções do 

narrador‖, como se ele não fosse uma personagem, mas uma figura autônoma no 

mundo, cujos projetos pudessem ser catalogados e analisados, à parte do autor que 

comanda o relato. Shirley Carreira, por exemplo, afirma que ―[e]m The French 

Lieutenant‟s Woman o capítulo treze teoriza abertamente a questão do real versus 

imaginário. A intenção inicial do narrador de desvendar o verdadeiro estado 

psicológico de Sarah mostra-se irrealizável, uma vez que a personagem se recusa a 

conceder-lhe tal direito‖ (2010, p. 45, grifos meus). 

No entanto, seria o caso de perguntar: existe a tal intenção do narrador? Ou 

melhor, já que se trata do narrador protagonista, existe mesmo uma espécie de intenção 

da personagem? 

Inicialmente, a problemática da intenção em teoria literária era algo pensado 

exclusivamente em relação ao escritor e sua maneira de determinar os significados de 

um texto. Insurgindo-se contra a tendência do biografismo crítico, M. C. Beardsley e W. 

K. Wimsatt e, em seu famoso ensaio ―A falácia intencional‖ tentaram enterrar de vez as 
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pretensões de autoridade interpretativa fundamentada em idéias de intenção: ―[é] difícil 

haver um problema de crítica literária em que a abordagem do crítico não seja 

qualificada por suas idéias acerca da ‗intenção‘‖ (2002, p. 641), reclamaram eles.  

Esse esforço dos New critics foi avaliado por Compagnon (2001, p. 47), 

segundo o qual, ―o recurso à noção de intenção lhes parecia não apenas inútil, mas 

prejudicial aos estudos literários‖. Dessa forma, a grande contribuição do ensaio de 

Beardsley e Wimsatt é chamar a atenção para a diferença entre elementos propriamente 

estéticos e elementos biográficos, e eles têm razão em distinguir efeito estético (prova 

interna) de pretensão criadora (prova externa): ―A novidade do New Criticism residia 

numa abordagem intrínseca do objeto literário. Assim sendo, eram abolidos nítida e 

deliberadamente os traços das abordagens ‗extrínsecas‘, históricas, biográficas e 

sociológicas que proliferavam na época.‖ (COHEN, 2002, p. 553). 

No entanto, eles próprios, ainda que à sua revelia, estão inseridos na 

tradição que reafirma o papel do poeta/escritor, já que eles também pensavam o autor 

em termos de artista e a intenção em termos de evento psicológico e passado (pois é 

óbvio que pensar o autor em termos de escritor obriga a pensar a intenção em termos de 

evento passado e psicológico):  

 

Como entenderemos o termo, ―intenção‖ corresponde a aquilo que se 

pretendeu, a empregar uma fórmula que, de modo mais ou menos 

explícito, tem tido ampla aceitação. ―Para julgarmos a realização do 

poeta, devemos conhecer o que ele tencionava‖. A intenção é o 

desígnio ou o plano na mente do autor. A intenção tem afinidades 

óbvias com a atitude do autor quanto à sua obra, o modo como sentia, 

o que o fez escrever. (BEARDSLEY; WIMSATT, 2002, p. 641, grifos 

deles). 
 

Apesar de que também eles contornam o que hoje sabemos ser o cerne da 

questão (ou seja, não tocam suficientemente no problema de como o ―externo‖ 

(não)poderia tornar-se ―interno‖ ou como as intenções (não)poderiam materializar-se 

em elementos linguísticos), Beardsley e Wimsatt se tornaram ícones do assunto; a ponto 

de sermos ―calados‖ com uma simples alusão ao seu ensaio, sempre que abrimos a boca 

para tocar no famigerado tema da intenção do autor. 

De fato, se a intenção for concebida nesses termos psicológicos e 

biografistas, eles tem certa razão em repudiar o padrão estabelecido pela vontade e 

projeto psicológico original do escritor como único julgamento válido sobre o valor de 
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uma obra literária. Mas a intenção mostrou ser algo muito mais controvertido do que 

isso, obrigando os teóricos e filósofos a saírem em busca de explicações mais arrojadas.  

Em decorrência disso, os debates subsequentes a Beardsley e Wimsatt 

levaram a discussão sobre a intenção a um nível bastante elevado, principalmente 

quando entrou em cena um filósofo como John Searle, que passou a dedicar ao tema 

obras de grande complexidade filosófica. Nos estudos literários, os limites também 

foram alargados, sobretudo com alguns estudos que Umberto Eco dedicou ao tema. Eco 

acrescentou à problemática duas novas distinções: intenção do leitor e – a mais 

polêmica delas – intenção do texto:  

 

Poderíamos objetar que a única alternativa a uma teoria radical da 

interpretação voltada para o leitor é aquela celebrada pelos que dizem 

que a única interpretação válida tem por objetivo descobrir a intenção 

original do autor. Em alguns dos meus escritos recentes, sugeri que 

entre a intenção do autor (muito difícil de descobrir e frequentemente 

irrelevante para a interpretação de um texto) e a intenção do intérprete 

que (para citar Richard Rorty) simplesmente ―desbasta‖ o texto até 

chegar a uma forma que sirva a seu propósito existe uma terceira 

possibilidade. Existe a intenção do texto. (2005b, p. 29, grifos do 

teórico). 
 

Isolarei os epítetos com que Eco trata, acima, a intenção; creio que isso nos 

permitirá avaliar como ele a concebe; entre colchetes, colocarei meus comentários: 

―original‖ [é aquilo que está na origem da escrita empírica], ―muito difícil de recuperar‖ 

[é um evento fugaz e inacessível de uma mente humana], ―frequentemente irrelevante‖ 

[é uma opinião do escritor, que acrescenta pouca coisa a nossa leitura]. Pelo que se vê, o 

que Eco chama de intenção do autor ele concebe em termos de evento psicológico do 

passado do escritor e não como evento linguístico presente, materializado na voz que 

dirige o texto. 

Eco está à busca de provas da existência de uma intentio operis, uma outra 

forma de fixar o sentido sem recorrer ao ―autor‖ (escritor). Mas ele logo reconhece a 

dificuldade do seu intento: 

 

O problema é que, embora talvez se saiba qual deve ser a ―intenção do 

leitor‖, parece mais difícil definir abstratamente a ―intenção do texto‖. 

A intenção do texto não é revelada pela superfície textual. Ou, se for 

revelada, ela o é apenas no sentido de carta roubada. É preciso querer 

―vê-la‖. Assim é possível falar da intenção do texto apenas em 

decorrência de uma leitura por parte do leitor. A iniciativa do leitor 
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consiste basicamente em fazer uma conjetura sobre a intenção do 

texto. (op. cit. p. 75). 
 

Devido a essa dificuldade que o próprio Eco reconhece, nem sempre tenho 

certeza sobre o que o teórico italiano está falando ao referir-se à intenção do texto, 

partindo das premissas de que ela não pode ser confundida nem com a intenção do 

escritor, nem com a do leitor. Lendo-o, tenho em alguns momentos a impressão de que 

ele está se referindo a uma espécie de tipologia textual ou de gênero literário, como se 

dissesse que certos tipos de textos ensejam e até delimitam certos tipos de leitura: ―Um 

texto pode prever um leitor modelo com o direito de fazer infinitas conjeturas. O leitor 

empírico é apenas um agente que faz conjeturas sobre o tipo de leitor-modelo postulado 

pelo texto‖. (p. 75, grifos meus). 

Noutros momentos, porém, sou afastado dessa conclusão sobre tipologia 

textual que ensejaria certos modos de leitura. A dificuldade, creio, não é resultante 

apenas de minhas limitações como leitor, mas também do fato de Eco partir da 

alternativa segundo a qual o texto pode dizer coisas ―independentemente das intenções 

de seu autor‖ (p. 74). Mais à frente devo frisar que não pode e que, uma vez esclarecido 

que o autor não se confunde com o escritor, não pode haver nenhuma leitura que não 

nasça da intenção do autor, já que com esse nome estamos falando daquela pessoa com 

quem lemos qualquer coisa e a partir de cuja pressuposição de intenção atribuímos 

sentidos a tudo que lemos.  

No entanto, Eco, partindo da possibilidade de haver no texto coisas 

independentes da intenção do autor, e excluindo algumas leituras propositais do leitor
39

, 

faz conjeturas sobre a intenção do texto. Porém, eu pergunto: existe mesmo um Texto 

ideal, ou seja, completo em si mesmo, independentemente das intenções tanto do seu 

―autor‖ quanto do seu leitor? Tenho dificuldade em conceber uma construção de 

sentidos, um todo linguístico significante que adquire e mantém suas possibilidades ou 

direcionamentos de significado independentemente do escritor, do autor no texto e 

também do leitor.  

                                                           
39

 Curiosamente, Eco, como vimos acima, diz que o leitor precisa querer ver a intenção do texto para que 

esta exista ou para que ela se efetive. Por outro lado, no todo, as três conferências de Eco, que compõem 

esse seu livro Interpretação e Superinterpretação são marcadas pelo esforço de nos convencer dos 

perigos e erros de leituras decorrentes de uma decisão de se ler ―a despeito‖ dos textos, ou seja, 

resultantes da decisão dos leitores de quererem enxergar coisas no texto! 
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Vou demonstrar um pouco mais da perplexidade com as (in)distinções de 

Eco, fazendo outra citação em que os termos que ele usa, e que talvez tenhamos mais 

dificuldade em aceitar, são seguidos de comentários entre colchetes: 

 

Entendo que, nessa dialética entre a intenção do leitor e a intenção do 

texto, a intenção do autor empírico [portanto ele confirma que pensa a 

intenção do autor em termos de escritor] foi totalmente 

desconsiderada. Estaremos autorizados a perguntar qual era a 

―verdadeira‖ intenção de Wordsworth ao escrever seus poemas 

―Lucy‖? Minha idéia de interpretação textual como a descoberta da 

estratégia com intenção de produzir [estratégia, intenção e produção 

de quem, seria oportuno perguntar] um leitor modelo, concebido como 

a contrapartida ideal de um autor-modelo [que aparece apenas como 

uma estratégia textual], torna a idéia de intenção do autor empírico 

radicalmente inútil. Temos de respeitar o texto, não o autor enquanto 

pessoa assim-e-assim. (p. 77). 
 

Eco distingue a intenção do ―autor‖ de textos escritos (à qual concede 

alguma relevância, mas julga pouco confiável) da intenção de um falante em uma 

situação de conversa oral (maior relevância e maior confiabilidade). Nisso ele confirma 

os argumentos de Ricoeur e Gadamer, a quem ele cita, segundo os quais o texto, uma 

vez escrito, ganha vida própria, separando-se da intenção do escritor, a qual não poderá 

mais ser recuperada pelo leitor. 

 

Quando um texto é colocado numa garrafa – e isso não acontece só 

com a poesia ou a narrativa, mas também com A crítica da razão pura 

–, isto é, quando um texto é produzido não para um único destinatário, 

mas para uma comunidade de leitores, o/a autor/a sabe que será 

interpretado/a não segundo suas intenções, mas de acordo com uma 

complexa estratégia de interações que também envolve os leitores, ao 

lado de sua competência na linguagem enquanto tesouro social. (p. 79-

80). 
 

Me parece que Eco não está de todo errado, mas podemos considerá-lo 

equivocado se atentamos para o fato de que sua concentração no produto (texto) não 

prova nada contra o produtor (escritor/autor), nem que não existe um produtor e menos 

ainda que aquilo que o produto é só o é devido ao tipo de trabalho que a ele 

conferiu/confere o produtor. Portanto, a possibilidade de Eco estar certo e errado ao 

mesmo tempo não resulta de sua insistência em localizar uma ancoragem dos sentidos 

no texto, mas no fato de que, para fazê-lo, ele consegue abrigar a intenção do ato de 
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leitura, mas exclui desse ato aquele que o torna possível, o ―autor‖, tentando apagar sua 

contribuição inegável. 

Digo ―autor‖, com aspas, porque sei que, para Eco, perguntar pela intenção 

do autor seria especular sobre o que se passava na cabeça do escritor quando 

compunha seu texto. Demonstro-o mais uma vez por meio do método dos colchetes 

impertinentes: 

 

um leitor sensível e responsável não é obrigado a especular [trata-se 

de mera especulação] sobre o que se passou [está no passado e não no 

presente do texto, em sua concretude linguística] na cabeça [trata-se 

de evento psicológico] de Wordsworth [trata-se do poeta e não do 

autor no texto] ao escrever aquele verso.(p. 80). 

 

 

Eco dá uma demonstração de como seria a abordagem crítica de sua 

expectativa de intenção do texto. Ele o faz aplicando o método das passagens paralelas 

ao poema ―I Wander lonely as a cloud‖, de Wordsworth, supondo que o poema tivesse 

sido colocado dentro de uma garrafa e encontrado por um leitor contemporâneo. 

Segundo Eco, o leitor, desamparado de indicações de ―autoria‖ (quem escreveu) e 

história (quando foi escrito), ao se deparar no poema com a palavra ―gay‖ (alegre, em 

inglês) fará comutação com o todo do texto para ver se o sentido da palavra é igual ou 

distinto da conotação contemporânea.  

 

Se for assim, de modo claro, ou pelo menos persuasivo, poderei 

levantar a hipótese de que o texto não foi escrito por um poeta 

romântico, mas por um autor contemporâneo – que talvez estivesse 

imitando o estilo de um poeta romântico. No decorrer de uma 

interação tão complexa assim entre meu conhecimento e o 

conhecimento que atribuo a um autor desconhecido, não estou 

especulando sobre as intenções do autor, mas sobre as intenções do 

texto, ou sobre a intenção do autor-modelo que sou capaz de 

reconhecer em termos de estratégia textual. (p. 81). 
 

Eco volta a nos confundir, ao dizer que essas conjecturas do leitor não 

seriam sobre as intenções do autor e sim sobre as intenções do texto. No entanto, não 

conseguimos atinar por que. Será que não é contraditório Eco dizer que ―[q]uando 

Lorenzo Valla demonstrou que Constitutum Constantini [...] ao escrever sua análise 

filológica, não estava preocupado com a interpretação das intenções de Constantino‖? 

Ora, como pode Eco saber o que se passava na cabeça de Lorenzo Valla? E na de 
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Constantino? E, no entanto, sua afirmação pressupõe que ele seja capaz, uma vez que 

pode dizer o que não se passava nelas!  

Portanto, o próprio exemplo de Eco constrange sua tese de que não seja nem 

possível nem útil recorrer à intenção do ―autor‖ em termos de psicologia passada do 

escritor, uma vez que é exatamente isso que ele está tentando fazer. Isso mostra a 

perplexidade resultante de não se compreender que o autor não é a pessoa humana, e 

sim a pessoa no texto com a qual podemos dialogar. Se, no exemplo fornecido por Eco, 

o ―autor‖ não fosse confundido com o estudioso, mas com a voz que fala no todo de seu 

trabalho, então perceberíamos que não apenas existe um autor no trabalho de Lorenzo 

Valla como se pode, inclusive, manter com ele uma interação tal que nos permita avaliar 

o trabalho e dizer o que ele faz ou deixa de fazer. 

Parece que Eco estaria tateando em busca de uma ancoragem da leitura que 

não precisasse constrangê-lo a ―bater à porta‖ da pessoa biográfica ou escritor. Mas seu 

esforço de negar a superinterpretação, ou seja, de livrar a literatura dessa crença neo-

pragmatista pós-moderna de que vale tudo em matéria de leitura, uma vez que os 

leitores agora são apenas ―usuários‖ dos textos, esse esforço não está bem resolvido na 

sua luta contra o super-leitor, justamente porque Eco teme recorrer à ideia de origem de 

sentidos, ou seja, ao autor. Sua teoria da intenção do texto, teoria cheia de hesitações, 

como mostrei, decorre exatamente dessa necessidade de opor-se à tirania do leitor pós-

moderno, mas sem ânimo para reavivar a crença no autor. 

Noutros termos: Eco está em apuros por tentar ficar em cima do muro, pois 

na pós-modernidade não se pode mais hesitar entre crer e não crer em intenção. Não 

obstante, com expressões como ―estratégia textual explícita‖ e ―intenção linguística 

revelada por uma estratégia textual‖, Eco aproxima seu Autor-modelo daquilo que 

chamo de autor no texto. No entanto, como já mostrei, o dele tenta perder toda 

identificação com a origem do sentido, enquanto para mim o autor nasce de uma ação 

indispensável do escritor, a ação de lançar os significados básicos e orientadores do 

livro, que vão fornecer a direção de ajuste do mesmo (o que, a partir das considerações 

de Nehamas, chamei no capítulo anterior de pré-autor).  

Reparemos ainda que Eco oscila entre uma intenção puramente textual (a 

intenção do texto) e uma indecisa intenção autoral (Autor-modelo, nos termos dele). 

Isso decorre, creio eu, do erro de conceber o autor em termos de pessoa humana e a 

intenção em termos de intenção psicológica do escritor, evento passado e irrecuperável: 
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a intenção do texto [―Lucy‖] de Wordsworth era, com certeza – seria 

difícil duvidar disso –, sugerir pelo uso da rima uma forte relação 

entre fears e years, force e course. Mas temos certeza de que o sr. 

Wordsworth em pessoa queria evocar a associação, apresentada pelo 

leitor Hartman, entre trees e tears, e entre uma gravitation 

(gravitação) ausente e um grave (túmulo) ausente? (p. 82, os grifos em 

itálico são do teórico; os sublinhados, meus). 

 

 

O teórico italiano tenta ridicularizar a ideia de autor liminar e zomba da 

possibilidade de se conferir a intenção do autor, que ele vê em termos de recuperação do 

ato psicológico original do escritor (no caso de Wordsworth, morto há muito): ―Sem ser 

obrigado a organizar uma sessão espírita e pressionar os dedos sobre uma mesa saltada 

[...] o leitor pode fazer a seguinte conjetura [...]‖ (p. 82). Em vez de supor que 

considerar a intenção do autor deveria fazer-nos voltar para o resultado textual dessa 

intenção, Eco sugere ironicamente que tal intenção só poderia ser confirmada pela 

ressurreição física do poeta morto.  

Ele concebe, portanto, autor como escritor e intenção do autor como 

vontade específica e psicológica que um poeta ou ficcionista teve certa vez quando vivo. 

Assim, morto o poeta, morta com ele a intenção ou a possibilidade de recuperá-la. 

Portanto, de maneira semelhante aos New Cristics, Eco conclui que esse tipo de 

interpretação voltada para a intenção do autor empírico não é útil (p. 85), exceto para 

zombar da própria intenção, por meio das disparidades decorrentes da comparação entre 

aquilo que o escritor intencionava e aquilo que, de fato, o leitor encontra no texto (p. 

86). 

Não obstante, depois disso Eco ainda espera que aceitemos a fixidez dos 

sentidos de um texto, condensada em sua própria intenção: ―Entre a intenção inacessível 

do autor e a intenção discutível do leitor está a intenção transparente do texto, que 

invalida uma interpretação insustentável‖ (p. 93, grifos meus). Será que ele está dizendo 

que é possível ter acesso ao texto enquanto tal, de maneira não subjetiva, nem 

intermediada? Ora, uma vez que o texto não poderia ser árbitro de si mesmo (ele diz que 

é disso que se trata, mas não consegue nos convencer de como isso pode acontecer), 

alguém teria que fazê-lo em nome do texto.  

Nesse caso, em lugar da intenção do artista, é, mais uma vez, a argúcia do 

crítico que passa a ser critério de leitura válida, mas não mais de maneira 

assumidamente subjetiva, pelo que entendi, uma vez que, segundo Eco parece afirmar, o 

método consistiria em mostrar as passagens paralelas do texto para ―provar‖ que aquilo 
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que ele crítico está dizendo consiste, na verdade, em reprodução fiel do que o texto está 

dizendo: ―Entre a história misteriosa de uma produção textual e o curso incontrolável de 

suas interpretações futuras, o texto enquanto tal representa uma presença confortável, o 

ponto ao qual nos agarramos‖ (p. 104). 

Com esse ―texto enquanto tal‖ Eco supõe que possa existir um texto como 

essência, sem ser o texto que é para nós, seus intérpretes. Foi isso que mais chamou a 

atenção de Richard Rorty na réplica a Eco. O filósofo neopragmatista americano mostra 

a Eco (cf. 2005b, p. 111) que este ainda acredita na intentio auctoris, ao exigir de Maria 

Bonaparte que não recorra a fontes extratextuais para avaliar a obra de Poe, mas sim ao 

cotejo de uma obra desse poeta com outra. Rorty acena para Eco que isso é ainda 

recorrer ao método das passagens paralelas e que, portanto, Eco acredita na coerência 

textual que, nascendo da vontade unificadora do escritor, consegue dar ao texto uma 

chave para a sua leitura.  

Contradizendo Eco, Rorty (op. cit. p. 112-3) afirma que a suposta diferença 

entre uso e interpretação de textos, reforçada pela exigência de leituras coerentes, não 

passaria de um recurso retórico para convencer os outros de que o nosso uso é o 

adequado. Com isso Rorty rejeita todas as distinções apresentadas por Eco: objetividade 

e subjetividade, intentio operis e intentio lectori; uso de textos e interpretação de textos. 

Para Rorty, o método de provar a validade da interpretação (pela intenção do texto, nos 

termos de Eco) é apenas mais um recurso subjetivo para convencer os outros sobre a 

validade do nosso uso dos textos.  

Assim, Rorty desconstrói o que chama de a ilusão da intentio operis, 

negando que o texto tenha o poder de dizer qual seja sua intenção. Partindo da 

afirmação de Eco de que os textos constroem e são construídos pela interpretação, Rorty 

afirma que isso não apenas dilui a diferença entre essência e aparência, interpretação 

objetiva e uso subjetivo, como impossibilita uma coerência interna de um texto. (p. 

115). A coerência interna seria apenas uma ilusão, fruto do esforço do leitor profissional 

em alcançar credibilidade para o uso que ele faz do texto. 

Portanto, para o pragmatista Rorty o que vale é negar que haja uma 

essência, algo fixo nos textos. Com isso ele mata vários ―coelhos idealistas‖ de uma 

vez: acerto e erro, dentro e fora, essência e aparência, objetivo e subjetivo, uso e 

interpretação, autor e leitor, leitura coerente e leitura incoerente, intentio auctoris e 

intentio operis. Rorty reafirma, assim, o grande jogo ou fluxo da linguagem, 



239 

 

 

desautorizando toda autoridade interpretativa de Eco e de quem quer que seja que se 

utilize de validadores ou reivindicadores universais ou de essência. 

Se o debate sobre a intenção nasce do temor da perda de autoridade 

interpretativa e do receio de que seja abalada a convicção de uma distinção entre 

interpretação disparatada e verdadeira, Rorty se esforça por abalá-la de uma vez, ao 

insinuar que não há verdade (uma vez que não há essência) e, portanto, não há leitura 

correta nem interpretação válida: apenas interesses e mobilizações de leituras (p. 123-

125).  

Porém, se Rorty acerta em mostrar a Eco que ele não poderia defender a 

distinção entre interpretação e uso sem assumir que ainda acredita em autores, no todo, 

a visão de Rorty sobre a leitura também tem seu calcanhar de Aquiles: se não há 

verdade, então não posso impedir os outros de dizerem que há. Com base em que Rorty 

pode esperar algum crédito para o seu argumento de que os argumentos não possuem 

base digna de crédito?! Se não há um árbitro para as leituras ―lá fora‖ (em separado da 

subjetividade arbitrária e do uso), então não posso dizer que a intenção do autor e 

mesmo do texto não existem, uma vez que para fazê-lo precisaria assentar minha 

convicção sobre alguma coisa. Portanto, o argumento de Rorty apenas prova que Rorty 

não consegue provar nada. Seu paradoxo-síntese é esse: se Rorty está certo, então Rorty 

está errado; a recíproca não se põe, pois se ele está equivocado, então Rorty está duas 

vezes errado. 

Não obstante, Rorty espera nos convencer de que há, em oposição a uma 

crítica fria e indiferentemente profissional, uma espécie de crítica essencial, sem método 

ou como que ―o resultado de um confronto com um autor, personagem, trama, estrofe, 

verso ou fragmento que afetou a concepção da crítica, quanto ao que ela é, para que 

serve, o que deseja fazer consigo mesma; um confronto que reorganizou suas 

prioridades e propósitos‖. (p. 126). Como lembra Stephan Collini a respeito do texto de 

Rorty,  

 

[u]ma definição inspiradora para o papel da ―grande literatura‖ parece 

latente aqui, mas continua um pouco difícil saber como coisas que não 

têm uma ―natureza‖ própria e são descritas simplesmente de modo a 

servir a nossos propósitos podem, ocasionalmente, oferecer resistência 

a esses propósitos, resistência tão forte que consegue reorganizar as 

prioridades e propósitos do leitor. (COLLINI, 2005, p. 14). 
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Como se vê, tanto a tentativa de conciliar a recusa pelo autor com a 

necessidade de ancorar os sentidos de um texto, protegendo-o das leituras arbitrárias 

(Umberto Eco), como a tentativa de valorizar as leituras arbitrárias e ainda assim 

conservar a idéia de autor (Richard Rorty) geram suas contradições. A propósito, antes 

de Eco, Jauss já falara da intencionalidade do texto como uma maneira de impedir as 

leituras arbitrárias ou excessivas:  

 

A interpretação explícita na segunda fase e em todas as leituras 

seguintes também remete ao horizonte de expectativa da primeira 

leitura perceptual, quando o intérprete pretende concretizar uma 

determinada relação significativa do horizonte de significado deste 

texto, e não queira por exemplo, utilizar a permissividade da 

alegorese, ao transferir o significado do texto para um contexto 

estranho, isto é, dar-lhe um significado que ultrapasse o horizonte do 

significado e com isso a intencionalidade do texto. (JAUSS, 2002, p. 

877). 
 

Vimos, portanto, algo da intenção do escritor e vimos ainda teóricos 

dispostos a defender a idéia de uma intenção do texto. No entanto, não encontrei ainda 

quem teorizasse sobre as intenções da personagem. Será que a personagem fala por si 

mesma? A personagem possui intenções? Essas intenções seriam determinantes para os 

sentidos daquilo que lemos nos textos?  

Não é o que se conclui da leitura, por exemplo, do reconhecido trabalho de 

Antonio Candido sobre a personagem de ficção. Segundo Candido, a personagem 

―representa a possibilidade de adesão afetiva e intelectual do leitor, pelos mecanismos 

de identificações, projeção, transferência etc.‖ (2009, p. 54). Mas esse efeito não 

decorre de sua ―própria‖ vontade nem é aleatório, mas resultante de um projeto do 

escritor, o qual, para oferecer ao leitor um conhecimento menos fragmentário do que 

aquele de que o leitor dispõe no contato com as pessoas reais, produz ―algo mais coeso, 

menos variável, que é a lógica da personagem‖ (p. 59). Para produzir essa lógica,  

 

o escritor lhe deu, desde logo, uma linha de coerência fixada para 

sempre, delimitando a curva da sua existência e a natureza do seu 

modo-de-ser. Daí ser ela relativamente mais lógica, mais fixa do que 

nós. E isto não quer dizer que seja menos profunda; mas que a sua 

profundidade é um universo cujos dados estão todos à mostra, foram 

pré-estabelecidos pelo seu criador, que os selecionou e limitou em 

busca de lógica. (idem). 
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Retomando Johnson, que dividiu as personagens em ―de costumes‖ e ―de 

natureza‖, conforme sua complexidade e a consequente demanda pelo trabalho de 

compreensão do leitor, Candido volta a afirmar que as personagens (de costumes) tem 

seus traços fixados ―de uma vez para sempre, e cada vez que a personagem surge na 

ação, basta invocar um deles‖ (p. 61-2). Diz ainda que este ―é o processo fundamental 

da caricatura, e de fato ele teve o seu apogeu, e tem ainda a sua eficácia máxima, na 

caracterização de personagens cômicos, pitorescos, invariavelmente sentimentais ou 

acentuadamente trágicos‖. (idem). 

Candido não tem dúvidas de que a capacidade comunicativa de uma obra 

literária repousa sobretudo no tipo de conhecimento que ela proporciona a partir da 

representatividade da personagem, representatividade essa nascida justamente do 

acabamento que o escritor lhe dá, fixando suas possibilidades e direcionamentos. 

 

De fato, dada a circunstância de ser o criador da realidade que 

apresenta, o romancista, como o artista em geral, domina-a, delimita-

a, mostra-a de modo coerente, e nos comunica esta realidade como um 

tipo de conhecimento que, em conseqüência, é muito mais coeso e 

completo (portanto mais satisfatório) do que o conhecimento 

fragmentário ou a falta de conhecimento real que nos atormenta nas 

relações com as pessoas. (2009, p. 64). 
 

Disso decorre a discussão sobre os modos como o escritor constrói a 

personagem, se ela seria totalmente criação ou se teria vínculos com a realidade 

imediata. Mas Candido rejeita essa polaridade, afirmando que, mesmo que busque seu 

modelo na realidade, ―o autor é obrigado a construir uma explicação que não 

corresponde ao mistério da pessoa viva, mas que é uma interpretação deste mistério; 

interpretação que elabora com a sua capacidade de clarividência e com a onisciência do 

criador, soberanamente exercida‖. (2009, p. 65). 

Segundo Candido, a personagem é, portanto ―um ente reproduzido ou um 

ente inventado. Os casos variam muito, e as duas alternativas nunca existem em estado 

de pureza‖. (op. cit. p. 66, grifos dele). Disso o crítico extrai um alerta contra a crença 

ingênua na intenção do escritor, já que ―[e]le pode pensar que copiou quando inventou; 

que exprimiu a si mesmo, quando se deformou; ou que se deformou, quando se 

confessou. Uma das grandes fontes para o estudo da gênese das personagens são as 

declarações do romancista; no entanto, é preciso considerá-las com precauções devidas 

a essas circunstâncias‖. (p. 69). 
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Segundo Candido, ―a natureza da personagem depende em parte da 

concepção que preside o romance e das intenções do romancista.‖ (p. 74). Em seguida, 

o crítico aponta dois grandes tipos de construção de personagem que exemplificam essa 

sua proposição. Na verdade, ele parte da própria distinção dada por Johnson entre 

personagens de costumes e personagens de natureza, para dizer que, se o romancista 

pretende ―traçar um panorama de costumes‖ a personagem provavelmente será mais 

dependente da visão que ele tem dos modelos imediatos, resultando menos aprofundada 

(ou, se quisermos ver aí outro modelo adotado por Candido –, o de Foster –, resultando 

numa personagem plana). Se, pelo contrário, o romancista tem a intenção de representar 

verdades impessoais ou universais, ―a personagem tenderá a avultar, complicar-se, 

destacando-se com a sua singularidade sobre o pano de fundo social‖. (idem). 

Isso significa que Antonio Candido vê a personagem como em parte 

dependente das intenções pessoais do escritor, já que essas intenções determinarão o 

tipo de orientação que o escritor dará a sua personagem, em parte dependente da própria 

dinâmica da obra: 

 

afirmar que a natureza da personagem depende da concepção e das 

intenções do autor, é sugerir que a observação da realidade só 

comunica o sentimento da verdade, no romance, quando todos os 

elementos deste estão ajustados entre si de maneira adequada. 

Poderíamos, então, dizer que a verdade da personagem não depende 

apenas, nem sobretudo, da relação de origem com a vida, com 

modelos propostos pela observação, interior ou exterior, direta ou 

indireta, presente ou passada. Depende, antes do mais, da função que 

exerce na estrutura do romance, de modo a concluirmos que é mais 

um problema de organização interna que de equivalência à realidade 

exterior. (p. 75). 
 

Ao dizer isso e ao lembrar-nos que ―embora o vínculo com a vida, o desejo 

de representar o real, seja a chave mestra da eficácia dum romance, a condição do seu 

pleno funcionamento, e, portanto, do funcionamento das personagens, depende dum 

critério estético de organização interna‖ (p. 77), Candido está afirmando a dupla 

dependência da personagem, sempre vinculada ou às intenções de representação do real 

alimentadas pelo romancista, ou às determinantes condições internas do todo artístico 

em que ela se insere. 

Portanto, Candido nada fala da intenção da personagem. Para ele, ela é 

definida pela intenção do escritor ou pela coerência interna do texto ficcional. A 

convencionalização da personagem, o ato intencional de fazê-la convergir para o 
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propósito em favor do qual todos os elementos do conjunto atuam, é isso que determina 

seu acerto, sua força de convencimento. 

Isso nos leva ao seguinte ponto: para responder se o Chalaça, personagem, é 

verdadeiramente capaz de autoironia, precisamos primeiro responder se uma 

personagem, de fato, possui voz própria, pois apenas se possui voz própria pode 

veicular sua própria vontade. Mais uma vez: apenas se posso ter voz, posso ter vontade, 

pois em narrativa vontade sem voz não existe, senão abstratamente. Então, a primeira 

coisa é decidir se a personagem tem voz própria, depois, se por essa voz ela veicula uma 

vontade própria; terceiro, se essa vontade pode evidenciar-se como a vontade de ser 

autoirônica. 

Antonio Candido já nos forneceu boa parte das respostas, pois, como vimos 

com a ajuda dele, não se pode dizer que a personagem possui vontade própria, sendo ela 

mesma fruto das necessidades internas da obra, arranjadas conforme os critérios e 

maestria do escritor.  

Isso nos leva a outro aspecto do problema: se, em suma, falar em intenção 

do narrador é mera força de expressão, uma vez que a personagem não possui vontade 

própria e portanto não pode usar suas intenções para determinar os sentidos do texto, 

quem, então, intenciona na personagem? Quem nela fala por ela, ironizando-a? 

 

5.5  Intenção do escritor e intenção autoral 

 

Para responder vou precisar distinguir intenção do escritor e intenção do 

autor. Começo relembrando que, conforme vimos ao resumir o esforço dos New Critics 

em torno do conceito de falácia intencional, a ―intenção‖ entrou na pauta da teoria da 

interpretação literária como um meio de se tentar resolver a equação interno vs. externo. 

No entanto, esse ―intento‖ acabou sendo parodiado, visto que os que buscaram resolver 

o problema da intenção passaram cada vez mais a relacionar o externo (escritor) ao 

interno (sentido do texto) em vez de distinguir externo de interno.  

Portanto, a primeira coisa a observar é que, tanto os detratores do autor 

quanto os mais ―neutros‖, estão embaralhando a pessoa biográfica com a pessoa 

estética: estão chamando escritor de autor. Ou, conforme os termos de Bakhtin e Booth, 

respectivamente, estão confundindo autor-pessoa com autor-criador e autor empírico 

com autor implícito. 
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Compagnon, a propósito, relaciona o problema do autor com o problema da 

intenção, mas como sabemos que o que ele, em alguns momentos, chama de ―autor‖, é, 

na verdade o escritor, podemos perceber que nesses momentos ele está – assim como 

boa parte dos que tratam dessa temática – tratando da intenção do escritor e não da 

intenção do autor. Logo, essa redução está implícita tanto na abordagem dos que 

pretendem defender a intenção do ―autor‖ como guia da interpretação, como no discurso 

daqueles que desejam sua morte, falando em intenção do leitor ou mesmo na intenção 

do texto. 

Apesar dessa ressalva, acredito que um diálogo com a pesquisa de 

Compagnon (2001) tem muito a nos ajudar na tarefa de isolar, no Chalaça, em contraste 

com as intenções do escritor, as intenções do autor no texto. Segundo Compagnon, ―sob 

o nome de intenção em geral, é o papel do autor que nos interessa, a relação entre o 

texto e seu autor, a responsabilidade do autor pelo sentido e pela significação do texto‖ 

(p. 47, grifos do teórico). Nessa problemática temos dois grandes partidos. Os adeptos 

da explicação literária e os da interpretação literária. O primeiro grupo é o que se 

interessa pela intenção do autor: ―deve-se procurar no texto o que o autor quis dizer‖ 

(op. cit., p. 47). Já para os adeptos da chamada interpretação, ler é fazer uma ―descrição 

das significações da obra (deve-se procurar no texto o que ele diz, independentemente 

das intenções de seu autor)‖ (idem, grifos meus). 

Seria importante acrescentar que aqueles dois partidos, no entanto, têm 

ainda suas células secretas ou subdivisões. Entre os antiintencionistas, por exemplo, 

podemos encontrar gente que acredita que a intenção do escritor deve ser desprezada em 

favor de um sentido fixo do ou no texto (Umberto Eco) e gente que ridiculariza essa 

idéia de ancoragem calcada em noções de essência, preferindo falar na plena liberdade 

criativa e criadora do leitor (Stanley Fish e, de certa maneira, Richard Rorty). 

 Compagnon faz um trabalho de levantamento das causas da antipatia 

generalizada contra a noção de intenção e a consequente busca pela morte do autor. 

Com isso ele consegue demonstrar que esses fenômenos correlatos nascem de um 

desejo de enfoque internalista do objeto literário, desejo esse que acompanha a teoria 

literária desde o seu nascimento, com os formalistas russos. Assim, desde o princípio, 

―[a] importância atribuída às qualidades especiais do texto literário (a literariedade) é 

inversamente proporcional à ação atribuída à intenção do autor‖ (2001, p. 48).  

Mas essa relação é ainda mais antiga, segundo Compagnon. Para ele, a 

história do conceito de intenção e da sua importância para a teoria da leitura mostra que 
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na base de toda a polêmica sempre esteve a confusão entre autor como estilo e autor 

como intenção e a consequente associação entre escritor e fatores externos aos sentidos 

do texto. Portanto, a história estava apenas se repetindo, quando ―[o]s New critics 

americanos [...] eliminaram o autor para assegurar a independência dos estudos 

literários em relação à história e à psicologia‖ (idem). 

A conclusão é que esse equívoco equacionou autor com escritor e intenção 

com psicologia. A acusação era de que preocupar-se com a intenção é deixar o texto de 

lado ou mesmo fazer deste um mero pretexto para se ler na verdade a consciência do 

escritor. A propósito, chamo a atenção do leitor para o fato de que geralmente os que 

querem, ainda que indiretamente, matar o autor realçam – em vez de distinguir – essas 

associações. A estratégia parece ser a da argumentação pelo absurdo.  

Em Umberto Eco, por exemplo, como mostrei anteriormente, as alusões à 

intenção estão associadas com as imagens que evocam a figura do escritor, e são 

ironizadas a partir desse pressuposto de que ―autor‖ seja o tirano escritor que tem, 

mesmo depois de morto, a audácia e a pretensão de governar o significado e tomar o 

lugar do leitor.  

Dessa maneira, percebo que os dois partidos que, segundo Compagnon, 

estão formados em torno da discussão sobre intenção, estão unidos quando se trata de 

pelo menos uma coisa: confundir escritor com autor e intenção escritoral com intenção 

autoral. Essa indistinção passou a configurar as duas opções fatídicas que, como mostrei 

anteriormente, deixam críticos como Umberto Eco na trágica situação de ter de decidir 

entre matar o autor em favor do texto, ou matar o texto em favor do ―autor‖ (escritor). 

Estou convencido de que esse é um dos pontos nevrálgicos da discussão 

sobre morte do autor, intenção e interpretação na pós-modernidade, pois não consigo 

deixar de perceber que todos os nossos problemas nascem da equívoca associação do 

―autor‖ com a psicologia, autoridade e arbítrio do artista literário.  

Como mostrei nos capítulos 2 e 3 deste trabalho, ao tratar das razões pelas 

quais o autor passou a ―precisar‖ morrer, parece que há uma estreita relação entre a 

necessidade de afastar a noção de autor dos efeitos artísticos e internos da literatura, 

levando-o para a vida e associando-o com a figura do escritor, e o imperativo moral de 

desconstruir tal ―monstro‖. Assim, transformar o autor em um absurdo senhor 

burguês/pai castrador/pretenso doador de toda a vida apenas para depois justificar a 

necessidade de matá-lo são dois lados da mesma moeda, dois momentos da mesma 

estratégia retórica.  
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Como diz Compagnon, ―[e]sse era o ponto de partida da nova crítica: o 

autor não era senão o burguês, a encarnação da quintessência da ideologia capitalista‖ 

(p. 50). Afirmando que o ―autor‖ reclamava para si a função de demiurgo, Barthes e 

Foucault encontraram as razões razoáveis para suprimi-lo: ―[a]o autor, como princípio 

produtor e explicativo da literatura, Barthes substitui a linguagem, impessoal e 

anônima‖ (p. 50). É a mesma estratégia de Foucault: ―No topos da morte do autor, 

confunde-se o autor biográfico ou sociológico, significando um lugar no cânone 

histórico, com o autor, no sentido hermenêutico de sua intenção, ou intencionalidade, 

como critério da interpretação: a ‗função do autor‘ de Foucault simboliza com perfeição 

essa redução‖ (p. 52)
40

.  

Para demonstrar que o problema da intenção e do autor é mais antigo e 

complexo do que a novcrítica fez supor, Compagnon reconstitui a tese do dualismo do 

pensamento e da linguagem, que remonta à antiguidade clássica: ―A retórica clássica, 

em razão do quadro judiciário de sua prática original, não podia deixar de fazer uma 

distinção pragmática entre intenção e ação.‖ (p. 53, grifos do teórico). Para 

Compagnon, configura-se nessa tradição dois princípios hermenêuticos distintos que 

regulavam a interpretação: o jurídico (ou hermenêutico) e o estilístico (ou semântico). 

Ora, a reconstituição de Compagnon mostra que o estilístico sempre superou 

o jurídico na pratica interpretativa da escrita, desde Cícero e Quintiliano a Agostinho. E 

isso se dava porque os antigos ―procuravam nos textos ambiguidades que lhes 

permitissem passar do scriptum à voluntas: as ambiguidades eram interpretadas como 

indícios de uma voluntas distinta do scriptum‖. (idem). 

Ainda que Compagnon não chegue a utilizar a terminologia que adoto para 

distinguir o externo do interno, sua pesquisa impõe o fato de que é longa a tradição de 

se misturar autor e escritor. Nos termos do crítico: ―O autor enquanto intenção e o autor 

enquanto estilo eram muitas vezes confundidos, e uma distinção jurídica – voluntas e 

scriptum – foi ocultada por uma distinção estilística – sentido próprio e sentido figurado 

[...] que se trata de dois princípios diferentes em teoria‖. (p. 54). 

 Marca da antiga retórica, isso, no entanto, se mantém, segundo ele, na 

atualidade: ―tendemos, na interpretação das dificuldades dos textos, a reduzir o 

                                                           
40

 Nehamas (1986) chega a uma conclusão semelhante, afirmando que Foucault perdeu, em algum 

momento do seu texto, a diferença entre autor e escritor.  
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problema da intenção ao do estilo‖ (p. 56). Ou, nos termos deste estudo: tendemos a 

confundir escritor com autor. 

Segundo o teórico francês, a partir da filologia, que nasce com Espinosa, a 

intenção passa a ser vista em relação com o contexto histórico original do texto. Depois, 

no século XVIII, com o nascimento da hermenêutica idealista alemã (de Schleirmarcher) 

―a reconstrução da intenção do autor é a condição necessária e suficiente da 

determinação do sentido da obra‖ (2001, p. 60). Conforme Compagnon, para Wilhelm 

Dilthey um texto podia ―ser compreendido, mas não poderia ser explicado, por 

exemplo, por uma intenção‖ (op. cit. p. 62). 

Transformações sucessivas à luz dos trabalhos de Husserl, Heidegger e 

Gadamer esvaziaram a pretensão de recuperação do sentido histórico ou passado do 

escritor e seu público original: ―Para uma hermenêutica pós-hegeliana, pois, não há 

mais primado da primeira recepção, ou do ‗querer dizer‘ do autor, por mais amplo que 

seja o termo. De qualquer forma, este ‗querer dizer‘ e essa primeira recepção não 

restituiriam nada do real para nós.‖ (p. 63). 

Como percebemos, atrás, pelos argumentos de Rorty, o que se esgota, pois, 

não é a possibilidade de acesso real à intenção original, mas a possibilidade de se levar 

a comunidade dos leitores profissionais de literatura a aceitar essas noções de acesso, 

real, intenção e original como sendo dignas ainda de crédito. Não se trata mais de uma 

discussão sobre o que significam os conceitos, palavras e coisas, mas sobre nossa 

disposição de aceitar a discussão. Não obstante, para Compagnon há, nesse debate sobre 

intenção, algo mais abrangente do que a simples questão de relacionar a figura 

biográfica com os sentidos do texto: 

 

a questão da relação entre o texto e seu autor não se reduz em absoluto 

à biografia, ao seu papel sem dúvida excessivo na história literária 

tradicional (―o homem e a obra‖), à sua condenação pela nova crítica 

(o Texto). A tese da morte do autor, como função histórica e 

ideológica, camufla um problema mais agudo e essencial: o da 

intenção do autor, para o qual a intenção importa muito mais que o 

autor, como critério da interpretação literária. Pode-se separar o autor 

biográfico de sua concepção de literatura, sem recolocar a questão do 

preconceito corrente, entretanto não necessariamente falso, que faz da 

intenção o pressuposto inevitável de toda interpretação. (2001, p. 65). 

 

 

Ele reconhece que mesmo que o escritor (que ele chama de autor biográfico) 

seja desconsiderado, o problema da intenção como guia da interpretação permanece. 



248 

 

 

Para Georges Poulet e a escola de Genebra, por exemplo, o autor é o outro, a 

consciência profunda que se materializa ou se atualiza no texto, revelando uma vida 

como um todo coerente e orientado. Conforme Compagnon, para Poulet o autor não 

desapareceu, apenas se transfigurou num ―pensamento indeterminado‖. Mas, além das 

retomadas francas da intenção ―autoral‖, como essa de Poulet, a prova de que a intenção 

como critério de interpretação dificilmente pode ser afastada é que esse critério, sob o 

nome de método das passagens paralelas, aparece onde menos se espera. 

Teria, segundo sugere Compagnon, aparecido inclusive na obra do próprio 

Barthes, o qual teria se contradito, ao fazer uma espécie de crítica orientada para o 

―autor‖ em sua obra Sur Racine. Picard, que se envolveu com Barthes em uma polêmica 

sobre o papel da nova crítica, lembrou isso a Barthes em Nova crítica ou nova 

impostura, e Barthes como que o reconheceu em seu ensaio ―A morte do autor‖. No 

entanto, diz Compagnon, Barthes teria ido longe demais com esse ensaio, ao cortar 

qualquer ligação da obra com sua ―situação‖: ―Nada mais resta do círculo hermenêutico 

nem do diálogo entre a pergunta e a resposta; o texto é prisioneiro de sua recepção aqui 

e agora.‖ (p. 67). 

Segundo Compagnon, estamos atualmente diante de um relativismo 

dogmático e uma espécie de ateísmo cognitivo, de que é figura o crítico americano 

Stanley Fish, o qual ―afirmará, no extremo-oposto do objetivismo que prega um sentido 

inerente e permanente no texto, que um texto tem tantos sentidos quanto leitores, e que 

não há como estabelecer a validade (nem a invalidade) de uma interpretação. O autor foi 

substituído pelo leitor como critério de interpretação.‖ (p. 68). 

Todavia, essa oposição aberta não impede a intenção de se fazer presente no 

trabalho da crítica contemporânea. A permanência do método das passagens paralelas 

como instrumental crítico mostra que praticamente todos acreditam na intenção do 

autor, mesmo que involuntária e inconscientemente, pois esse método, ―que, para 

esclarecer uma passagem obscura de um texto, prefere uma outra passagem do mesmo 

autor a uma passagem de um outro autor, testemunha, junto aos mais céticos, a 

persistência de uma certa  fé na intenção do autor.‖ (idem). 

Assim, ―[r]ecorrer ao método das passagens paralelas é necessariamente, 

quaisquer que sejam nossos preconceitos contra o autor, a biografia, a história literária, 

aceitar uma presunção de intencionalidade, isto é, de coerência, intenção, não 

significando, evidentemente, premeditação, mas intenção em ato‖. (p. 77, grifos meus). 

Para provar, Compagnon (p. 78-79) localiza outra contradição de Barthes, agora em S/Z, 
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em que o crítico, a despeito de grande esforço para não fazê-lo, utiliza o método das 

passagens paralelas para analisar a obra de Balzac. Isso leva Compagnon a concluir 

ironicamente que ―[n]inguém trata até o fim a literatura como um texto aleatório, como 

língua, não como palavra, discurso e atos de linguagem.‖ (p. 79, grifos do teórico).  

Compagnon deseja fugir do que chama dois extremos: o objetivismo 

determinista, que diz que só a intenção clara e lúcida do escritor é o critério de leitura de 

um texto, e o subjetivismo relativista, que afirma que não há critério de leitura e, 

portanto, devemos, ao ler, ignorar qualquer princípio originador bem como noções de 

intenção. Para evitá-los, Compagnon se esforça para ―mostrar que a intenção é mesmo o 

único critério concebível de validade da interpretação, mas que ela não se identifica com 

a premeditação ‗clara e lúcida‘[pretendida por Picard em sua polêmica com Barthes]‖. 

(idem). 

Com essa perspectiva, Compagnon, assim como mostrei ser também o caso 

de Eco, se aproxima do autor, distinto de escritor, mas com outros termos: ―intenção em 

ato‖ seria uma forma de localizar a textualização da intenção, ou seja, trazer o externo 

(o escritor e suas intenções) para o interno (as intenções como trabalho linguístico). 

Também nos trabalhos de Hutcheon sobre ironia, a intenção do autor 

aparece como sinônimo de intenção do escritor. Hutcheon não nega que essa intenção 

tenha relação com os significados irônicos da obra e aceita, inclusive, os aspectos 

cooperativos (entre ―autor‖ e leitor) na construção da ironia: ―usualmente não se 

pretende que as mentiras sejam interpretadas ou decodificadas como mentiras; ao 

contrário, as ironias são realmente apenas ironias quando alguém as faz acontecer.‖ 

(2000, p. 101; os grifos em itálico são da teórica; os sublinhados, meus). Ela também 

acredita que ―a ironia se forma por meio de uma relação entre pessoas‖ (p. 102). 

Minha tese, nesse particular, se parece com a de Hutcheon, com a diferença 

que ela, apesar de falar em cooperação para a ironia (entre ironista e ouvinte/leitor), 

prefere frisar ―o olho de quem vê‖, enquanto eu priorizo a voz de quem fala. Isso 

significa que não nego que, por exemplo, algumas ironias do Chalaça podem, de fato, 

ser criadas pelos leitores; apenas opto por me deter naquelas que podemos provar, via 

crítica literária, serem oriundas da ação autoral.  

Também não nego que as intenções irônicas (ou contra-irônicas) do escritor 

podem não ser percebidas e mesmo podem ser contestadas pelas leituras 

antiintencionais dos leitores ou críticos. No entanto, apesar de não estar aqui 

preocupado com as intenções do romancista e sim com as do autor no romance, nego, 
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ainda assim, que alguém possa provar que qualquer leitura é contrária a uma intenção 

psicológica passada irrecuperável de José Roberto Torero.  

Ora, é justamente o fato de que, em literatura, o externo (intenção do 

escritor) precisa ser localizado e confirmado no interno (intenção do autor no texto) que 

me faz prefir me concentrar no autor e não no escritor. Sabemos que tanto os críticos 

orientados para o texto (como Eco) quanto os orientados para o leitor (como Hutcheon) 

são contrários à interpretação orientada para o ―autor‖ (escritor). Geralmente, eles 

alegam que uma maneira de provar a falência da pretensão das intenções escritorais de 

controlar o significado de um romance seria comparar tais intenções declaradas com os 

resultados, os depoimentos de leitores sobre suas leituras.  

Isso soa bastante contraditório, pois, mesmo que alguém (um 

antiintencionista mal intencionado, por exemplo) diga que essas intenções podem ser 

recuperadas por meio de depoimentos sinceros do escritor (entrevistas, comentários da 

própria obra) ainda precisaria resolver o problema de que está (paradoxalmente) 

dizendo que 1º.) existem intenções a guiar e fixar os sentidos das palavras em um 

romance, 2º.) que o depoimento dos escritores são fonte fidedigna sobre a 

materialização dessas intenções, 3º.) que elas possuem uma substância que pode ser 

fixada e conhecida, 4º.) podendo ainda ser comparada com outra fonte substancial, fixa 

e fidedigna: o depoimento desabonador do leitor.  

Ou seja, uma vez que, nesse tipo de teste, o depoimento do leitor não só 

precisaria como poderia mostrar ser sua leitura ―diferente‖ daquela pretendida 

intencionalmente pelo escritor, o teste prova, ironicamente, exatamente o contrário do 

que pretendem os que dizem não acreditar em intenção ou em sentido determinante 

fixado pelas intenções dos ―autores‖. Como se vê, o crítico que argumentasse nessa 

linha deveria reconhecer que apenas recorre à prova para provar que não consegue 

provar nada dessa espécie. Talvez por isso, tanto Eco quanto Hutcheon
41

 precisem fazer 

tantos rodeios para convencer-nos de que seu depoimento pessoal sobre intenção possa 

                                                           
41

 Eco (2005b) recorre às suas intenções pessoais para ―provar‖ a falência da intenção do ―autor‖. Ele cita 

exemplos de intenções de significado que teria tido ao escrever O nome da rosa, algumas das quais não 

percebidas pelos leitores e cita muitas outras que os leitores teriam encontrado no texto e que não 

nasceram do seu propósito consciente. Hutcheon (2000), por sua vez, usa suas experiências pessoais 

como ―leitora‖ de objetos artísticos diversos (textos, canções, espetáculos) para ―demonstrar‖ que as 

pessoas ―encontram‖ nos textos ironias não projetadas e/ou não planejadas pelos artistas. Parece-me que 

em ambos os casos eles só conseguem provar que estão misturando artista ou escritor com autor e projeto 

psicológico passado com intenção. 
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valer como contraprova para uma coisa tão pessoal e tão pouco ―provável‖ como 

intenções psicológicas individuais. 

Hutcheon realça os pontos controversos das teorias intencionistas de ironia. 

Falando, por exemplo, sobre os riscos da ironia, ela frisa que não há garantias de que a 

intenção do ironista consiga atingir seus alvos: ―Mesmo se um ironista pretende que 

uma ironia seja interpretada em um enquadramento de oposição, não há garantia de que 

essa intenção subversiva será realizada.‖ (2000, p. 34). 

No entanto, Hutcheon reconhece os aspectos interativos na produção da 

ironia e reconhece mesmo a validade do conceito de intenção: ―intencional/não 

intencional pode ser uma distinção falsa: toda ironia acontece intencionalmente, quer a 

atribuição seja feita pelo codificador, quer pelo decodificador. A interpretação é, num 

sentido, um ato intencional por parte do interpretador.‖ (p. 171). Ela chama de ato 

intencional o acontecimento irônico realizado pela leitura ou leitor, ―diferente da 

intenção do ironista de ser irônico, mas relacionado a ela.‖ (p. 172). 

Apesar de que Hutcheon insiste na dificuldade ―empírica‖ de se ter acesso à 

intenção do ironista – escolhendo ficar com o lado ―escritorista‖ da intenção, ou seja, 

conceber o autor em termos de escritor e a intenção em termos de evento psicológico 

passado irrecuperável – no todo, a argumentação de Hutcheon sobre ato intencional 

implica na cooperação intencional entre autor e leitor para construção da ironia. Assim, 

esta passa a concretizar-se em atos linguísticos coordenados.  

Disso concluo que não se deve pensar a relação entre intenção/texto/leitura 

imaginando que o leitor faça suposições submissas acerca daquilo que o escritor estava 

planejando quando escreveu determinada sentença ou verso. A maneira adequada de 

encarar essa relação é compreendendo que ela pode e deve ser conferida nas marcas 

linguísticas que ―fixam‖ a intenção e permitem a reconstituição da ação comunicativa 

que gera tais marcas.  

Não obstante, devo lembrar ao leitor que Hutcheon se livra dessa maneira 

rápido demais. Alegando ―dificuldades empíricas‖, ela desiste de interpretar as 

intenções irônicas autorais materializadas textualmente, preferindo se concentrar no 

modo como o leitor ou interpretador, por meio de inferências intencionais acerca das 

prováveis intenções referidoras do ironista (escritor), faz a ironia acontecer.  

Para isso a teórica canadense invoca o conceito de comunidade discursiva 

de Fish (1980), o que lhe permite afirmar que a ironia poderia não ser algo intrínseco ao 

texto, mas desencadeada ou acontecida pela atuação decisiva do intérprete, ou seja, 
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―algo que resulta do ato de interpretar levado a efeito pelo interpretador, que funciona 

dentro de um contexto de suposições de interpretação‖ (2000, p. 177). 

Acredito que Hutcheon está utilizando de sutilezas para esconder o fato de 

que, apesar de começar pela ideia de cooperação para os significados da ironia 

(cooperação entre ―autor‖ e leitor), o que ela acaba fazendo é polarizar mais uma vez, 

apagando o ―autor‖ e atribuindo a ironia ao leitor, ou seja, ao ―olho de quem vê‖.  

 

5.6  A intenção falaciosa 

 

Acredito que, mesmo a essa altura, após reconstituir o que alguns teóricos 

representativos dizem sobre intenção, uma pergunta ainda permanece latente, já que 

nem sempre fica claro porque a intenção deveria ser tão problemática. Preciso explicar 

que o ponto de partida para entender tanta celeuma em torno desse conceito é 

compreender que ele implica numa discussão talvez até mais acirrada do que estou 

conseguindo reproduzir: a discussão sobre quem tem, atualmente, o direito ou, no dizer 

de Costa Lima (1975, p. 156), o ―poder‖ de interpretar. Acredito que já reconstituí boa 

parte dessa problemática, principalmente na Introdução deste trabalho; por essa razão, 

vou me limitar aqui a fazer alguns apontamentos que dizem respeito aos modos como o 

gênero do romance em estudo é implicado na discussão sobre intenção. 

 Como disse anteriormente, Chalaça tem sido reividicado para a linha da 

metaficção historiográfica por boa parte dos estudos acadêmicos feitos sobre o livro.  

Ocorre que a metaficção historiográfica está atualmente envolvida no debate sobre 

quem tem direito de interpretar a História e sobre como a ficção se relaciona com a 

resposta a esse questionamento. De fato, a própria História tem, atualmente e em 

comparação com o trabalho do ficcionista, questionado seu estatus de cientificidade e 

objetividade para com os dados da realidade. (cf. VEYNE, 1998; WHITE, 1991). 

O problema é a tendência a uma total descrença ontológica e epistêmica em 

praticamente todos os campos das ciências humanas contemporâneas (VANHOOZER, 

2005; EAGLETON, 2005; ECO, 2005b). Diante desse ceticismo generalizado, será que 

ainda se pode falar que existe uma essência nas coisas? Ora, havendo essência, então 

podemos dizer que há algum significado fixo nos textos, de uma espécie independente 

de nossas leituras e anterior a elas. Citei anteriormente a distinção que Hirsch (1967) faz 

entre significado, como sentido fixado no texto pela ação criadora do escritor, e 

significância, como abertura de sentidos instaurada pela leitura. Segundo Vanhoozer, 
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―[o] realismo hermenêutico apóia-se nessa distinção entre significado e significância, na 

distinção ‗entre um objeto de conhecimento e o contexto no qual ele é conhecido‘‖ 

(2005, p. 317).  

Para Compagnon a definição de Hirsch é excessivamente lógica, prioriza 

sentido e interpretação originais em detrimento da significação e avaliação 

contemporâneas e cheira a uma concessão sutil para aplacar os pós-estruturalistas 

antiintencionistas. Apesar dessas ressalvas, Compagnon acredita que a distinção entre 

significado e significância tem suas utilidades: ―Quanto à intenção do autor, esta não se 

reduz ao sentido original, mas compreende a significação original: por exemplo, o texto 

irônico tem uma significação original diferente (contrária) do seu sentido original.‖ 

(2001, p. 87). 

Se há um significado fixo, então é possível dizer que há sentidos mais e 

menos adequados e leituras mais e menos acertadas de um texto. É justamente aqui que 

a intenção e o autor são invocados ou relacionados na questão: quem pode dizer se uma 

leitura está certa ou adequada? Ora, o ―autor‖ (leia-se escritor) tem sido apresentado, ao 

longo da história das teorias de leitura e interpretação como sendo esse árbitro: tido 

como sendo a origem da emissão de todos os sentidos presentes no texto, o escritor 

esteve todo esse tempo autorizado a ―dizer‖ se a leitura do ―seu texto‖ era certa ou 

equivocada. 

A morte do autor é justamente a tentativa de colocar em descrédito essa 

autoridade escritoral para, juntamente com ela, abalar todos os pressupostos 

subjacentes, denunciados principalmente pela estética pós-modernista e a teoria da 

metaficção historiográfica. Essa teoria, como mostrei anteriormente, afirma que os 

romances que se inserem nessa proposta não apenas questionam uma dada visão 

histórica sobre uma determinada figura ou grupo, mas procuram realizar, por meio da 

focalização de sua própria escrita, a reescritura paródica da História. 

 

Uma das formas que toma essa ênfase é o destaque dado aos contextos 

em que a ficção está sendo produzida – tanto pelo autor como pelo 

leitor. Em outras palavras, a questão da história e da intertextualidade 

irônica exigem uma consideração de toda a situação ―enunciativa‖ ou 

discursiva da ficção. O pós-modernismo não se limita a deslocar a 

ênfase do produtor, ou do texto, para o receptor [...] ele 

recontextualiza tanto os processos de produção e recepção como o 

próprio texto dentro de toda uma situação de comunicação que inclui 

os contextos social, ideológico, histórico e estético nos quais esses 

processos e esse produto existem. (HUTCHEON, 1991, p. 64).  
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Evidentemente, os que passaram a clamar contra a intenção do escritor 

como critério de interpretação, perceberam, de modo cada vez mais nítido, que a 

pergunta pela intenção tem como pressuposto, por exemplo, que tanto é possível saber o 

que é certo como é certo buscar pelo que é certo na leitura. Em outros termos, 

perceberam que acreditar em intenção é dizer que há uma verdade do texto, que o 

escritor pode testemunhar sobre ela e também, de certo modo, que ele deve. 

Mas a questão da intenção envolve outros problemas distintos desses, ainda 

que decorrentes da plausibilidade dos mesmos. Ou seja, uma vez que aceitemos que há 

uma essência, que ela permite dizer que há algo verdadeiro sobre os textos, que isso é o 

que deve pautar a leitura e que o produtor do texto é quem está ―autorizado‖ a decidir 

sobre o modo adequado de lê-lo, resta ainda saber e responder coisas como: ele pode 

fazê-lo? E se ele o fizer, isso resolverá o problema? Essas duas últimas questões 

resumem-se nesta pergunta: como o escritor pode testemunhar de maneira efetiva sobre 

o acerto ou não da leitura que faço do seu texto? 

Os antiintencionistas estão determinados a negar ambas as coisas. Segundo 

eles, o testemunho do ―autor‖ não resolve os problemas da leitura. Mas antes disso eles 

se antecipam e procuram mostrar que não há possibilidade de se invocar o testemunho 

do escritor como elemento validador da leitura adequada. Assim, o problema da 

intenção mais uma vez é inserido no debate, por parte dos antiintencionistas, justamente 

para mostrar a implausibilidade do intento. Como eles gostam de frisar com ironia, o 

―autor‖ quase sempre está morto, ou longe demais para termos acesso ao seu 

testemunho.  

No entanto – eles alegam – mesmo que o ―autor‖ estivesse vivo e ―perto‖ 

(por meio de entrevistas ou prefácios esclarecedores, por exemplo), sendo uma pessoa 

humana falível, que se esquece ou se confunde ou que talvez não seja leitor 

suficientemente perspicaz de si mesmo, seu testemunho, ainda que pudesse servir de 

árbitro, é uma chave inacessível ou inútil, pelas inúmeras razões que eles alegam e as 

quais eu venho reconstituindo neste trabalho.  

Pelo que expus, os que discorrem sobre a intenção, sejam pró ou contra, 

fazem-na ser vista como um fenômeno psicológico que supostamente tornaria possível 

recuperar o testemunho do escritor sobre seu trabalho, de modo a fornecer à crítica um 

padrão de interpretação adequada do seu texto. Mas, pelo que venho argumentando, 

isso é uma intenção falaciosa. Ou seja: esse conceito de intenção esteve nos afastando 

do principal. 
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Para prová-lo devemos principalmente perguntar se alguma vez foi assim 

que lemos e se é assim que concebemos o autor e sua intenção quando lemos romances. 

Ou seja: é esse tipo de autor, com esse tipo de intenção que se relaciona com o que 

vemos nos textos? Essa pergunta aparentemente sem propósito serve para mostrar o 

quanto a discussão nos afastou do que realmente interessa e nos fez nos concentrar em 

aspectos equivocados da questão.  

Fica cada vez mais evidente que o autor não pode ser mesmo o escritor 

senão minimamente e que a intenção não pode ser mesmo psicologia senão 

minimamente. O autor e sua intenção só podem ser mecanismos ou eventos acessíveis a 

nós no texto e pelo texto. Como diz Compagnon: ―a teoria não teria levado longe 

demais a lógica, e sacrificado a razão pelo prazer de uma bela antítese? E, sobretudo, 

não teria ela se enganado de alvo? Na realidade, interpretar um texto não é sempre fazer 

conjeturas sobre uma intenção humana em ato?‖ (2001, p. 49). 

Estou convencido que sim. Acredito ainda que, se lançamos mão dessa 

noção de intenção em ato, desenvolvida por Compagnon, não excluímos nem o autor 

nem a intenção; pelo contrário, realçamos sua importância, mas agora lembrando que 

eles não se confundem com a pessoa do escritor e sua psicologia e que a maneira como 

autor e intenção se relacionam com nossa leitura é por meio da leitura mesma.  

Pelo que expus acima, ao depararmos com ataques à intenção do autor 

devemos lembrar que estamos na verdade diante do ―autor‖ intencional ou falacioso da 

chamada ―morte‖, o qual nasce de uma redução epistêmica, uma confusão nem sempre 

involuntária entre escritor e autor. Assim, proponho que o problema da intenção em 

teoria literária pode ser melhor enfrentado se, ainda que provisoriamente, desviarmos o 

foco da intenção psicológica e do ―autor‖ biográfico para uma discussão acerca da 

natureza da leitura, para os modos como o autor no texto se relaciona com aquilo que 

lemos e com a maneira como lemos.  

Para Vanhoozer (2005, p. 263-4), ―os intérpretes ganham conhecimento de 

intenção autoral não por meio de intuição, como na concepção romântica de Dilthey e 

Schleiermacher, mas, sim, por meio de inferência. A intenção ainda é o fundamento, o 

fim e o guia da interpretação textual, mas agora não é um caso de consciência, mas de 

ação comunicativa‖. Penso como ele, apenas diferindo no que tange à consciência, pois 

acredito que não precisamos temer falar em consciência do autor, desde que se tenha 

bem presente que se trata do autor no texto e não do escritor e que essa consciência não 

é mais psicologia, mas consciência materializada em comunicação linguística. 
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Muita gente acredita que o sentido de um texto é determinado 

completamente por aquilo que seu ―autor‖ quis dizer. Mas isso é um preconceito. Por 

tudo que vimos anteriormente, já podemos perceber que a fórmula ―o autor quis dizer‖ 

resume todos os equívocos apontados: foca no escritor e não no autor instaurado, 

prioriza o passado e não o presente da escrita, confunde vontade psicológica 

irrecuperável com intenção em ato, ou intenção que se concretiza em ação comunicativa 

materializada no texto. 

Acredito que agora já estamos prontos para entender que, se quisermos 

mostrar como uma intenção vira proposição que interfere em nossa leitura precisamos 

passar da psicologia e da vontade do escritor para a construção de sentidos com os quais 

possamos interagir, sentidos que agem sobre nós, melhor dizendo. Precisamos, portanto 

demonstrar a interação que o autor estabelece conosco no texto. 

Para isso não é útil nem necessário abrir mão de todos os precedentes que, 

após os ataques seguidos de certas correntes céticas da teoria literária, encontram-se 

atualmente bastante desacreditados. Não precisamos, em suma, abrir mão das noções de 

pessoa, mente, consciência e intenção. O que devemos fazer é colocar esses conceitos 

na perspectiva adequada, reafirmando-os, pois, como os componentes constitutivos que 

são da pessoa estética que determina os sentidos daquilo que lemos nos romances, como 

constitutivos, portanto, do autor no texto. 

 

5.7  Pessoa, mente, consciência: a intenção do autor 

 

Segundo Compagnon, a estratégia do antiintencionismo dos estruturalistas e 

dos pós-estruturalistas consiste, entre outras coisas, em excluir o autor, e uma das 

maneiras como o antiintencionismo opera é fazendo com que o texto seja ―identificado 

a uma língua e não a uma palavra ou a um discurso; ele é considerado um enunciado e 

não uma enunciação‖, uma vez que ―[c]omo língua, o texto não é mais a palavra de 

alguém‖ (2001, p. 82, grifos do teórico). Assim, proponho que para colocar em 

evidência a relevância da intenção do autor no texto, a primeira coisa a ser feita seja 

justamente mostrar a pessoa que fala e mostrar como o texto é fruto da ação dessa 

pessoa e de sua enunciação. 

Para isso, é necessário defender as noções de ―pessoa‖, ―mente e 

consciência‖ do autor. Vou tratar rapidamente de cada um desses aspectos, apenas para 
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distinguir a abordagem que faço na direção do autor da maneira tradicional como esses 

elementos são vistos em teoria literária. 

a) A pessoa do autor
42

. Segundo Compagnon, um argumento recorrente 

contra a intenção se vale da distinção entre fala e escrita. Ele reconstitui a opinião de 

Gadamer, segundo quem ―o que está fixado por escrito destacou-se da contingência de 

sua origem e de seu autor e liberou-se positivamente para contrair novas reações.‖ 

(COMPAGNON, 2001, p. 83). Paul Ricoueur acrescentaria que ―com o discurso escrito, 

a intenção do autor e a do seu texto cessam de coincidir‖ (idem). 

Ora, essas afirmações partem da confusão, já discutida aqui, entre escritor e 

autor, pois elas supõem que não haja uma maneira de o escritor e suas intenções se 

relacionarem com o texto escrito, insinuando existir uma oposição inconciliável entre 

externo e interno. No entanto, como venho demonstrando em todo esse trabalho, se nos 

lembramos de que autor não é o escritor, fica evidente que há. O autor desligou-se do 

escritor depois que o texto foi escrito e agora é essa pessoa estética que, de dentro do 

texto e no comando dele, nos interpela e interage conosco determinando os rumos de 

nossa leitura. 

Assim, o texto não diz coisa nenhuma sem a pessoa estética em relação com 

a qual eu vejo e atribuo significado ao que vejo. Não existe entendimento sem interação, 

sem interlocução e sem pressuposição interativa: ler significa receber emissões de uma 

certa pessoa, pressupor alguém com quem se tem um certo tipo de conversa e relação. 

Ler esse enunciado significa ler o enunciado dessa pessoa, perante ela e considerando-

a.  

Segundo Compagnon, o questionamento da intenção do autor se resume, 

frequentemente, na exigência de um ―retorno ao texto contra o homem e a obra, mas ele 

não deve ser confundido com esse retorno‖ (p. 84). Não deve mesmo, pois a pessoa cuja 

intenção levamos em conta ao ler não é o escritor, mas o autor no texto; não é a pessoa 

humana, mas a pessoa estética. 

b) A mente e a consciência do autor. Lembrando o conceito de 

performativo da teoria dos atos de fala, Compagnon acredita ainda que a intenção não 

precisa ser consciente, pois nem sempre se trata de um projeto preestabelecido ou 

consciente do escritor. Pensar no que se diz (ou ter consciência disso) não significa 

                                                           
42

 Aqui estou apenas relacionando as noções de pessoa, tal como concebida pelos antiintencionistas e 

pelos intencionistas, com as noções de intenção; faço isso com o objetivo de demonstrar que uma coisa é 

pensar na intenção da pessoa biográfica (escritor), outra pensar nas intenções da pessoa estética (autor). 

Tratei com mais propriedade da pessoa do autor no capítulo anterior. 
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sempre querer dizer exatamente isso. Portanto, ―a tese antiintencionalista se baseia 

numa concepção simplista de intenção‖ (p. 92), pois intencionar dizer não é 

necessariamente premeditar dizer. Com esses argumentos Compagnon busca trazer a 

intenção de volta para o texto, associa-a ao resultado concreto e linguístico do texto: não 

se trata mais de uma abstração psicológica nem de uma especulação idealista:  

 

A intenção, numa sucessão de palavras escritas por um autor é aquilo 

que ele queria dizer através das palavras utilizadas. A intenção do 

autor que escreveu uma obra é logicamente equivalente àquilo que ele 

queria dizer pelos enunciados que constituem o texto. E seus projetos, 

suas motivações, a coerência do texto para uma dada interpretação, 

são, afinal, de contas, indicadores dessa intenção. (p. 92-3). 
 

Isso significa que Compagnon entende a intenção em ato como uma 

intenção que materializou-se em direcionamentos semânticos, os quais não apenas estão 

no texto como podem, inclusive, ser recuperados pela leitura. Quanto a mim, nada 

impediria de chamar esse direcionamento semântico da intenção, dessa intenção que 

apela ao leitor, de consciência do autor, já que ele funciona mesmo como uma espécie 

de consciência. A consciência do autor, no entanto, não deve mais ser confundida com a 

consciência bio-orgânica que o escritor tinha ou tem. Não precisamos tergiversar sobre 

como a leitura nos liga com a consciência do escritor. Esse terreno é pantanoso e creio 

que rende pouco para a interpretação. No entanto, estou convencido de que podemos e 

devemos dialogar com a consciência do autor no texto, esse direcionamento de sentidos 

que se dirige a nós e nos faz perceber aquilo que o autor está fazendo. 

Para alargar um pouco mais a percepção das distinções entre pessoa, mente 

e consciência intencionais do escritor e do autor, vou estabelecer um diálogo com um 

conhecedor da mente humana, Steven Pinker. Pinker é um dos grandes estudiosos 

contemporâneos do funcionamento da mente. Em seu trabalho, Como a mente funciona, 

partindo de conceitos elaborados por Ray Jackendoff e Ned Block, Pinker distingue 

aquilo que chama de significados ―especulativos‖ de consciência de significados 

―especializados‖: autoconhecimento, acesso a informações e sensibilidade. 

Concentrando-se nos dois últimos, Pinker se propõe a apontar o que considera ―as 

principais características da consciência – percepção sensorial, atenção focal, colorido 

emocional e a vontade‖ (1998, p. 148).  

Acredito que a descrição que Pinker faz do processo mental da leitura ou da 

compreensão interpretativa pode nos fornecer subsídios para nossa própria compreensão 
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dos modos como nossa mente interage com a mente do autor no texto. Segundo o 

estudioso,  

 

enquanto estamos compreendendo uma sentença, de nada interessa 

prescrutar até o nível das sibilações e zumbidos da onda sonora; eles 

têm de ser decodificados em sílabas antes de se equiparar a qualquer 

coisa significativa no dicionário mental. O decodificador de fala usa 

uma chave especial com validade vitalícia, e deve ser deixado em paz 

para fazer seu trabalho sem interferência de intrometidos no resto da 

mente. Porém, como ocorre na visão, o resto da mente também não 

pode satisfazer-se apenas com o produto final – neste caso, a idéia 

principal de quem fala. A escolha das palavras e o tom de voz contêm 

informações que nos permitem ouvir nas entrelinhas. (op. cit. p. 152-

3, grifos meus). 

 

Portanto, a compreensão tem como base a interpretação da interpretação, 

uma espécie de consideração interpretativa prévia que seleciona e hierarquiza sinais, 

colocando-os numa relação segundo a qual elementos como escolha de palavras e tom 

da enunciação passam a ser guias da decisão sobre os sentidos. Evidentemente, tanto 

quem fala/escreve não pode desconhecer essa realidade comunicativa, como quem 

escuta/lê: ambos sabem o que estão fazendo. 

A ciência da mente explica ainda que a sistemática da compreensão 

intersubjetiva envolve esse jogo constante de seleção e hierarquização de sentidos, o 

qual só faz sentido na comunhão ainda que relativa e provisória entre duas consciências.  

 

A sociedade da mente é uma metáfora admirável [...] Mas pode-se 

levar longe demais a teoria se ela excluir qualquer sistema no cérebro 

incumbido de dar as rédeas ou a palavra a um agente por vez. [...] Por 

que uma sociedade de agentes mentais precisaria de um executivo no 

topo? A razão é tão clara quanto a expressão iídiche ―Você não pode 

dançar em dois casamentos com apenas um noivo‖. Não importa 

quantos agentes tenhamos em nossa mente, possuímos exatamente um 

corpo. A custódia de cada parte importante deve ser dada a um 

controlador, que seleciona um plano em meio ao tumulto de agentes 

concorrentes. Os olhos têm de focalizar um objeto por vez; não podem 

fixar-se no espaço vazio a meio caminho de dois objetos interessantes 

ou oscilar entre os dois num cabo-de-guerra. (p. 156-7). 
 

Acredito que Pinker consegue demonstrar a relação entre a hierarquização 

que confere sentidos e o ―controlador‖ no comando. Isso implica em uma argumentação 

científica convincente para os modos como a pessoa no controle da emissão usa sua 

consciência para dar sentido à interação. No entanto, para quem, ainda assim, não se 
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convença com esse fisiologismo de Pinker, talvez fosse interessante passar para uma 

abordagem que, mesmo que pareça ir para o extremo-oposto do abstracionismo, tem 

pelo menos a vantagem de utilizar um jargão mais familiar para nós, leitores de teoria 

literária. 

Em ―Phenomenology of Reading‖
43

, Georges Poulet trata da consciência do 

―autor‖ como sendo o outro da nossa consciência: 

 

Estou ciente de um ser racional, de uma consciência, a consciência de 

outro, não diferente da que eu assumo automaticamente em cada ser 

humano que eu encontro, só que, neste caso, a consciência está aberta 

para mim, me acolhe, me permite olhar profundamente dentro de si, e 

até mesmo me permite, com inédita licença, pensar o que pensa e 

sentir o que sente (1969, p. 54). 
 

Poulet chega a afirmar que a leitura é uma espécie de comunhão entre duas 

consciências abrigadas na mesma mente: ―Sei apenas que, durante a leitura, percebo em 

minha mente uma série de significações que fizeram-se em casa lá‖. (idem). Para o 

crítico suíço, no ato da leitura a consciência se torna da mesma matéria que os objetos, 

ou vice-versa: haveria uma espécie de fusão por meio da ―desrealização‖ promovida 

pela recriação das coisas via consciência. Essa recriação confere aos objetos outra 

natureza na consciência, diluindo as oposições entre objetivo e subjetivo, objetos reais e 

objetos mentais. 

Para Poulet, essa é a forma como o eu e o outro se relacionam na leitura: 

 

Eu sou alguém que passa a ter como objeto de seu próprio pensamento 

pensamentos que são parte de um livro que eu estou lendo, e que são, 

portanto, as cogitações do outro.   Eles são os pensamentos do outro, e 

ainda assim eu é que sou o seu assunto. A situação é ainda mais 

surpreendente do que indicado acima. Estou a pensar os pensamentos 

de outro. (op. cit. p. 55). 
 

Poulet parece conceber a leitura em termos de economia mental, em que 

uma consciência, a do escritor, toma lugar ao lado da consciência do leitor e, para esta e 

por ela, atua e fala: ―Ler, então, é o ato em que o princípio subjetivo que eu chamo Eu, é 

modificado de tal maneira que já não tenho o direito, estritamente falando, a considerá-

                                                           
43

 A tradução dos trechos citados é minha. 
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lo como o meu Eu. Eu sou a título de empréstimo para outro, e esse outro pensa, sente, 

sofre, e age dentro de mim‖. (p. 56-7, grifos do teórico). 

Isso poderia levar-nos a supor que ele concebe o ato de leitura como uma 

tranquila aceitação, por parte do leitor, de uma usurpação realizada pelo escritor. Não, 

se trata, porém, de usurpação, mas de uma desapropriação relativa, ou melhor, de uma 

doação voluntária por parte do leitor, que aceita que a mente ou consciência do ―autor‖ 

tome lugar ao lado da sua. Isso, segundo Poulet, 

 

não implica que eu sou a vítima de qualquer privação da consciência. 

Tudo se passa, pelo contrário, como se, a partir do momento em que 

me torno uma presa para o que eu li, eu começasse a compartilhar o 

uso de minha consciência com este ser que eu tentei definir e que é o 

sujeito consciente abrigado no coração da obra. Ele e eu começamos a 

ter uma consciência comum. (p. 59). 
 

Essa consciência comum efetivada ou instaurada pela leitura não se trata de 

um retorno à psicologia do escritor, mas ―de voltar, de dentro da esfera da obra, a partir 

dos elementos objetivos sistematicamente providenciados, a uma determinada potência 

de organização, inerente à obra em si mesma, como se esta última se mostrasse uma 

consciência intencional que determina os seus acordos e resolve seus problemas‖. (p. 

67). 

Poulet acredita, pois, numa formação de poder (cf. p. 67), que dá à obra a 

condição de existir enquanto tal, um ―poder subjetivo‖, uma ―anônima e abstrata 

consciência que preside, em sua indiferença, sobre as operações de toda a consciência 

mais concreta‖ (p. 68).  

Essa compreensão serve para configurar a existência de uma voz que fala 

conosco no texto e apela para nossa interação. Não obstante, os únicos inconvenientes 

dessa análise é a carga idealista ou abstrata que ela invoca e que impossibilita um 

instrumental crítico concreto para análises de romances metaficcionais. Além do mais, 

nem sempre é possível decidir quem é o autor de Poulet: se o homem, a obra e a 

linguagem em específico ou a mistura de tudo isso. 

Como venho dizendo, a teoria dos atos de fala de Austin e Searle nos mostra 

que a intenção consciente ou a consciência intencional do escritor se efetiva/materializa 

por meio de arranjos linguísticos: é no material concreto do texto que localizamos essa 

consciência. A concepção de consciência do autor no texto, aqui defendida, parte dessa 

teoria dos atos de fala. O autor é a consciência outra que nos interpela a partir do 
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material linguístico do romance. É aí que enxergamos a consciência do autor tentando 

levar-nos a determinada direção de leitura, envolver-nos nela.  

Conforme Vanhoozer (2005, p. 298), ―[d]iversos filósofos, Searle entre eles, 

definem intencionalidade sob o aspecto de ‗direcionalidade‘. Estar consciente de 

alguma coisa é ter a mente direcionada para um objeto. [...] Intencionar, então, é uma 

questão de direcionar a mente para determinado objeto ou idéia‖. Portanto, intenção é  

 

uma questão relacionada ao que o autor está fazendo ao tender para 

suas palavras. Eu uso esta expressão – ao tender para – procurando 

assumir dois sentidos: o de ―encaminhar-se a‖ ou ―dirigir-se para‖, por 

um lado, e ―aspirar a, esforçar-se por alcançar‖, de outro. O que um 

autor faz ao tender para as palavras? Apenas isto: o autor intenciona 

tanto um objeto (e.g., o conteúdo proposicional ao qual a atividade do 

autor é direcionada) quanto uma disposição (e.g., a atitude que um 

autor adota em relação ao objeto) (idem). 
 

No entanto, alguém pode achar que até aqui não consegui distinguir 

suficientemente a consciência do próprio texto da consciência do autor nos 

direcionamentos de sentido da obra. Ora, eu lembro que, diferentemente do que fazem 

alguns críticos, não oponho texto e autor, como se o sentido devesse ser atribuído a um 

ou outro. Trata-se do contrário: para mim, intenção do autor significa que o trabalho do 

autor tornou-se constitutivo do texto. O que eu nego é justamente que possa haver um 

texto independente daquilo que seu escritor significou com ele e muito menos ainda 

independente da significância que o autor está instaurando nele. 

Dito isso, vou, mesmo assim, fazer mais um esforço para evidenciar a 

relevância do autor, ou da interação com ele, para a determinação dos sentidos de um 

texto. Para fazê-lo vou dialogar justamente com aquele que talvez seja hoje o mais 

convicto defensor da interpretação orientada para o texto. 

Umberto Eco, em Lector in fabula, afirma que ―um texto representa uma 

cadeia de artifícios de expressão que devem ser atualizados pelo destinatário‖ (1986, p. 

35). Essa afirmação de Eco me leva a perguntar: quem encadeia? Ora, o que Eco está 

fazendo é tentar mostrar como o leitor aciona os sentidos do texto; mas me parece que 

ele se esquece de relacionar a outra mente, a mente do autor, com essa leitura:  

 

o destinatário é sempre postulado como o operador (não 

necessariamente empírico) capaz de abrir, por assim dizer, o 

dicionário para toda palavra que encontre e de recorrer a uma série de 

regras sintáticas preexistentes para reconhecer a função recíproca dos 
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termos no contexto da frase. Dizemos então que toda mensagem 

postula uma competência gramatical da parte do destinatário (p. 35). 
 

Mais uma pergunta impertinente: quem postula? No afã de demonstrar a 

importância do leitor para a abertura do texto, Eco acaba fornecendo uma visão parcial 

do processo, uma vez que evita a todo custo lembrar a participação do ―autor‖. Segundo 

Eco, o texto está entremeado de ―não-dito‖, o qual ―tem de ser atualizado a nível de 

atualização do conteúdo. E para este propósito um texto, de uma forma ainda mais 

decisiva do que qualquer outra mensagem, requer movimentos cooperativos, 

conscientes e ativos da parte do leitor‖. (p. 36).  

Ora, não há nenhum problema em reconhecer-se a cooperação ativa do leitor 

para os processos de significação da obra. O problema é que, para fazê-lo, Eco usa 

frequentemente expressões sintomáticas do apagamento, tais como: ―pede-se ao leitor 

um trabalho inferencial‖. Ou: ―O texto está, pois, entremeado de espaços brancos, de 

interstícios a serem preenchidos, e quem o emitiu previa que esses espaços e interstícios 

seriam preenchidos‖ (p. 37). Mas basta que ele diga ―quem o emitiu‖ para sermos 

lembrados de que alguém o fez. 

Com a terminologia concentrada no texto ou no leitor, terminologia essa que 

apaga o sujeito ou a consciência que ativa os significados da letra morta, Eco parece 

pressupor uma vontade do texto ou uma consciência do texto: ―o texto quer deixar ao 

leitor a iniciativa interpretativa [...] Todo texto quer que alguém o ajude a funcionar‖ (p. 

37, grifos meus). Mas isso só pode ser encarado como uma bela metáfora, e devemos 

fazer a Eco a concessão de que, se ele esquece, ainda que momentaneamente, o ―autor‖, 

é para se concentrar naquela parte do trabalho que compete ao leitor. 

Mas em seguida Eco reconhece que escrever e ler são atos interpretativos 

estratégicos cooperativos, em que tanto o escritor quanto o leitor ativam estratégias de 

pressuposição da participação do outro na co-construção do sentido: ―o texto é um 

produto cujo destino interpretativo deve fazer parte do próprio mecanismo gerativo.‖ 

(p. 39, grifos do teórico). Para esse ato cooperativo, tanto escritor quanto leitor projetam 

um modelo de ―adversário‖ (ele os compara a generais rivais): ―A analogia só pode ser 

invalidada pelo fato de que, num texto, o autor costumeiramente quer levar o adversário 

a vencer, ao invés de perder.‖ (idem). Ou seja, tanto o escritor pressupõe e escreve para 

um Leitor-Modelo, quanto este, uma vez de posse do texto precisa interpretar 
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ativamente, lançando mão da pressuposição de um Autor-Modelo que corresponda à 

estratégia gerada para o texto.  

Assim, apesar de Eco estar tratando prioritariamente do ato de leitura, de 

maneira nenhuma ele está reduzindo a natureza ontológica do sentido, ou fazendo-o 

deslizar infinitamente. Na verdade, ainda que o faça involuntariamente, sua 

demonstração do processo escrita/leitura realça a distinção gerar/interpretar, autor/leitor, 

assim como põe em relevo que se tratam de fenômenos distintos, ainda que 

complementares. O escritor vem antes do leitor e é o escritor que gera os sentidos do 

texto, pelo menos os principais.  

No entanto, o escritor trabalha para o leitor e este mesmo pode e deve 

trabalhar ativamente no ato da leitura, cooperando com a construção de sentidos. 

Segundo ele, o ―autor‖ ―institui a competência do próprio Leitor-Modelo‖ (p. 40), o 

―autor‖ prevê o Leitor-modelo, e o modo como o faz é não somente ―‗esperar‘ que 

exista, mas significa também mover o texto de modo a construí-lo. O texto não apenas 

repousa numa competência, mas contribui para produzi-la.‖ (idem).  

Não obstante, em outro trabalho seu, intitulado ―Ironia intertextual e níveis 

de leitura‖, Eco afirma que ―o texto pode ser lido de modo ingênuo, sem colher as 

remissões intertextuais, ou pode ser lido com plena consciência destas remissões ou 

pelo menos com a persuasão de que é preciso procurá-las‖. (2003, p. 205). Conforme 

Eco, 

 

a ironia intertextual, pondo em jogo a possibilidade de uma dupla 

leitura, não convida todos os leitores para um mesmo banquete. Ela os 

seleciona, e privilegia os leitores intertextualmente avisados, embora 

não exclua os menos avisados. O leitor ingênuo, se por acaso o autor 

põe em cena um personagem que diz Paris é nossa!, não distingue a 

remissão balzaquiana e, contudo, pode se apaixonar igualmente por 

um personagem inclinado ao desafio e à bravata. O leitor informado, 

ao contrário, ―pega‖ a referência e saboreia sua ironia – não apenas a 

piscadela culta que lhe dirige o autor, mas também os efeitos de 

enfraquecimento ou de mutação de significado (quando a citação se 

insere em um contexto absolutamente diverso daquele da fonte) [...]. 

(op. cit., p. 206). 
 

Eco afirma, portanto, a possibilidade de o leitor não perceber a alusão ou 

sentido secundário ou moral pretendido pelo ―autor‖ de uma obra como Os noivos. 

Nesses casos, segundo Eco, ―o risco de que o leitor perceba apenas a história, perdendo 

a lição ética, induz o autor a inserir aqui e ali precisões gnômicas‖. (op. cit. p. 207). 
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Nesse ponto, a espécie de autor aqui defendido e o Autor-modelo de Eco se aproximam, 

pois ambos guiam o leitor passo a passo. De maneira indireta, então, Eco reconhece que 

é o diálogo ou a interação do leitor com o autor-modelo que torna o texto irônico, uma 

vez que ele afirma que é no ―segundo nível de leitura crítica que se decide se o texto 

tem um ou mais sentidos, se vale a pena ir em busca do sentido alegórico, se a fábula 

conta também do leitor – e se estes sentidos diversos estão ligados em sólido e 

harmônico plexo ou podem flutuar independentes.‖ (p. 210).  

No entanto, a conclusão de Eco volta de novo ao autor concebido em termos 

não de Autor-modelo, mas em termos de escritor, de ser humano originador do escrito. 

Ou seja, retorna à discutível dicotomia entre significado (im)provável pretendido pelo 

escritor e significância provável, instaurada nas muitas leituras possíveis. Mais uma vez 

Eco secundariza o ―autor‖ em favor do texto e do leitor:  

 

Ao tentar tais distinções, percebemos, creio eu, que a pluralidade dos 

sentidos é fenômeno que se instaura em um texto mesmo que o autor 

não estivesse de fato pensando nisso e não tenha feito nada para 

encorajar uma leitura multissentido. [...] É inútil esconder que não o 

autor, mas o texto privilegia o leitor intertextual em relação ao 

ingênuo. (op. cit. p. 211). 
 

Curiosamente, em seguida, para provar, ele recorre às intenções do escritor, 

ou seja, à memória que tem de suas próprias intenções ao escrever A ilha do dia 

anterior e utiliza tal parâmetro para avaliar pseudo-ironias intertextuais encontradas no 

seu livro pela teórica Inge Lanslots. Ora, essa é a deixa para, mais uma vez, desacreditar 

a possibilidade de a intenção do ―autor‖ ser responsável pelas ironias do texto: 

 

Até agora talvez eu tenha deixado que se pensasse que a ironia 

intertextual é algo que depende da intenção do autor, mas teorizei 

demais sobre a prevalência da intentio operis sobre a intentio auctoris 

para permitir semelhante ingenuidade. Se no texto aparece uma 

possível citação, e esta citação parece conjugar-se com o resto do 

texto (e de suas outras citações), os propósitos do autor empírico 

contam pouco. Logo, bem faz o crítico (ou o leitor) quando fala de 

citacionismo, e de ―eco textual‖ (uso um outro termo de Linda 

Hutcheon e não estou jogando com meu nome) que a obra encoraja.  
 

Mas, afirmo, a obra encoraja muitas coisas. Aliás, ela pode encorajar tudo. E 

mesmo: como podemos decidir que ela o faz? Alguém precisa decidir ou concordar (o 

que dá no mesmo) que ali estão sentidos que escapam à intenção do escritor. Ora, como 
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eu já disse anteriormente, isso é totalmente contraditório, pois só faz sentido invocar tal 

testemunho se se configura essa intenção em algum lugar, se se dá a ela uma forma e 

um nome, se ela for decidida como tendo essa ou aquela substancia. Afinal, só o que 

existe de maneira inequívoca pode sofrer uma comparação de teste do tipo: ―não, aqui 

não se trata da intenção do escritor‖. Sim, responderíamos. E com isso estaríamos todos 

concordando que, portanto, 1º.) existe uma intenção x do escritor, 2º.) ela pode ser e 

efetivamente está sendo conhecida de maneira incontroversa por ambos os 

interlocutores que dela estão tratando, 3º.) ela não é coincidente com a ironia 

intertextual encontrada no texto pelo leitor ou pelo crítico. 

Ou seja, aqueles que atribuem ao texto sentidos autônomos (em relação ao 

―autor‖) acabariam contradizendo tudo o que os adeptos da morte do autor e os da 

desconstrução, bem como os neopragmatistas antiessencialistas estão tentando afirmar: 

que não existe essência e uma verdade ―lá fora‖; em suma: que não existe autor! 

Portanto, Eco se contradiz quando afirma que, em tais casos, a intenção do 

―autor‖ (escritor) conta pouco. Ora, ela, na verdade, faz toda a diferença, uma vez que, 

pelos próprios argumentos do crítico, funciona justamente como a pedra de toque que 

permite provar a ironia intertextual. Serviria, por contraste, para decidir o acerto da 

interpretação orientada para o texto.  

Eco diz ainda que, ―para ser preciso, a ironia intertextual não é, 

tecnicamente falando, uma forma de ironia. A ironia consiste em dizer não o contrário 

do verdadeiro, mas o contrário daquilo que se presume que o interlocutor acredita ser 

verdadeiro. É ironia definir uma pessoa estúpida como muito inteligente, mas somente 

se o destinatário souber que a pessoa é estúpida‖ (2003, p. 217). Concordo, mas lembro 

que, uma vez que Eco minimiza a participação do ―autor‖, em se tratando de leitura de 

romances seria ainda necessário responder como é que o texto irônico ―pode saber‖ se o 

leitor sabe que a tal pessoa é estúpida.  

Sem essa explicação, ficamos com a impressão de que o texto diria 

cegamente e ao mesmo tempo coisas irônicas e não irônicas, uma vez aceitas as 

premissas de Eco: i) tais coisas só se tornam irônicas depois de lidas, uma vez que ii) a 

intenção do escritor não conta e, portanto, não fixa no texto nada irônico anterior à 

leitura e uma vez que iii) algo só pode ser irônico se o leitor, sabendo do que se trata, 

partir do que sabe para contrastar com o que lê.  

Isso certamente nos levaria à conclusão no mínimo estranha de que não há 

ironia escrita, apenas ironia lida. Ora, me parece que é isso que Hutcheon defende em 



267 

 

 

sua teoria da ironia antiintencionista, com foco no leitor. A teoria de Hutcheon tem 

como resultado final uma certa minimização das potencialidades tanto do ―autor‖ 

quanto do próprio texto, já que ela acredita que os leitores são capazes de ―contornar‖ o 

que está no texto, bem como ―escrever‖ sentidos que não estão no texto. 

Assim, me parece que Eco acaba fornecendo munição aos ―adversários‖ da 

sua crença na capacidade dos textos de serem construções suficientes de sentido, 

anteriores às leituras e mesmo resistentes às interpretações excessivas. Como eu disse, 

sua insistência em apagar a pessoa estética que age no texto o constrange a tais 

contradições.  

Ora, sabemos que alguém no texto dá às palavras uma certa direção de 

ajuste segundo a qual a ironia acontece. Uma ironia é uma ação comunicativa e ironizar 

alguém é fazer uma assertiva sobre alguém. Um enunciado só pode ser tomado como 

uma assertiva a partir do pressuposto da intenção (cf SEARLE, 2010; 1995; 1995b). 

Fazer asseverações é intencionar fazer afirmações, segundo a teoria dos atos de fala. 

Não existem afirmações não ilocucionárias, assim como não existem ilocuções que não 

sejam intencionais.  

Portanto, quando o autor no Chalaça ―afirma‖, sutil e ironicamente, que 

Francisco Gomes é ridículo, ele está intencionalmente dizendo que o Conselheiro o é, 

pois dizer que alguém é estúpido é querer com essas palavras caracterizar uma pessoa. 

Logo, não é o leitor quem vê. Não necessariamente, ou não apenas, já que ou se utilizam 

ou não se utilizam palavras que, colocadas em determinada situação comunicativa só 

podem significar o que significam. Dito isso, deve-se, no entanto, reconhecer que o 

leitor pode comparar uma asseveração com o objeto de que se trata e decidir se está 

havendo ironia ou não.  

Portanto, para evitar noções excludentes de hierarquia interpretativa, 

deveríamos dizer que o papel do leitor é não de ―segunda ordem‖, mas de ―segundo 

momento‖, já que se trata de reconhecimento e não de criação da ironia, como quer 

Hutcheon (2000). Aproveitando a analogia da teórica: a ironia não está no olho de quem 

vê, mas na boca de quem fala e no ouvido de quem lê. Ora, olhos são quase 

autossuficientes, mas, numa comunicação verbal, numa interação comunicativa, boca e 

ouvidos são totalmente interdependentes. 

O próprio Eco parece reconhecer isso, quando fala em ironia percebida e 

impercebida. Ora, se o leitor pode ou não perceber a ironia é porque há ironia anterior 

ao leitor, fora do leitor. Se não fosse assim, não haveria sentido falar-se em condições 
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para efetivação da ironia, como a condição de haver entendimento mútuo sobre um 

sentido divergente dos referentes utilizados. Sem isso, a ironia não funciona. Ou, como 

ele mesmo diz, a ironia vira mentira: ―Se [o leitor] não souber [que a tal pessoa é 

estúpida], a ironia não é percebida, e se fornece apenas uma falsa informação. Logo, a 

ironia, quando o destinatário não está consciente do jogo, torna-se simplesmente uma 

mentira‖ (2003, p. 217).  

Estar consciente do jogo. Eis um ponto decisivo. Para mim, é o autor quem 

dá consciência do jogo, pois estar consciente é compartilhar uma informação: é preciso 

ver, dizer que vê e ouvir(se) que, de fato, está vendo: só assim há consciência: na 

interação. Esse de fato é dado pela atuação, pela frequência do autor: quando leio, 

suspeito o sentido, mas é a confirmação dele, via autor, que me permite saber: primeiro 

perceber, segundo saber se o que percebo é mesmo o que percebo. É o autor, como 

espelho, que me permite perceber que há algo ―lá‖ e que esse algo é mesmo algo e não 

apenas um ruído, uma coincidência ou um equívoco logo suprimido ou esquecido. O 

autor me faz perceber que percebo o que percebo. Depois disso, posso rir. 

Resumindo a contribuição de Eco para a questão da consciência do autor vs. 

a consciência do texto ou consciência que o próprio texto dá ao leitor, 

independentemente do ―autor‖: Ricoeur (1976), evitando tomar partido na discussão 

sobre se o sentido é determinado pelas intenções do escritor ou pelas intenções dos 

leitores, chega a sugerir uma certa terceira via, por meio do conceito de intenção do 

texto. No entanto, segundo Compagnon (2001), tanto em Ricoeur quanto em Umberto 

Eco o conceito de intenção do texto não passa de solecismo, uma vez que a 

fenomenologia, de onde fingiriam tomar emprestado o termo, não deixa de relacionar 

intenção e consciência: ―Como o texto não tem consciência, falar da ‗intenção do texto‘ 

ou de intentio operis é reintroduzir, sub-repticiamente, a intenção do autor como guardiã 

da interpretação, com um termo menos suspeito ou provocador.‖ (p. 84). 

Insistir na intenção não é insistir na necessidade de um árbitro externo e 

biográfico sem o qual não se possa decidir sobre o valor do texto ou mesmo acerca do 

acerto da leitura. A intenção é apenas a condição necessária para que se efetive a 

interação do leitor com a pessoa estética que comanda a narrativa: inferir intenção é 

interagir, e interagir é ler. Interagir com o autor é perguntar-se o que este autor no texto 

está intentando fazer, ou melhor, fazendo intencionalmente, e como isso implica em 

nossa leitura e nossa recriação dos sentidos: eis o valor da intenção e seu lugar 

adequado no problema. 
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Face ao exposto, volto a perguntar: existe intenção irônica da personagem? 

O narrador protagonista pode, portanto, ter intenções autoirônicas, ou seja, tê-las, a 

rigor, de maneira independente de qualquer outra vontade, como a do escritor, do autor 

ou do leitor? A resposta a essa última pergunta depende que a da primeira seja 

afirmativa, afinal, apenas se alguém pode ser irônico é que pode ser também 

autoirônico: uma vez que, como demonstrei atrás, a personagem não tenha verdadeira 

autonomia e que a intentionem persona seja apenas uma força de expressão, segue-se 

que o Chalaça não pode, de fato, zombar – menos ainda de si mesmo. 

A rigor, não existe autoironia em narrativa. O que existe é ironia do autor 

para com sua personagem. Basicamente, isso se dá por que o eu que ironiza e o eu 

ironizado não podem coincidir, já que são seres diferentes (autor e personagem), que 

atuam em frentes diferentes (a personagem cuida de si, o autor cuida do relato). 

Portanto, a ―autorreflexão‖ do narrador é apenas aparente; na verdade, ela é impossível, 

uma vez que uma vontade (a do autor) finge dar à outra (personagem) liberdade para rir 

de si mesma.  

Assim, o que ocorre, de fato, é que o autor faz a personagem risível e ele 

mesmo ri-se dela. Portanto, a personagem nunca possui o ―si mesmo‖. Alguém, ―nela‖, 

leva-a a tornar-se risível para nós, leitores. Sua confissão é involuntária porque, a rigor, 

como mostrei através de Candido, a personagem não possui vontade própria. Assim, 

vou tentar manter presente essa conquista, segundo a qual a personagem é fiel apenas ao 

enredo, jamais a si mesma. Ora, se a personagem não tem vontade própria, quando ela 

se volta, aparentemente, sobre si mesma, estamos diante não da vontade da personagem, 

mas da intenção do autor no texto, que simula, em favor do todo da narrativa, a vontade 

da personagem.  

Acredito que esses resultados já permitem avaliar o problema específico da 

(aparente) intenção autoirônica do Conselheiro Gomes.  

 

5.8 A intenção irônica do autor no Chalaça 

 

Conforme Vanhoozer, a ficção é ―fundamentalmente determinada pela 

consciência do autor daquilo que ele está fazendo‖ (2005, p. 315). Para ele, ―[o] único 

fator que torna uma narrativa ficção, e não história, é o modo de atenção do autor [ou 
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escritor], que dita a ‗direção de ajuste‘ entre palavras e o mundo (ou a suspensão parcial 

da relação, como ocorre na ficção‖ (idem). 

Ainda que Vanhoozer esteja chamando escritor de autor, ou seja, ainda que 

mantenha uma dependência mais estreita do que aquela que eu mantenho entre pessoa 

humana e pessoa estética, na verdade ele se esforça para se lembrar de que o seu ―autor‖ 

é algo que se efetiva nos textos e por meio da linguagem. Por essa razão, posso 

aproveitar sua noção de intenção como ação autoral que se efetiva pelo conteúdo 

utilizado e pela atitude demonstrada pelo “falante”. Partindo desse entendimento, vou 

avaliar o que o autor no Chalaça está fazendo. 

A natureza das ironias de Francisco Gomes faz o leitor perceber que o 

resultado é o Chalaça construir-se a si mesmo, pela escrita, como um verdadeiro bobo 

da Corte. Mas, para demonstrá-lo, a quem devo atribuir a intenção? Ao próprio texto? À 

própria personagem? À pessoa biográfica do escritor? Considero que a fonte dessa 

lembrança é o autor no texto. É a direção de ajuste do autor no Chalaça que leva-nos a 

rir do Conselheiro Gomes. 

Mas será que não deveríamos atribuir tal intenção ao próprio Torero? Para 

conferir, seria oportuno avaliar a proposta da professora Regina Dalcastagné.  Em um 

trabalho em que faz o levantamento acerca dos modos de construção das personagens 

em romances brasileiros contemporâneos, Dalcastagné identificou algumas das 

tendências ideológicas desses modos. Chamando a atenção para os apagamentos, 

exclusões, preconceitos e invisibilidades revelados pela pesquisa, Dalcastagné chega à 

seguinte conclusão: 

 

Quando se afirma que algo é invisível, a situação é, de algum modo, 

tornada objetiva. Ser invisível seria a qualidade de um objeto (uma 

pessoa, um grupo de pessoas). Mas talvez o reverso da invisibilidade 

seja justamente a dificuldade de enxergar. Passaríamos, então, da 

pretensa objetividade de uma situação, para o problema da 

subjetividade do observador. É ele, o observador (que somos cada um 

e nós, nossos escritores preferidos, nossos melhores narradores) que 

escolhe (obviamente imerso em sua própria experiência, de classe, de 

gênero, de vida) o que quer, o que pode (o que queremos, o que 

podemos) ver. (2013, p. 15). 

 

Dessa conclusão, Dalcastagné deriva uma proposta. Segundo ela, ―não nos 

bastaria mapear as personagens dos romances, seria preciso saber também quem eram 

os seus autores‖. (idem). Mas para aderir à proposta da pesquisadora é preciso primeiro 
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decidir se ela é ou não executável; bastando, para tanto, conferir se com ―autores‖ a 

professora está se referindo ao tratamento ficcional das obras ou à visão de mundo e 

valores que podem ser atribuídos aos romancistas.  

Ora, como vimos no capítulo anterior, sair à busca das ideologias públicas 

do escritor nem sempre ajuda. Se temos o projeto de denunciar o potencial alienante ou 

reacionário dos modos de construção de uma determinada personagem temos de desistir 

de uma vez por todas de fazê-lo a partir da intenção do romancista. Para o crítico 

literário, segundo penso, a avaliação do romance não pode se constituir numa peça 

criminal. Por essa razão, acredito que precisamos nos concentrar no trabalho de análise 

interna ou literária da obra e apontar as intenções do autor e não do escritor, o qual, a 

rigor, não responde direta nem sumariamente pelo que escreve: Madame Bovary não é 

ele. 

Precisamos, em suma, de fazer um trabalho de análise literária que localize 

essas ideologias e apagamentos como construção ficcional que são. Assim, se a intenção 

do escritor não se liga com o texto senão por meio de uma mediação estética e uma vez 

que cada personagem ―responde‖ apenas por suas próprias ações verbalizadas, quem 

pode responder pela ideologia assumida no todo do texto, inclusive nos silêncios e 

subtendidos, é o autor. 

É preciso insistir: esse autor não se confunde com o escritor. Se isso não é 

observado e o crítico sai em busca das intenções irônicas da pessoa biográfica, começa a 

chamar José Roberto Torero de autor, esperando ainda que tal escritor responda 

diretamente pelas convicções das personagens. É justamente aí que os problemas de 

leitura de um romance metaficcional começam a aparecer. Para dar um exemplo dessa 

indistinção problemática, reconstituo um trecho de um trabalho acadêmico sobre o 

Chalaça: 

 

A princípio, a narrativa brinca com seu intertexto, a História oficial, 

ao apontar como suposta fonte do relato o diário deixado pelo 

conselheiro. O autor da trama, no entanto, alerta que, apesar de a 

autenticidade do documento ter sido questionada por estudiosos 

portugueses, uma vez que a linguagem utilizada não condizia com a 

da época vivida, crê que: ―... a natureza informal que se imprime a um 

diário possa explicar a coloquialidade e os eventuais erros históricos 

do texto‖. (Torero, 1994:10) Dessa forma, o escritor estabelece seu 

modo de encarar o fato histórico: ele será subvertido na medida em 

que a linguagem literária o exigir. (De NIGRIS, 2008, p. 410-11, 

grifos meus). 
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De Nigris parece desconsiderar a distinção entre escritor e autor; ou, pelo 

menos, entre autor da trama e autor na trama. No entanto, considerar seria muito 

relevante, já que o romance de Torero brinca com essas distinções, e o jogo com a 

própria materialidade e existência do livro faz parte de seus significados.  

De Nigris, partindo da indistinção entre escritor e autor no texto acaba 

caindo nas ―armadilhas‖ metaficcionais do livro. Para mostrar como essas armadilhas 

abundam no romance e para realçar a relevância da interpretação orientada para o autor, 

vou avaliar os elementos paratextuais e textuais de Chalaça, distinguindo neles as 

ironias do escritor e as autorais. 

 

5.8.1 Ironias escritorais e autorais no Chalaça 

 

Começo pelos elementos que antecedem a narrativa propriamente dita, 

ainda que, como veremos, não há nada nesse romance que não faça parte de um todo 

narrativo; não há nada nele que não seja ficção.  

I. Elementos paratextuais 

1. Elementos da capa 

a) Título: Galantes Memórias e Admiráveis Aventuras do Virtuoso 

Conselheiro Gomes, o Chalaça.  Bem se vê que o título do romance é carregado daquilo 

que Eco (2003) chamou de ironia intertextual. Certamente os textos aí invocados de 

maneira irônica são os títulos de novelas de cavalaria. Estes, por sua vez, já eram 

invocados de forma zombeteira no Dom Quixote e no Lazarillo, aos quais 

provavelmente as Galantes Memórias devem ter em mira. O que está na capa é a 

provável versão condensada das 6 possibilidades de título que o Conselheiro Gomes 

ainda apresentará ao leitor ideal: 

 

Biografia Instrutiva de um Homem Honesto, 

Apontamentos Morais e Políticos, 

Aventuras de um Filósofo Viajante, 

Memórias Oferecidas ao Mundo, 

Francisco Gomes: o Despertador da Virtude e 

Chalacíadas. (Chalaça, p. 56, grifos do escritor). 
 

 Pelo que já demonstrei nas discussões anteriores, não podemos atribuir o 

título ao próprio memorialista, que é uma personagem e, portanto, não pode ―falar‖ 

senão em suas enunciações diretas. Esse título é, pois, ironia do autor no texto, que traz 



273 

 

 

o resultado final da ―enquete‖, digamos assim, do memorialista, para a capa. Isso mostra 

que o autor nesse romance não se contenta em ―esperar‖ o livro ser aberto para começar 

a ativar sua irônica metaficcionalidade. O autor no Chalaça começa a chamar nossa 

atenção para tal ficcionalidade já a partir do título! 

b) Subtítulo: ―Trazidas à luz por José Roberto Torero‖. Aqui o próprio 

escritor foi incluído, pelo autor, no jogo ficcional do livro. Avaliemos com cuidado as 

possibilidades do enunciado. Noto primeiro que a expressão ―Trazidas à luz‖ é ambígua. 

Primeiro ela ajuda a construir a suposta tentativa de enganar o leitor, insinuando que ele 

corre o risco de pensar, ainda que por um momento, que o que tem nas mãos é um livro 

histórico, não-ficcional, um documento, portanto. Por esse expediente, caberia ao 

escritor, José Roberto Torero, apenas a ―descoberta‖ e a edição ou iniciativa de 

publicação das verdadeiras memórias de Francisco Gomes da Silva.  

Mas noto que o autor não afirma nada disso. Trata-se justamente do 

contrário: a ironia decorre do fato de ele aproveitar um disfarce de possibilidade para 

fornecer ao leitor o deleite ou bom humor que deriva dessa sugestão de suposição.  

O segundo sentido insinuado para a expressão ―Trazidas à luz‖ vai na 

direção inversa desse primeiro. Se, como disse, com o primeiro sentido o autor 

instaurado insinua reforçar a suposta descoberta do diário do Conselheiro e, portanto 

sua natureza documental, aqui é justamente pelo aspecto misterioso e místico que ele 

gera o humor, decorrente da alusão ao suposto espiritismo das ―orelhas‖. 

c) ―Orelhas‖ do livro. Aí aparece o ―próprio‖ Dom Pedro I, via texto 

―psicografado‖, apresentando o livro e seu protagonista aos leitores. Dom Pedro 

preenche o texto com todos os dados que se espera de uma apresentação, mas, como não 

poderia deixar de ser, apesar do pretenso tom de seriedade, o texto é carregado de mofa 

e zombaria. O autor surge nos interstícios das falas do Imperador, mostrando, por 

exemplo, a intenção daquele de nos levar a interpretar Francisco Gomes como resumo 

do homem brasileiro: ―O Chalaça foi, enfim, um exemplo acabado de homem e 

estadista, e constitui-se num modelo muito imitado pelos brasileiros, desde aqueles 

tempos até os dias de hoje.‖  

Assim, desde a ―orelha‖, o romance realmente confirma, via trabalho do 

autor, o direcionamento para a (des)construção de um paradigma do brasileiro. Isso me 

leva a crer que autor e escritor, neste romance estão imbricados, já que estão de acordo 

quanto ao caráter representativo que pretendem dar a Francisco Gomes. Voltarei a esse 

ponto quando estiver tratando da epígrafe do livro. 
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d) Quarta capa. Aqui o autor ironiza por intermédio da apresentação do 

livro, supostamente feita por ―Os editores‖. A estratégia de aparentemente inserir o livro 

numa indefinição entre o documento histórico e a ficção ganha novas nuances. Mais 

uma vez, Torero vira personagem do autor e é citado por essas personas que se 

subscrevem como ―Os editores‖. A zombaria ganha contornos quando ―Os editores‖, 

ajudando na proposta veiculada através de ―O autor‖ do Prefácio, afirmam que o livro 

foi apresentado a eles como documento histórico, mas que acreditam tratar-se de ficção.  

Eles, no entanto, longe de dirimirem as supostas dúvidas do leitor ou 

afastarem com convicção a alegada possibilidade de o livro ser um embuste, apenas 

reforçam a dubiedade. O humor está nesse circunlóquio, por eles utilizado: ―Na verdade 

a obra nos parece fruto da mais pura liberdade ficcional‖ (grifos meus). A graça está em 

que isso é, ao mesmo tempo, um desmentido (―Na verdade‖) e uma nova hesitação 

(―nos parece‖). Quem fala? Certamente que não é Torero, nem ―Os editores‖. Por cima 

do ombro dessas personas vejo o autor, com seu riso largo de mofa. 

2. Epígrafe. A epígrafe do romance – ―Quae fuerunt vitia, mores sunt‖, de 

Sêneca – indica o sentido historiográfico exemplar: leremos uma história que nos 

mostrará que certos vícios, sintetizados na pessoa do Chalaça, vieram a se tornar hábitos 

de toda uma nação. Essa afirmação pode ser atribuída ao próprio Torero. Não obstante, 

como disse acima, essa é também uma convicção do autor que dirige a narrativa e que 

tenta nos levar a essa mesma percepção segundo a qual Francisco Gomes seria um tipo-

símbolo do brasileiro médio.   

Assim, nossa forma de separar o escritor e o autor nessa epígrafe é 

lembrando-nos de que o enunciado se trata de uma proposição abrangente e não 

dramatizada. O autor precisa da movimentação enunciativa marcadamente ficcional, dos 

disfarces, ainda que provisórios; o escritor, não. 

Não obstante, o exemplo serve para mostrar que o fato de escritor e autor 

estarem imbricado em algumas obras (ou seja, terem motivações semelhantes) faz com 

que, em alguns enunciados, como é o caso da epígrafe de Chalaça, seja mais difícil 

separar a ironia do escritor da ironia do autor. Haverá situações, mesmo que muito mais 

raras, em que essa separação pode mesmo tornar-se impossível. Acredito ser o caso dos 

agradecimentos do romance.  

3. Agradecimentos. O texto que se segue à citação de Sêneca tem no livro 

um sentido peculiar. É um bom exemplo de deriva intencional, ou ironia desintencional, 

já que esse texto pode ser atribuído tanto a Torero como ao autor no texto. Vou 
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transcrever o agradecimento e em seguida explicar por que considero sua ironia 

―híbrida‖ ou sincrética ou ainda de difícil atribuição. 

 

Agradeço ao meu amigo Marcus Aurelius Pimenta,  

autor de tantos palpites e sugestões que, fosse eu 

honesto, lhe creditaria metade desta obra.  

 

Quem fala? Ora, parece fácil decidir, principalmente para quem conhece a 

vida e obra do escritor. À primeira vista só pode mesmo ser José Roberto Torero, já que 

Marcus Aurelius Pimenta, grande amigo e colaborador de Torero, existe, de fato, tem 

mesmo esse nome e realmente ajudou Torero a escrever o romance. No entanto, pelos 

exemplos anteriores, a essa altura o leitor já terá conferido que o autor instaurado não 

hesita arrastar quem quer que seja para dentro do jogo ficcional do livro e, por isso, não 

devemos levar muito a sério o fato de Marcus ser uma pessoa real.  

Aliás, e se o leitor não conhece nem a vida nem a obra de Torero, não tendo, 

portanto, jamais ouvido falar de Marcus Aurelius? Acredito que, para tal leitor 

desinformado, o fato de o nome do amigo de Torero ser um tanto peculiar ajuda a 

instaurar um novo engodo preliminar aos assumidos pela narrativa. Há sem dúvida 

algum humor nesse agradecimento a esse sujeito de nome misto de latim e Pimenta. A 

propósito do latim, lembro que o romance, no seu todo, toma emprestada de forma 

paródica a pompa linguística do Novecentos. Isso ajuda a enganar o leitor ―desarmado‖. 

O mesmo ocorre com o ―Pimenta‖, já que, no contexto geral do livro, o sobrenome pode 

funcionar perfeitamente como uma ativação autossuficiente de significados relacionados 

ao erotismo popular que o romance reivindica.  

Por essa razão eu diria que tanto Torero quanto o autor no texto ―lucram‖ 

enunciativamente nesse agradecimento que antecede o Prefácio, o qual abriga, assim, 

tanto ironia escritoral quanto ironia autoral.  

4. “Prefácio” de “O Autor” e notas de rodapé. Tanto por meio do 

―Prefácio‖ quanto nas notas de rodapé do romance fala uma pessoa que assina como ―O 

Autor‖. Essa pessoa é biográfica ou estética? Quem fala é José Roberto Torero? Para 

responder precisamos primeiro notar que a perspectiva adotada, tanto para o ―Prefácio‖ 

quanto para as notas de rodapé, é ficcional, com pleno uso da imaginação criativa. Não 

estamos, portanto, diante de José Roberto Torero, escritor, a falar sinceramente, mas 

perante a voz organizadora do todo da obra, que brinca com a insinuação da 
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possibilidade de enganar o leitor sem nenhuma outra advertência que não seja o próprio 

tom, pretensamente sério.  

No entanto, reconheço, isso não soa óbvio e dependendo da terminologia 

adotada, pode-se chegar a conclusões diferentes. Segundo, Lacowicz (2011, p. 54), por 

exemplo, 

 

[n]o romance de Torero [...] [c]ria-se um correlato ficcional do autor 

real, e que se expressa em um prefácio que iniciaria o romance e em 

notas de rodapé ao longo do texto, sendo que esse prefácio seria na 

verdade a imagem de um prefácio, pois que já interno ao romance. 

Esse José Roberto Torero, de uma diferença ontológica com relação 

ao autor real, seria apenas um editor que trouxe os documentos de 

Chalaça à luz, dando espaço, portanto, para que a 

personagem/narrador tome o foco narrativo para si e seja responsável 

por sua narrativa.  

 

Apenas discordo de duas pequenas filigranas: primeiro, que se trate, ainda 

que provisoriamente de José Roberto Torero, mesmo que seja como ―correlato ficcional 

do autor real‖; segundo, que o ―Prefácio‖ de ―O Autor‖ confira esse poder à 

personagem, de fazer dela ―responsável por sua narrativa‖, se, com isso, Lacowicz está 

sugerindo a efetiva independência ontológica de Francisco Gomes. Vou responder a 

isso primeiro, depois trato da questão do ―correlato‖ de Torero.   

Ora, quanto a independência da personagem ser reforçada pelo ―Prefácio‖: 

para mim, trata-se justamente do contrário, já que o autor instaurado se antecipa à 

elocução do próprio Francisco Gomes, ironizando-o. Voltarei a esse ponto mais à frente. 

Por hora, lembro que ele me leva a explicar a segunda filigrana em que não abono a 

explicação de Lacowicz. 

Com ―antecipação do autor à elocução do próprio Francisco Gomes‖ não 

quero dizer que o autor fale diretamente nesse Prefácio. Não devemos atribuir, de 

maneira direta, essa enunciação nem a Torero (escritor), nem ao autor. Lembro mais 

uma vez por que não devemos fazê-lo: conforme a proposta que venho desenvolvendo 

no atual e nos demais capítulos deste trabalho, o autor é uma pessoa estética que se 

comunica conosco e nos faz apelos indiretos, ―falando‖ nas entrelinhas, implícitos e 

subtendidos de um texto; ou seja, o autor atua na perspectiva geral, na direção de ajuste 

do todo. Nesse sentido, o autor não deve ser confundido com essa personalidade direta 
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que está assumindo francamente o discurso ou à qual o leitor associa explicitamente o 

discurso.  

Assim, quem verbaliza ou enuncia por meio do ―Prefácio‖ e nas notas de 

rodapé é uma persona provisória, uma personagem vocal criada apenas para essa parte 

do texto. Repito: não se trata de um correlato de Torero. O fato de o Prefácio ser 

subscrito por ―O Autor‖ não nos deve confundir: trata-se de um disfarce de 

personalidade, um componente do embuste. Nos implícitos dessa personalidade que 

assina, ou seja, por trás dela, ―fala‖ uma outra pessoa; essa pessoa é o autor instaurado 

no texto, o mesmo que ironiza nos demais elementos paratextuais já descritos. 

Se isso ainda não está evidente, peço ao leitor que observe como ―O Autor‖ 

diz, no ―Prefácio‖, coisas engraçadas como se fossem sérias: ―Infelizmente a tetraneta 

do famoso Chalaça não cedeu gratuitamente os papéis para o bem da História, de modo 

que tive de pagar-lhe uma boa quantia, que espero recuperar ao menos em parte com a 

publicação deste livro‖. (Chalaça, p. 10) 

É a mesma estratégia de humor pelo disparate não consciente, usada todo o 

tempo pelo autor no texto para caracterizar Francisco Gomes. A persona, portanto, 

pretende estar fazendo um Prefácio, mas o autor no texto leva-a a dizer coisas 

engraçadas para nosso deleite; coisas que a persona não precisaria assumir, imersa que 

está em seu disfarce, satisfeita consigo mesma. Se a persona pretende estar falando 

sério, é o autor no texto quem chama nossa atenção para tal ridículo, ativando nossa 

percepção da escritura ou da deriva de sentidos que causa humor.  

 

II. Elementos textuais 

 

O romance Chalaça é composto de 63 capítulos curtos. A presença do autor 

pode ser percebida inclusive na justaposição aglutinante dos capítulos, modo estranho 

que tenho de definir o estranho expediente por meio do qual supostos fragmentos 

―(anotações, cartas, reflexões e algumas memórias)‖ (conforme o ―Prefácio de ―O 

Autor‖) vieram parar na ordem exata e na adequada economia que nos permite 

acompanhar com certa regularidade alguns episódios concatenados e marcantes da vida 

do Conselheiro Gomes. 

Há um autor por trás dessa perfeita organização que finge não ser 

organização ou ser aleatória. A propósito da economia do texto: o livro tem duas partes 

bem marcadas. A primeira, que vai do capítulo 1 ao 15, compreende entradas do diário 
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de Francisco Gomes da Silva. Na 15ª. entrada do diário ou no capítulo 15 do romance 

que lemos, Francisco Gomes decide que vai escrever suas memórias. Já descrevi aqui a 

―enquete‖ que ele faz com o leitor virtual do diário para escolher o título do que chama 

também de sua biografia.  

Assim, do capítulo 16 em diante, lemos também trechos de suas memórias, 

só que agora intercalados com as entradas do diário que já acompanhávamos. Essa 

segunda parte fica evidente pela diferenciação, que então se instaura, entre as entradas 

do diário (antecedidas de números arábicos sequenciais) e os capítulos das memórias 

(também antecedidos de números arábicos, mas encabeçados pelos títulos 

―quixotescos‖). Além desse expediente, trechos do diário e capítulos das memórias são 

singularizados pelo uso diferenciado do tipo da fonte gráfica: comum para o diário, 

grifo em itálico para os capítulos das memórias.  

A primeira parte como que dá conta de seus insucessos em Lisboa, nos 

quais se destacam o temor da inimizade de D. Amélia, esposa de D. Pedro. Conquistar a 

simpatia da Duquesa é relevante para Chalaça, um arrivista que precisa, a todo custo, 

manter-se em torno de D. Pedro para poder lograr sucesso em seu antigo sonho de obter 

um título nobiliárquico e algum espólio. Acontece que D. Amélia não gosta de Chalaça, 

devido ao fato de o amigo e ex-secretário do marido dela ser notoriamente conhecido 

como um proxeneta, responsável pela vida desregrada que o Imperador viveu no Brasil, 

marcada por adultérios e escândalos.  

Ora, D. Amélia credita todos os insucessos de seu relacionamento instável 

com D. Pedro e mesmo os agravos da saúde do marido a Chalaça. Para piorar a situação 

de Francisco e para tornar ainda mais improvável seu sucesso, entra em cena o Marquês 

de Barbacena, seu rival e responsável pelas intrigas que levaram D. Amélia a exigir a 

expulsão de Chalaça do Brasil. Com a aproximação entre Barbacena e D. Amélia, 

Chalaça, temendo pelo seu futuro, sente-se cada vez mais saudoso do seu passado. Essa 

é a deixa para ele finalmente começar as suas memórias, que passamos a acompanhar a 

partir do capítulo 16 do livro, início dessa não nomeada segunda parte. 

Quero chamar a atenção para o fato de que, tanto na primeira como na 

segunda parte do livro, ou seja, tanto nas entradas do diário, quanto no texto das 

memórias, a escrita do Conselheiro não é nada favorável a sua própria inteligência, 

caráter e ideologias. Fica evidente que, mais do que uma pessoa autônoma contando sua 

própria história (Chalaça), o que temos diante de nós é uma pessoa zombeteira (o autor) 

contando a ―História‖ do Brasil em prejuízo da imagem do próprio narrador. Não se 
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trata, portanto e apenas de um alguém relatar os lances de sua vida, mas de outro 

alguém se aproveitar desse primeiro texto para oferecer uma implacável e bem-

humorada proposta de delineamento do caráter nacional. 

Assim, o autor no texto apresenta o brasileiro como um sujeito gozado e 

frívolo, que gosta de levar vantagem e não hesita usar a língua (retórica) como meio de 

ascensão ou conquista diária. Esse tipo não se pauta por uma cosmovisão profunda, 

preferindo adiar as grandes teses da existência. Age em conformidade com as 

circunstâncias, sendo o conforto sua única grande preocupação, e seu temor, perdê-lo. 

Estuda e lê sem muita convicção, apenas para galgar espaços sociais e causar boa 

impressão, donde resulta sua cultura engraçada, híbrida e cafajeste, recheada de pompa 

e galhofa. Nem ele nem os outros acreditam de fato em tudo aquilo que é dito ou escrito 

por ele, ainda que, no peculiar jogo social brasileiro, se deixem comover e mesmo 

vencer por sua eloquência.  

Aliás, o Chalaça configura o anti-herói literário preferido dos romancistas 

que, desde Lima Barreto a Graciliano Ramos vêm denunciando, via personagens 

escritores, as tendências à retórica balofa que sempre ronda o espírito nacional. De 

todos os protagonistas avaliados neste trabalho, Francisco Gomes talvez seja o único 

que tem um problema inversamente proporcional ao daqueles que, devido ao seu 

respeito pelas palavras, encontram-se muitas vezes incapacitados a escrever e assolados 

pelo sentimento de impotência criativa: confira-se, a propósito, a verbosidade frívola do 

Conselheiro. 

Esse, portanto, é o Chalaça. Desse modo, a afirmação (feita na ―orelha‖ do 

livro pelo ―próprio‖ Dom Pedro e depois confirmada em todo o livro) de que se trata do 

homem que escreveu a primeira Constituição brasileira e que ajudou a gritar a 

independência nacional, torna-se a materialização cômica do insulto gaullista 

universal
44

: o Brasil, definitivamente, não é um país sério. 

 

5.8.2  As intenções irônicas do autor no Chalaça 

 

Acredito que agora eu já possa retomar aquela afirmação que fiz 

anteriormente e que, acredito, pareceu então bastante peremptória: a de que, conforme a 

                                                           
44

 A propósito de ―autoria‖ no sentido de atribuições de origem, o jornalista Marcelo Duarte (2013) 

afirma que a famosa frase ―O Brasil não é um país sério‖ é do embaixador brasileiro Carlos Alves de 

Souza e não, como é senso comum, do presidente francês Charles de Gaulle.  
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Poética do Pós-Modernismo, de Hutcheon, devemos concluir que o Chalaça não é uma 

metaficção historiográfica pós-modernista, bem como reconhecer, à luz da mesma 

teoria, que Francisco Gomes é uma personagem ―cêntrica‖, já que ou simboliza a 

aristocracia brasileira de fins do Império, ou reafirma as versões historiográficas sobre o 

Conselheiro.  

Posso ir ainda mais longe e dizer que nem Chalaça é metaficção 

historiográfica, nem Francisco Gomes é ex-cêntrico porque o que o Chalaça faz é 

(re)instaurar um certo mito de fundação do caráter nacional, reafirmando nosso próprio 

olhar sobre o brasileiro médio como um charmoso e criativo folgazão cabeça oca: 

 

a figura do Chalaça constitui-se não só como elemento participativo 

de nosso Império e, portanto, de parte fundamental de nossa história, 

mas como ―modelo‖ de comportamento para os brasileiros. 

Estabelece-se, então, desde o princípio da narrativa, um olhar irônico 

para com a nossa formação e no que se transformaram os brasileiros, 

que, como o Chalaça, são a zombaria encarnada. (De NIGRIS, 2008, 

p. 411). 
 

De Nigris acredita ainda que ―[a]o identificar o companheiro de aventuras 

do Imperador com os brasileiros, o autor da trama estabelece uma identificação entre a 

personagem e o caráter nacional.‖. (op. cit. p. 412, grifos meus). Ressalvemos apenas 

que quem o faz não é Torero, que bem pode dizer em entrevistas que tinha outras 

intenções, mas o autor na trama. Ainda conforme De Nigris,   

 

[a]pesar de o Chalaça ficcional privilegiar seus interesses individuais, 

a história oficial vê, na figura histórica de Gomes da Silva, um amigo 

incondicional do Imperador (Vainfas, 2002). A reinterpretação 

literária da personagem histórica do Chalaça, atribuindo-lhe 

características que  o senso comum costuma apontar no caráter 

nacional, faz que se encontre, na História oficial subvertida, a base 

para a justificativa de nosso presente, a de um brasileiro pouco sério e 

voltado mais a seus assuntos pessoais do que aos movimentos 

coletivos de formação e desenvolvimento da nação. (p. 413). 
 

Acredito que De Nigris apenas se equivocou ligeiramente ao entender o 

problema da relação entre egoísmo e altruísmo no caráter do Chalaça a partir de um 

cotejo com a fonte historiográfica de Vainfas. Ora, se Vainfas diz que o Conselheiro da 

História era amigo e fiel a D. Pedro, isso não implica que o que vemos no Chalaça 

subverte a História oficial. Também não acredito que o romance, ou melhor, o autor no 
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romance, use Francisco Gomes para construir em seu próprio discurso a imagem de um 

brasileiro médio egoísta e pouco dado a movimentos coletivos. Isso me parece uma 

certa extrapolação, até porque o modo de aparente auto-derrisão (aparente no que tange 

ao ―auto‖ e não ao escárnio, como já expliquei) do Chalaça é construído de forma leve e 

zombeteira. Chalaça nunca perde essa leveza e charme que o marca mais como um 

maganão (como diz dele D. Pedro, na ―orelha‖) do que propriamente como um egoísta 

assumido. 

No entanto, se concedermos que De Nigris tem mesmo razão, a que isso nos 

leva? Ela não está apenas dizendo que a forma de apropriação de Torero serve para 

reafirmar o paradigma do brasileiro folgazão e hedonísticamente egoísta, com o que, 

exceto pelo ―egoísta‖, também concordo; mas ela está dizendo também que isso é feito 

contra os documentos da historiografia formal. Ora, do ponto de vista da ética da 

escrita, isso seria um pouco pior do que recorrer à História para legitimar um 

tipo/segmento social em detrimento de outro. Portanto, uma tal conclusão implicaria de 

novo que Chalaça não é metaficção historiográfica pós-modernista, já que o discurso do 

Chalaça serviria para legitimar versões mitológicas do brasileiro médio. 

Para não cair numa discussão estéril sobre as ―verdadeiras‖ intenções de 

José Roberto Torero acerca da relação literatura e História brasileira que ele ―quis‖ 

estabelecer com esse romance ―quando o escrevia‖, vou fazer um último teste que 

deverá evidenciar, via autor no texto, que o romance é metaficcional, mas não se insere 

na metaficção historiográfica de Hutcheon (1991). Vou partir, para tanto, do 

pressuposto de que já demonstrei suficientemente o que o romance e a personagem não 

são, podendo me dar ao luxo de me deter agora apenas no que eles são. 

Passo, para tanto, a uma breve consideração sobre a natureza do tratamento 

da personagem que, conforme os estudiosos, caracteriza os diferentes tipos de relação 

entre literatura e história no romance contemporâneo. Recorro então a Esteves (2010), 

segundo o qual 

 

[a] partir da segunda metade do século XX, é quase consenso 

generalizado que a história e a literatura têm algo em comum: ambas 

são constituídas de material discursivo, permeado pela organização 

subjetiva da realidade feita por cada falante, o que produz infinita 

proliferação de discursos. 

Essa situação, entretanto, cria no homem contemporâneo, mais 

consciente do processo, uma grande dúvida epistemológica: será 

possível conhecer ou representar a história de maneira exata? Ou tudo 
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não passa de uma questão de ponto de vista? Atualmente, muitas 

respostas são possíveis. (p. 17). 
 

Vejamos algumas dessas muitas respostas de que fala Esteves, nos dois 

principais tipos de relação entre literatura e história na atualidade, ou nos dois discursos 

teóricos que frequentemente são acionados para explicar tal relação: o romance 

histórico e o novo romance histórico latino-americano. 

O romance histórico. Quanto ao romance histórico como um todo, Bastos 

(2007) afirma que a classificação desse romance deve ser feita tendo como parâmetro os 

traços caracterizadores que o irmanariam a outros livros chamados de romances 

históricos. O traço principal a ser observado é que  

 

a trajetória das personagens principais se vincule de modo irrecorrível 

ao destino da comunidade histórica de que fazem parte; ou que os 

fatos e as figuras históricas aludidas não cumpram função apenas 

incidental na trama, mas sejam elementos definidores da natureza dos 

eventos e da sorte das personagens, de procedência histórica ou não. 

(2007, p. 12, grifos no original). 
 

Conforme Bastos, quando essa exigência é atendida, podemos dizer que a 

personagem é de extração histórica. Ele acredita que a forma de tratamento da 

personagem é fundamental para garantir o efeito de significação histórica do romance: 

―A personagem de extração histórica que se ergue então no corpo do romance histórico, 

porém, confirmará a visão que dela já tinha o leitor antes da primeira linha ou a 

desmentirá, no todo ou em parte‖ (op. cit. p. 85). 

Novo romance histórico latino-americano. Aínsa (1991) apontou nas 

características do novo romance histórico latino-americano a eliminação da distância 

épica entre o contador da história e seu objeto. Segundo ele, o apelo à primeira pessoa e 

a ausência de pretensão de autoridade são, juntamente com a seleção de aspectos 

formais cotidianos, simples e populares, uma abordagem muito mais próxima de um 

autoquestionamento do que de uma mera representação. Eis, conforme Aínsa, uma 

razão para a frequência com que os romancistas têm se voltado para as pseudo-

autobiografias de figuras históricas e têm dado preferência a essas figuras na escolha de 

seus protagonistas.  

Tendo em perspectiva o chamado romance histórico tradicional, Bastos 

afirma que ―o acontecimento só é verdadeiramente histórico quando reverbera para 
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além da trajetória individual e/ou familiar da personagem‖ (p. 86). Segundo ele, ―deve 

haver íntima solidariedade entre o destino do protagonista (ou do grupo de personagens 

principais) e o da comunidade de que ele faz parte, com todas as amplificações e 

ramificações possíveis‖. (idem). Para que isso se efetive, o romancista precisa saber 

lidar com aquilo que Bastos chama de a marca registrada da personagem, ou seja, com 

―o designativo próprio com que deu entrada nos registros documentais‖. (p. 87). 

A marca registrada da personagem é estabelecida, portanto, na relação entre 

o tratamento dado pelo ―autor‖ e a inscrição textual que ele faz da provável participação 

do leitor: ―A presença identificadora da marca registrada suscita, é claro, a questão do 

repertório de informações de que deve dispor o leitor‖ (p. 89). Ainda segundo ele, isso 

ativa a colaboração do leitor, o qual ―reconhece naturalmente como histórico o 

elemento a que já foi apresentado, e o grau de familiaridade varia de uma marca 

registrada para outra de acordo com a riqueza maior ou menor do seu repertório de 

informações‖ (idem).  

Vejamos como, conforme Bastos (2007), o ―autor‖ constrói então essa 

expectativa em O chalaça, ao recorrer ao Conselheiro Gomes como protagonista. 

 

Em termos de historicidade, por exemplo, da figura notável, familiar 

de Joaquim da Silva Xavier – o Tiradentes –, à de Francisco Gomes 

da Silva – o Chalaça, conselheiro do Império e um dos mais 

importantes auxiliares de Dom Pedro I – e suas respectivas marcas, 

vai distância proporcional ao que o leitor brasileiro razoavelmente 

informado sobre a história do país sabe sobre um e outro. No caso de 

um leitor estrangeiro (ou mesmo brasileiro, mas desinformado), a 

diferença será muito maior, e talvez o Chalaça lhe pareça mesmo uma 

personagem inteiramente inventada. (p. 89). 
 

Pelo que vimos, tanto o romance histórico quanto o novo romance histórico 

latino americano poderiam abrigar o tipo de personagem que é o Chalaça e o tipo de 

coisa que ele faz com sua narrativa. Não obstante, podemos conferir que essa definição 

ainda não dá conta do que a narrativa faz com o Chalaça. Sem entrar no mérito das 

intenções de Torero, que espécie de política de parcela da História do Brasil a narrativa 

do Conselheiro instaura? Será que o Chalaça poderia ser caracterizado como uma 

metaficção histórica e contemporânea, que não é nem pós-moderna nem liberal? 

Essa possibilidade é contemplada pela própria teoria de ironia política de 

Hutcheon (2000, p. 34): 
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Desnecessário dizer, a ironia pode ser provocativa quando sua política 

é conservadora e autoritária tão facilmente quanto quando sua política 

é de oposição e subversiva: depende de quem a está usando/atribuindo 

e às custas de quem se acredita que ela está funcionando  

 

Quem está atribuindo a ironia, no Chalaça? Já vimos, é o autor no texto. 

Também já vimos que ele o faz às custas do próprio Francisco Gomes e de sua imagem. 

Resta dizer se essa política narrativa em aparente primeira pessoa desconstrói 

ironicamente a História oficial, exigência de Hutcheon para a metaficção historiográfica 

ser pós-moderna e provocativa. 

É sabido que uma das maneiras de se definir a ironia é afirmando que 

ironizar é dizer uma coisa para significar outra. Essa percepção pode ser aproveitada 

para se pensar a ironia autoral, do autor instaurado no texto; não obstante, devo, para 

realçar suas especificidades, me permitir um jogo de palavras: a intenção irônica do 

autor consiste em, para dizer a outra coisa, significar uma. Com isso quero sugerir que 

a ironia é prova de que a linguagem não é uma deflagração automática de sentidos 

acionada pela simples menção aos signos.  

O que se efetiva por meio da leitura não ocorre, portanto, a partir do que se 

poderia chamar de relação meramente ―sígnica‖; pelo contrário, o que determina a 

leitura significativa é o relacionamento entre aqueles que jogam o jogo das palavras. No 

caso da leitura de um romance, é o relacionamento entre o autor na ironia e o leitor da 

ironia. Assim, a ironia é, mais do que tudo, um meio pelo qual pessoas, a estética e a 

real, em processo de interação se relacionam. São os desejos, as intenções, em suma – 

com perdão do trocadilho – é o relacionamento que relaciona sentidos aos elementos 

linguísticos. Logo, só existe ironia onde existe relacionamento. Sem esse duplo 

―relacionar‖, a ironia ou não acontece ou não é percebida, o que vem a dar no mesmo.  

Dou um exemplo:  

 

A pergunta que se segue a essa constatação é: 

Qual parte do corpo masculino fica desirrigada no momento em que o 

homem está às voltas com uma ereção? (Chalaça, p. 99, grifos no 

original). 
 

O que faz desse trecho do Chalaça uma emissão bem-humorada em vez de 

uma lacônica ―aula‖ de sincera medicina ruim? Certamente que o contexto é um fator 

que contribui para acharmos graça, em vez de, por exemplo, pegar papel e caneta para 

anotar a informação. Mas mesmo o contexto não explica como sabemos que devemos 
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rir do narrador, pois em nenhum lugar está dito de maneira explícita que nós devemos 

fazê-lo. De alguma maneira, sabemos que ele não deve ser tomado a sério.  

Mas esse ―de alguma maneira‖ não significa que se trate de mistério. Se 

sabemos é porque alguém no-lo diz, alguém acena para nós com essa possibilidade. 

Quem nos diz? Certamente que não é Francisco Gomes, pois ele apenas escreve como 

se estivesse dizendo coisas dignas de crédito. Quem nos diz que devemos justamente 

suspeitar dessa ciência e pretensão para gargalharmos dela é o autor no texto. Nossa 

―conversa‖ com essa pessoa que dirige o texto nos predispõe para o riso: essa pessoa é 

nosso parceiro de risadas. 

Para compreender isso melhor, talvez fosse útil distinguir dizer de 

significar. Assim como a diferença entre ironizar e mentir depende do tipo de intenção 

envolvida, a diferença entre dizer e significar, também. Francisco Gomes significa, ou 

utiliza signos que, colocados numa determinada relação sintática e numa determinada 

relação comunicativa (a leitura do romance) acabam dizendo coisas hilárias sobre ele 

mesmo. No entanto, ele apenas usa os signos. A intenção de escarnecer dele é do autor, 

é o autor quem significa a ironia com essas palavras que o Conselheiro, sem esboçar 

consciência de sua auto[r]derrisão, dirige contra si mesmo. 

O que faz com que o próprio Chalaça seja inserido na embrulhada que 

verbaliza é justamente o fato de que ele nunca se assume como o escritor que é de si 

mesmo. Assim, ele jamais é colocado fora ou acima de seu próprio alcance zombeteiro. 

Sua inacreditável boa vontade faz parte da gozação que o autor no texto efetiva, falando 

por cima de seu ombro. Certamente, graças a nossa interação com o autor no Chalaça, 

nós jamais rimos com o Conselheiro. Rimos apenas dele.  

O que acontece é que Chalaça é um romance em que o próprio discurso do 

narrador se torna matéria do romance, e matéria de humor. Aqui seria, então, oportuno, 

invocar uma explicação de Genette sobre isso que o teórico francês chamou de mimese 

da linguagem:  

 

[o] discurso ―estilizado‖ é a forma extrema da mimese de discurso, em 

que o autor ―imita‖ a sua personagem não somente no tecido dos seus 

dizeres, como também nessa literalidade hiperbólica que é a do 

pastiche, sempre um pouco mais idiolectal que o texto autêntico, 

como a ―imitação‖ é sempre uma paródia por acumulação e 

acentuação de traços específicos. Assim Legrandin ou Charlus dão 

sempre a impressão de se imitarem, ou até de se caricaturizarem a si 

mesmos. O efeito mimético é aqui, pois, levado ao cúmulo, ou, mais 

exactamente, ao limite: ao ponto em que o extremo do ―realismo‖ toca 
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na pura irrealidade. Bem diz a infalibilidade da avó do narrador que 

Legrandin fala ―um pouco demais como um livro‖: num sentido mais 

largo, esse risco pesa sobre toda a mimese de linguagem demasiado 

perfeita, que acaba por se anular na circularidade, já notada por Platão, 

da relação ao duplo: Legrandin fala como Legrandin, ou seja, como 

Proust imitando Legrandin, e o discurso, finalmente, remete para o 

texto que o ―cita‖, ou seja, de facto o constitui. (1979, p. 182-3, grifos 

dele).  
 

Genette está reconhecendo que essa espécie de mimese da mimese, ou seja, 

essa circularidade, ou ainda, essa duplicação da imitação chama atenção não para a fala 

da personagem, mas para o próprio ―autor‖. Apesar de que ele está falando do escritor e 

tem em vista a relação narrador/personagem/escritor, acredito que isso sirva ainda mais 

propriamente para explicar o que ocorre na relação autor-personagem. É nessa relação 

que percebo o caso de a fala afetada ou excessivamente marcada da personagem chamar 

a atenção para os limites desta, realçando a presença do autor que atua por trás da 

personagem.  

É o que ocorre com a estilização de Francisco Gomes no Chalaça, cuja 

escrita castiça, devido a certo exagero ou realce, acaba tendo como efeito a extrapolação 

do universo imediato da personagem, já que chama nossa atenção para sua condição 

autoral, ou seja, para o fato de que há, por trás dessas falas, um autor, que delas se 

utiliza para propósitos mais gerais e menos imediatos e que se organizam em torno do 

todo narrativo do romance. 

O problema que Genette levanta, ainda que com outras inferências, já que, 

como lembrei, ele tem em mente o romancista, é justamente o fato de que a estilização é 

uma forma autoral, ou seja, um processo em que o autor supera a personagem nela 

mesma, levando-a a zombar de si mesma. O livresco promove a circularidade do 

discurso da personagem e há um efeito de irrealidade decorrente da estilização. No 

Chalaça o livresco é intencional, mas mesmo aí o excesso do excesso seria possível e é 

a mão do autor que dosa e faz a diferença. 

Isso nos permite fazer conclusões sobre as intenções desse autor no 

Chalaça; e, já que se trata de um romance metaficcional de personagem histórica, 

concluir sobre sua ―política‖. A crítica acadêmica tem chamado Francisco Gomes de 

personagem ex-cêntrica e incluído o Chalaça no rol da metaficção historiográfica de 

Hutcheon, via Poética do pós-modernismo (1991), mas, como vimos, a leitura atenta 

desse mesmo texto permite concluir que nem uma coisa nem outra são verdadeiras. 
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Além disso, a teoria da ironia política de Hutcheon (2000) descreve romances irônicos, 

mas relativamente conservadores, nos quais Chalaça melhor se enquadra. 

No entanto, essa conclusão exige ainda uma última consideração: o riso 

pode, em última instância, ser conservador? Se, como vimos, o autor no texto é 

responsável pelos apelos que o texto metaficcional dirige a nós, leitores, como se daria 

essa orientação conservadora em um romance metaficcional cômico? 

Para responder seria importante consideramos a avaliação que Eco (1984) 

faz das relações entre o caráter subversivo do riso e a consciência, dada ao leitor, das 

convenções superadas e implicadas pelo humor. Eco tenta localizar a universalidade do 

riso na consciência que o leitor tem da violação da regra moral ou religiosa realizada 

pela personagem inferior (segundo a definição aristotélica). Segundo ele, 

 
[o] fato de que calar a normalidade violada seja típico das figuras de 

pensamento aparece claramente na ironia, a qual, por consistir na 

afirmação do contrário (de que? daquilo que é ou daquilo em que 

socialmente se acredita), morre quando é tornado explícito o contrário 

do contrário. No máximo, a pronunciatio pode sugerir que se afirma o 

contrário, nunca porém se deve cometer o engano de comentar a 

ironia, ou seja, afirmar ―não-a‖, lembrando que se trata, ―ao invés, de 

a‖. Que, ao contrário, se trata de a, todos devem sabê-lo, mas ninguém 

deve dizê-lo.  (1984, p. 347, grifos do teórico). 
 

Aproveitando essa constatação na reflexão sobre a ironia presente no 

discurso do narrador, concluo que o silêncio do narrador, ou, no caso do narrador-

protagonista, o silêncio da personagem sobre o próprio ridículo que enuncia é 

fundamental para certo tipo de riso, o riso da suposta escrita de si. Para Eco, o efeito 

cômico da ironia pode surgir de uma regra cuja convenção, não enunciada, mas 

pressuposta como implícita, é violada. Isso leva o teórico italiano a concluir que  

 
[a]s metafísicas do cômico deveriam mudar, incluindo-se a metafísica 

ou a meta-antropologia bakhtiniana da carnavalização. O cômico 

parece popular, liberatório, subversivo porque dá a licença de violar a 

regra. Mas ele a dá justamente a quem introjetou de tal forma essa 

regra que passou a presumi-la como inviolável. A regra violada pelo 

cômico é de tal modo conhecida que não há necessidade de reforçá-la. 

Por esse motivo o carnaval só pode acontecer uma vez por ano. Torna-

se necessário guardar os preceitos rituais durante um ano inteiro para 

que se possa gozar com sua violação (semel – justamente – in anno) 

(p. 349, grifos do teórico) 
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Em seguida, retomando a distinção que Pirandello faz entre o cômico 

(percepção do oposto) e o humorismo (sentimento do oposto), Eco afirma que a 

diferença entre o trágico e o humorismo é que no trágico a regra confirmada pertenceria 

ao universo narrativo, sendo referida pelas personagens. No humorismo, por outro lado, 

 

a descrição da regra deveria aparecer como instância, mesmo que 

oculta, da enunciação, a voz do autor que reflete sobre as situações 

sociais nas quais a personagem deveria acreditar. O humorismo 

excederia, portanto, em termos de distanciamento metalingüístico. 

Mesmo quando é uma única personagem que fala de si mesma e 

acerca de si própria, ela se desdobra em julgador e julgado. (p. 351, 

grifos do teórico).  
 

Há obras humorísticas em que essa enunciação na primeira pessoa torna 

difícil delimitar o limiar entre a voz do ―autor‖ e a voz da própria personagem. No 

entanto, Eco conclui, essa distinção existe e pode ser localizada. Citando o exemplo de 

Manzoni, Eco afirma que esse limiar ―marca o distanciamento entre o autor que julga o 

universo moral e cultural de Dom Abbondio e as ações (externas e internas) do próprio 

Dom Abbondio‖. (p. 351-2). Assim, ―o humorismo não seria como o cômico, a vítima 

da regra que pressupõe, mas dela representaria a crítica consciente e explícita. O 

humorismo seria, portanto, sempre metassemiótico e metatextual.‖ (p. 352). 

No Chalaça isso se confirma, pois a ironia só pode ser percebida como 

zombaria do autor e dificilmente como ironia da própria personagem. A sutileza da 

ironia em alguns passos, e a estranha autozombaria em outros só pode ser resolvida 

como uma intenção irônica autoral de tornar o próprio discurso do narrador como objeto 

e não meio de riso. A política do autor no Chalaça não é reescrever parodicamente a 

História do Brasil com viés político ou positivo. Chalaça, como romance, não trabalha 

e isto porque o autor que nele fala e nos faz rir do próprio narrador não está interessado 

em nada mais do que esse riso. A política do autor no Chalaça é levar-nos a rir do 

Chalaça. 

Talvez eu deva dar um último exemplo dessa ironia (não)política do autor, 

presente no discurso da personagem escritor: além de não mudar as versões 

historiográficas correntes sobre Francisco Gomes e de reafirmar o paradigma do 

brasileiro médio como um malandro macunaímico e pomposo, o autor no texto se nega 

a rever o papel destinado à Marquesa de Santos na História do Brasil.  
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Fosse esse um romance de metaficção historiográfica nos termos de 

Hutcheon (1991) e fosse o Chalaça um escritor ex-cêntrico, não teria perdido a 

oportunidade de desconstruir a imagem negativa dessa amante de D. Pedro, que passou 

à história como uma arrivista que desestabilizou a cabeça do Imperador. No entanto: 

―Fiquem certos de que essa mulher voltará à nossa história, mas, por hora, contentem-se 

com a narração de uma ocorrência extraordinária que mudou os destinos da nação 

brasileira, e na qual a dita senhora não tomou parte‖. (Chalaça, p. 101). 

Para Hutcheon, ―[a] referência pós-modernista difere da referência 

modernista em seu declarado reconhecimento da existência, embora também da relativa 

inacessibilidade, do passado real (a não ser por meio do discurso)‖ (1991, p.189). Isso 

significa dar ao leitor empírico a desconfiança acerca da reconstituição desse passado, 

colocando em xeque a fidelidade da escrita ou realçando sua arbitrariedade. Nada disso 

ocorre em Chalaça e o autor no texto não tem a intenção de textualizar o passado 

―mitológico‖ do Brasil, ao qual apenas reafirma por meio da escrita do protagonista. 

Assim, se alguns trabalhos acadêmicos vêem metaficção historiográfica 

nesse romance e ex-centricidade política e reivindicatória no Chalaça, essa ironia está – 

e afirmo isso ironicamente – no olho de quem vê. 
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6 CONCLUSÃO: O AUTOR METAFICCIONAL 

 

Nesta pesquisa busquei revisitar a interpretação voltada para o autor, de 

maneira a conquistar uma maior confiabilidade para essa proposta de interpretação 

literária, bastante desacreditada depois de seguidos ataques de teóricos e críticos ciosos 

de livrar os textos de suas origens e centros explicadores. Digo ―essa‖, mas reconheço 

que o que resulta é, na verdade, um outro tipo de proposta, bastante diferente daquilo 

que pode ser conferido nos textos que tratam da temática. 

Após o cotejo de parte da bibliografia disponível sobre o tema (BAKHTIN, 

2003; BARTHES, 2004; BOOTH, 1980; COMPAGNON, 2001; ECO, 2005b; 

FOUCAULT, 2006; HIRSCH, 1973; NEHAMAS, 1986; POULET, 1969; 

REUTER, 1996; TACCA, 1983) o leitor deste trabalho terá percebido que a separação 

entre escritor e autor quase sempre não se efetiva nos trabalhos citados. Assim como 

nos textos teóricos, nos trabalhos de crítica o embaralhamento também prevalece, 

apesar de não serem de todo raras as afirmações iniciais sobre o reconhecimento de 

haver uma distinção entre autor como figura interna e ―autor‖ como figura externa ao 

relato. 

Partindo do pressuposto de que existem interpretações mais de acordo e 

menos de acordo com o significado de um texto, muitas dessas leituras equivocadas 

nascem justamente do fato de se desconsiderar as distinções escritor, autor, narrador, 

personagem. Equivocam-se principalmente aqueles que, ao tratar de romances 

metaficcionais narrados em primeira pessoa por uma personagem escritor cuja obra 

fictícia simula ou emula a obra real do romancista, passam a atribuir aleatoriamente as 

vozes e os sentidos que elas veiculam no interior do romance.  

Por isso eu digo que em tais trabalhos a distinção aparece de maneira 

problemática. O que ocorre é que o crítico não se lembra dela ou não a observa, de fato, 

ao analisar obras literárias. O que parece ser autoral é, na verdade, escritoral. Assim, 

tradicionalmente, o que vemos é interpretação orientada para o escritor (IOPE), seja 

para defender tal vinculação entre o homem e o texto como necessária a uma adequada 

leitura das obras, seja justamente para desacreditar de vez tais ―pretensões‖ de leitura 

adequada. O que resulta, então, da minha proposta é mesmo diferente, já que insisto em 

fazer, até o final, uma efetiva IOPA – interpretação orientada para o autor.  
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Para demonstrar a diferença, neste trabalho procurei evidenciar que, uma 

vez que sob os nomes de ―autor‖, autor-empírico, autor biográfico e autor-pessoa estão 

todos na verdade referindo-se à figura do escritor, seria melhor chamá-lo de uma vez de 

escritor mesmo. Para evitar distorções, deveríamos chamar de autor apenas a pessoa 

estética, interna, linguística e implícita que comanda o todo da narrativa e que 

efetivamente interage e se comunica conosco na leitura de romances.  

Eu disse ter como objetivo alcançar uma maior confiabilidade para a IOPA. 

Nesse sentido, fiz um sincero esforço para, ao defendê-la e preservar a noção de fixação 

originária de sentidos (base do realismo hermenêutico ao qual me vinculo), não deixar 

de reconhecer o acerto de muitas críticas e propostas dos teóricos da chamada pós-

modernidade. Isto significa principalmente não insistir na noção de autor cartesiano ou 

romântico, que detenha todos os sentidos de um texto, um senhor ao qual o leitor 

deveria servir passivamente. Por isso, neste trabalho eu considerei muitas das objeções 

levantadas por todos aqueles que mostram a impossibilidade dessa espécie de autor. 

Para fazer tais concessões eu fui influenciado ainda por Vanhoozer (2005), defensor 

moderado do ―autor‖ (IOPE) e mesmo pela teoria linguística de Bakhtin (2004; 2003), 

que afirma que um texto só se concretiza como um todo coerente de sentido ao ser lido, 

quando se efetiva então a resposta para a qual ele era a pergunta ou provocação. 

Assim, reconhecer que o leitor tem parte efetiva nos sentidos do que lê, 

levou-me a conceber uma espécie de pré-autor. Esse direcionamento de sentidos seria 

fruto da criação intencional do escritor e por isso afirmei que a escrita instala o pré-

autor. Uma vez escrito o texto, o pré-autor fica na obra até que o livro seja aberto e 

interpretado. Uma vez aberto o livro, dessa combinação do pré-autor, obra do escritor, 

com o trabalho de interpretação do leitor, instaura-se o autor; podemos ainda dizer que 

surge então o autor, ou autor no texto ou ainda autor instaurado. 

Portanto, o autor metaficcional não exclui nem o escritor nem o leitor: 

apesar de ser possibilitado pela ação criadora original, o autor é, mesmo assim, fruto 

também da ativa contribuição do leitor. O modo como tomei emprestada a combinação 

de significado e significância de Hirsch (1967) torna possível explicar a obra literária 

como um amálgama ou compósito resultante da relação entre aquilo que é criação do 

romancista (significado) e criatividade do leitor (significância). Além disso, com 

Alexander Nehamas (1986) compreendi que o autor, pessoa distinta do escritor, é um 

ser linguístico que nasce no ato da leitura, sendo fruto das nossas escolhas 

interpretativas, e, ao mesmo tempo, guia e árbitro delas. Sendo assim, as tentativas de 
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Eco de minimizar o trabalho do escritor e do leitor em nome da autonomia do ―próprio‖ 

texto não podem ser bem-sucedidas. 

O autor metaficcional não está preso ao passado da escrita, uma vez que o 

escritor apenas fornece o pré-autor – versão fugidia e provisória de sua vontade criadora 

– para depois sair de cena. O autor também não é escravo dos caprichos de um futuro 

Leitor (como propõem certas correntes de interpretação orientada para o leitor), já que 

este não é totalmente criador, senão criativo, em suas interpretações. O autor é, então, 

uma pessoa instalada no eterno presente da leitura. 

Uma das críticas mais sutis e mesmo assim contundentes feitas à IOPE é 

que ela não conseguiria mostrar como um escritor consegue determinar os sentidos de 

uma obra (DERRIDA, 2005; 2001; 1991). A oposição entre externo e interno, entre 

material psicológico da vontade e da intenção e efetivo resultado linguístico acabou 

atordoando provisoriamente o oponente, que parece ter esquecido que a vinculação só 

pode mesmo se dar no material linguístico. Em favor da IOPA, parto dos pressupostos 

da teoria dos atos de fala (AUSTIN, 1990; 1989; SEARLE, 2010; 1995; 1995b), que 

demonstram que o autor é um agente comunicativo cuja consciência e intenção 

determinam os sentidos da enunciação. A partir daí podemos relacionar o externo ao 

interno, bem como passar do escritor ao autor.  

Influenciada por teóricos como Barthes, Foucault e Derrida, a teoria da 

metaficção (HUTCHEON, 1991; 1984; WAUGH, 1984) parece fundamentar-se em 

noções pós-modernas de morte do autor. Neste trabalho eu testei a hipótese, sugerida 

por tais teóricos, de que a metaficção pressupõe a morte do autor como condição sine 

qua non para a sobrevivência da leitura e do leitor. Penso ter demonstrado que a 

hipótese é falaciosa, pois, nos romances que analisei aqui, a metaficcionalidade, longe 

de precisar ser orientada para a morte do autor, pode e deve ser orientada para o autor.  

No trabalho testei ainda minha própria hipótese, segundo a qual precisamos 

distinguir a voz, a pessoa e a enunciação interativa de escritor/autor/narrador e 

personagem se quisermos adentrar no multifacetado universo narrativo metaficcional. 

Acredito que a desconsideração completa pela voz, pessoa e ação comunicativa do autor 

– bem como lhe atribuírem equivocadamente a voz e ação de outras instâncias – resulta 

em interpretações problemáticas de romances dessa espécie. 

A hipótese foi testada inicialmente no capítulo 2, em que avaliei 

rapidamente o romance metaficcional brasileiro, de A moreninha a Dados biográficos 

do finado Marcelino, tendo como recorte os livros em que aparece um protagonista 
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escritor. A intenção era demonstrar a necessidade da pergunta pela pessoa estética do 

autor, ou seja, justificar a relevância de minha proposta teórica. Mais do que sugerir, eu 

quis evidenciar que, ao contrário do que podem insinuar Hutcheon e Waugh, a leitura de 

romances metaficcionais tem muito a ganhar se o seu autor for considerado, e muito a 

perder, caso ele seja ―morto‖. Se o autor é desconsiderado, o esforço de atribuição de 

sentidos se torna problemático, visto que, apesar de serem veiculadas por meio de uma 

única fonte enunciativa (a do protagonista), por meio desta fonte falam quatro pessoas, 

vozes, personalidades e ações comunicativas completamente distintas: escritor, autor, 

personagem e narrador. 

A leitura de A rainha dos cárceres da Grécia (1976), por exemplo, pode ser 

feita de maneira a não se lembrar do principal ou a contorná-lo: quem fala nesse 

romance? Com que finalidade? Usando quais expedientes? Quais são os resultados ou 

conseguimento dessa ação comunicativa? Boa parte da crítica feita sobre essa obra evita 

entrar em questões de origem e mesmo evita se perguntar pelas relações entre os 

sentidos do texto ficcional e a(s) pessoa(s) que fala(m) no romance.  

No entanto, uma vez que não temamos perguntar pelo ―quem‖ da narrativa, 

logo perceberemos as motivações desse narrador. Consequentemente, é inevitável 

relacionar sua suposta proposta ―pessoal‖ ao programa estético público do escritor. Ora, 

os apelos culturais e formadores reivindicados pelo narrador ensaísta de Rainha são os 

apelos culturais e formadores que foram a marca de toda a produção de Osman Lins. 

Uma vez reconhecido isso, é imperioso notar que, inegavelmente Osman Lins tentou, 

nesse seu último romance, aproveitar o narrador como porta-voz de seu anseio de 

formar no leitor de romances no Brasil um gosto mais arrojado, ou mais de acordo com 

a exigente escrita contemporânea, de que a sua própria obra completa seria uma síntese 

exemplar. 

Sendo assim, a decisão da crítica de não relacionar o texto ao escritor, ou de 

não fazer conclusões sobre os resultados de uma vinculação, não é dessas escolhas sem 

maiores consequências. Sem perguntar pela pessoa que fala e sem a devida distinção 

entre escritor, autor, narrador e personagem, a crítica chega a resultados que, segundo 

vejo, estão na direção oposta de uma interpretação adequada de Rainha. Onde a crítica 

vê fechamento (perguntar-se pelo autor seria impedir-se de ler livremente) eu vejo 

abertura (o autor no texto é quem torna possível desvencilhar-se do projeto formativo de 

Osman Lins, (de)limitador de nossas possibilidades interpretativas). Onde a crítica vê 

um livro em que o leitor foi ―promovido‖ a ―autor‖ pela deflagração da 
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metaficcionalidade, vejo, na verdade, um romance em que o autor no texto me livra de 

ler o romance apenas como Osman Lins, via narrador, pretendia, ou seja, como um 

aprendiz de estética contemporânea.  

Para usar uma terminologia recorrente, há dois ―autores‖ em Rainha, ambos 

tentando influenciar nossa leitura. Tratam-se, no entanto, de propostas diferentes. O 

primeiro ―autor‖, Osman Lins, tenta nos motivar com diversos estratagemas retóricos, 

marcados pelo uso dos qualificativos, por meio dos quais tanto o tipo de escrita que ele 

praticou (representada na escrita de Julia M. Enone) como o tipo de leitura que essa 

escrita exige são carregados de adjetivos positivos. Já o autor no texto, a pessoa estética 

que comanda o relato, esse chama nossa atenção para o que o narrador está tentando 

fazer conosco. Este autor garante nossa verdadeira liberdade leitora diante do escritor. 

Portanto, o ―autor‖ está vivo em Rainha, tentando, via narrador, convencer o 

leitor ideal de um ideal de leitura. Narrador e escritor estão imbricados com o fito de 

convencer-nos; mas, graças ao autor instaurado pela leitura, não precisamos atender o 

direcionamento de origem e podemos ler contra ele. Por outro lado, não podemos ler a 

despeito dele, nem ignorá-lo, pois o direcionamento original marca o texto e de certa 

maneira o condiciona, condicionando também nossa leitura.  

Esse exemplo mostra que, perante o fato de o autor permanecer vivo, nossa 

liberdade interpretativa não é nem impossível (como blefam Foucault e Barthes), nem 

absoluta (como pensam alguns adeptos menos moderados da IOPE e os mais radicais da 

interpretação orientada para o leitor). Creio que isso serve para demonstrar que nossa 

liberdade plena de leitura é inegável, mas, ao mesmo tempo, relativa ou relacionada, ou, 

ainda, ―derivada‖. 

Acredito que minha análise mostra ainda que a autoridade autoral não deve 

ser confundida com aquilo que apelidam de autoritarismo interpretativo do ―autor‖. 

Mesmo que com ―autor‖ estejam se referindo ao escritor, não tem razão aqueles que 

exageram sua autoridade, afirmando que ela impede o leitor de ler livremente. Ora, a 

análise de Rainha demonstrou que nenhuma postura de escrita do romancista, por mais 

incisiva e direcionada que seja, consegue tirar a liberdade do leitor ou impedi-lo de ler 

criativamente. Por outro lado, isso não depõe apenas ou exatamente a favor do escritor, 

mas principalmente do autor no texto. É apenas porque existe em cada texto uma outra 

voz distinta das vozes do escritor e do narrador, um autor, que chama nossa atenção 

para os modos de construção da obra, que podemos efetivamente perceber e nos 

posicionar: ou seja, ler livremente.  
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A voz que comanda o relato em Rainha é prova de que devemos distinguir 

escritor de autor, não apenas terminologicamente, mas atinando para o fato de que, na 

dinâmica de vozes de um romance metaficcional, escritor e autor se tratam de 

instâncias, personas e vozes completamente distintas, com diferentes funções 

comunicativas na obra. Pelo que vimos, o escritor produz os significados básicos de um 

romance ou aciona, via narrador, sua proposta de sentidos principais. Não obstante, pela 

interação com o autor no texto, o leitor aciona a significância do mesmo, abrindo as 

possibilidades de leitura e interpretação. Entre as intenções do escritor e a decepção de 

sentidos de que falava Barthes, está o autor e sua ação comunicativa. 

Para fornecer exemplos de como é possível distinguir a dinâmica de pessoas 

e vozes em uma narrativa, procurei desenvolver neste trabalho o conceito de corpo 

linguístico do autor, que foi como chamei aquela diversificada espécie de recursos pelos 

quais o autor deixa os seus rastros na narrativa, dando ao leitor condições de percebê-lo 

e interagir com ele, bem como meios de não confundi-lo com o escritor, o narrador e a 

personagem. Expedientes como os lapsos do escritor, as contradições do narrador e 

mesmo os erros linguísticos que às vezes deixam dúvidas se são intencionais ou não, 

são todos meios pelos quais percebemos os limites entre os disfarces e a autonomia das 

pessoas que podem falar no romance ou serem representadas nele. 

Além do corpo, busquei, principalmente na análise de Bufo & Spallanzanni 

(1985), dar concretude à pessoa do autor, definindo sua mente, consciência e 

personalidade; ou melhor, demonstrei, em diálogo com parte da bibliografia disponível 

sobre o assunto, que tais conceitos devem ser encarados em relação ao autor mesmo, e 

não ao escritor. O propósito foi demonstrar que a espécie de leitura que fazemos de 

romances metaficcionais, como Bufo, decorre do tipo de relacionamento que 

desenvolvemos, no ato da leitura, com a pessoa do autor. 

A própria metaficcionalidade de um romance decorre, para o leitor, do tipo 

de relacionamento que ele tem com o autor no texto: se é o autor quem fala conosco, 

nos despertando e motivando, bem como realçando para nós certas peculiaridades do 

próprio fazer narrativo, então é ao autor que devemos atribuir não só a instauração da 

metaficcionalidade de um texto, como também a participação ativa do leitor nesse tipo 

de composição. Bufo, por exemplo, só é um romance policial metaficcional porque o 

tipo de apelo que seu autor faz ao leitor torna possível o mistério e o suspense serem 

construídos a partir do realce da escrita não mimética, mas ―despistadora‖, desse 

narrador complexo que é Gustavo Flávio. 
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Não obstante sua autonomia em relação ao escritor (avaliada nos capítulos 2 

e 3) e mesmo em relação ao narrador (tema do capítulo 4), o grande desafio para a 

IOPA é demonstrar como o autor no texto se separa da personagem, assumindo sua 

própria autonomia e às vezes, como é o caso de O Chalaça (1994), determinando a 

própria maneira como avaliamos a personalidade do protagonista. Por esta razão, no 

capítulo 5 precisei fazer uma alentada reconstituição da teoria da intenção e da ironia 

para mostrar que a afirmação de que o Chalaça é uma personagem autoirônica não faz 

sentido senão como força de expressão. Na verdade, busquei mostrar, o autor no 

Chalaça nos coloca contra o Conselheiro Gomes, usando a própria escrita 

auto[r]derrisória deste para, fazendo dele um mito de fundação do brasileiro médio, 

levar-nos a rir de suas frívolas pretensões e hilária filosofia de vida.  

Fazer IOPA não só é viável como, no caso de um romance metaficcional 

como Chalaça, tem ainda a vantagem de tornar possível a adequada percepção sobre os  

modos como o livro se insere no debate sobre as relações entre literatura e História. 

Apesar de ser muito comum encontrar estudos acadêmicos inserindo o romance na 

categoria da metaficção historiográfica de Hutcheon (1991) e chamando Francisco 

Gomes de personagem ex-cêntrica, olhar para o autor no romance nos permite perceber 

que nem uma coisa nem outra são verdadeiras. 

Uma vez que percebamos que no Chalaça não há autoironia, mas 

auto[r]ironia por meio da voz da personagem, notamos também que essas ironias do 

autor com Francisco Gomes tem a intenção de tornar Chalaça não um sujeito infiltrado 

sociológica e ficcionalmente apenas para trair, de dentro, o sistema que ele mesmo 

fingiria reafirmar (exigência da teoria de Hutcheon para caracterizar a metaficção 

historiográfica e o ex-cêntrico), mas, pelo contrário, um reafirmador do sistema social 

brasileiro, do qual Chalaça sai, a despeito de sua ―vontade‖, mais representativo do que 

nunca. 

A atitude demonstrada pelo autor no Chalaça já a partir dos elementos 

paratextuais do livro (capas, prefácio, agradecimentos, epígrafe) nos permite concluir 

que o que ele está fazendo por meio da ―própria‖ escrita do Conselheiro é levar-nos a 

zombar de Francisco Gomes. Essa zombaria, no entanto, não tem grandes alcances 

simbólicos ou políticos no sentido de desconstrução das vozes historiográficas 

tradicionais. Também não se trata de inserção do marginal, já que o protagonista, que é 

também quem fala, representa o status quo. Portanto, o trabalho consciente do autor 

nesse romance metaficcional é apenas levar-nos a rir do Chalaça e não com ele. 
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Após avaliar a ação intencional irônica do autor nesse romance eu posso 

concluir que a expressão ―trabalho consciente do autor‖ não significa afirmar que, como 

leitor, tenho acesso à consciência biopsíquica e orgânica do escritor, José Roberto 

Torero, figura humana que está na gênese do texto enquanto produto linguístico, mas 

que posso ter ―consciência‖ do trabalho do autor no texto. Ora, o tema da consciência 

liga o autor com a metaficção de maneira curiosa. Sabemos que, ironicamente, a morte 

do autor ou a tentativa de ―apagamento‖ do autor passou à teoria da metaficção 

justamente via Foucault, que foi quem tornou o termo famoso. Hutcheon (1991; 1984) 

colocou em voga a tendência a ver metaficção como ―autoconsciência‖ textual, 

tendência reforçada por Waugh (1984).  

No entanto, como argumentei no diálogo com Eco (2005; 2005b; 2004; 

2003; 1986) e sua interpretação orientada para o texto, não existe apenas 

autoconsciência de qualquer coisa na leitura. Bakhtin (2004; 2003; 1999) já nos mostrou 

que toda leitura é prenhe de resposta. Assim, ler é interagir e responder a uma pergunta 

ou provocação lançada por alguém. Esse alguém está no texto, mas obviamente não se 

confunde com o texto. Quando o leitor lê um romance metaficcional, alguém no texto 

dá ao leitor consciência da ficcionalidade da escrita. Esse alguém chama a atenção do 

leitor, fazendo apelos para que este tome consciência do trabalho de escritura.  

Mas o projeto pós-moderno de apagamento do sujeito e de morte do homem 

faz com que uma teoria da metaficção que confunde escritor com autor acabe 

promovendo a ideia de ―autoconsciência‖ narrativa como se isso devesse significar que, 

efetivamente, os textos ―falam‖ por si mesmos. A pergunta pela voz organizadora do 

todo, ou seja, o autor no texto é, inclusive, ironizada por Waugh, para quem 

 

[a] última estratégia desesperada antes de entregar-se inteiramente ao 

jogo da linguagem é admitir que alguém está contando uma história, 

criando um mundo alternativo. Com efeito; no entanto, a função de tal 

admissão é meramente a de afirmar mais enfaticamente que ‗alguém‘ 

existe, ‗alguém‘ é a fonte deste mundo, ‗alguém‘ é um autor. Porém, 

uma vez que ‗alguém‘ seja reconhecido como a própria construção 

produzida por meio de relações textuais, então mundos, textos e 

autores são subsumidos pela linguagem (1984, p. 131, tradução 

minha).  
 

Na esteira de Hutcheon e Waugh, Laurent Lepaludier (2002) e seu grupo de 

pesquisa, por exemplo, elencam dezenas de expedientes deflagradores da consciência 

(por parte do leitor) acerca da ficcionalidade do texto, mas eles não dão muita ênfase ao 
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fato de que alguém, no texto, lembra ao leitor, por meio de tais expedientes, que o texto 

é ficcional.  

Metatextualidade é o termo com que Lepaludier designa a metaficção. 

Segundo ele (2002, p. 31), ―distanciamento‖ seriam as estratégias metatextuais ou os 

efeitos dela decorrentes, que fazem com que o leitor tome consciência do texto como 

construção literária. Uma dessas estratégias seria o ―distanciamento pela extrapolação‖, 

como a presença, na história, de vários níveis narrativos. Esses níveis, segundo 

Lepaludier, evidenciam as narrações como produções subjetivas, promovendo um certo 

distanciamento do leitor em relação a essas construções e colocando em evidência sua 

natureza literária.  

Lepaludier lembra, mas apenas incidentalmente, que a extrapolação leva o 

leitor a perceber a instância de produção do ―autor‖ e lembra, da mesma maneira, que 

muitos escritores pós-modernos, ao se utilizarem de tais mecanismos narrativos, 

mantem o leitor consciente do caráter artificial do texto literário. 

Acredito que esses exemplos permitem concluir acerca da necessidade de 

revermos o conceito de autoconsciência na metaficcção, tal como concebido pela 

tendência teórica apontada. Para contribuir com essa revisão, no presente estudo 

desenvolvi a ideia de ―auto[r]consciência‖. A ―auto[r]consciência ficcional‖ é o modo 

como chamo a consciência que o autor dá ao leitor de que este se encontra diante de um 

texto ficcional. Se afirmo que o autor é responsável por ativar a metaficcionalidade do 

romance é porque ele leva o leitor a se perceber percebendo o que percebe no texto. 

Ora, esse tipo de contato do leitor com a consciência do autor é sim 

possível, uma vez que não estejamos falando do cérebro do escritor e sim de como a 

direção de ajuste do autor no texto se concretiza e se torna determinante para o leitor 

através do trabalho com a linguagem. A consciência do autor está traduzida ou 

materializada em arranjos linguísticos construídos segundo leis comuns aos escritores e 

aos leitores. Ao avaliar Chalaça me esforcei para dar uma contribuição para a noção de 

intenção do autor e não do escritor (como é tradicionalmente avaliada a ideia de 

intenção, que tem como base a confusão entre ―autor‖ e ―escritor‖).  

Partindo da noção de agente estético, formulada a partir da teoria dos atos 

de fala, argumentei que o autor possui intenções e que são elas que determinam boa 

parte do que vemos no romance. Aliás, em romance, as intenções do autor não são 

eventos psicológicos da consciência de um escritor, mas atos linguísticos concretos que 

relacionam o leitor aos efeitos de sentido desencadeados pelo autor instaurado no texto.  
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Assim, ao contrário do que propõe a IOPE abstrata de Poulet (1969) e a escola de 

Genebra, acredito que a IOPA consegue evidenciar quem é o autor e como encontrá-lo 

na concretude linguística do texto.  

O grande esforço teórico-crítico (relativo às minhas forças pessoais) que 

empreendi neste trabalho deve demonstrar que, sendo distinto do escritor, o autor é 

―imortal‖, no sentido de que ele é uma pessoa estética presente em todo e qualquer texto 

ficcional, independentemente das convicções do escritor, das correntes teóricas em 

moda e mesmo independentemente das motivações do leitor que abre o livro. 

Não obstante, se sua ―efetividade‖ e presença independem de fatores 

externos como a interação com o leitor ou as ideologias públicas do escritor, tais fatores 

certamente contribuem para determinar a ―personalidade‖ do autor em um livro, bem 

como interferem no tipo de ação comunicativa que tal autor desempenhará em um 

romance. Isso significa que o autor metaficcional é, de fato, uma pessoa com a qual, 

durante a leitura, se tem um tipo de relacionamento ou interação, já que pessoas são 

transformadas ou tem seus propósitos redirecionados quando interagem entre si. 

Assim, dizer ―eu encontro no texto‖ significa que é o nosso eu – nossa 

subjetividade e nossas maneiras de nos localizar e sermos localizados no mundo – que 

faz com que nossas leituras sejam como são. Ao mesmo tempo, ―no texto‖ explica que 

nossa leitura não é totalmente ou rigorosamente criadora, pois é derivada do que o 

escritor criou e do que o autor (voz englobante da narrativa) faz no texto. Portanto, 

nossa interpretação de um romance não é originária, mas bem pode ser original; não é 

criadora, mas é sempre criativa.  

Foucault (2006) chama de autor o nome por trás de uma série, uma obra, 

como sinônimo de conjunto, um nome que as liga e as harmoniza sob a rubrica de um 

Estilo e Constância. Neste estudo concluímos pelo contrário: quem está por trás da série 

é o escritor. O autor é o autor de cada obra específica. Aliás, é o autor quem livra o 

leitor de ter de ler o escritor e sua obra pregressa no romance. O autor dispensa o leitor 

dessa regra e permite que cada romance seja lido pela maneira como ele se instaura. 

Autor é, portanto, como chamo, junto com Bakhtin (2003), Booth (1980) e Nehamas 

(1986), a voz englobante de cada obra em separado, sem perspectiva. A voz do autor é a 

voz ―neste‖ romance que leio. 

Assim, a primeira coisa que devemos fazer ao ler ou ouvir uma discussão 

sobre autor é perguntar: trata-se de IOPE ou IOPA? Ou seja, aqui estamos lendo o 
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termo ―autor‖ como sendo sinônimo de escritor? (uso quase geral do termo) ou estamos 

lendo um texto que faz a verdadeira distinção entre escritor e autor?  

Há ainda as variantes segundo as quais podemos perceber que o crítico 

parece acreditar distinguir autor de escritor, mas justapõe ou aglutina as pessoas estética 

e biográfica ao fazer análises reais de textos, atribuindo ao escritor todo e qualquer 

sentido interno de um romance, por exemplo (sem notar que o escritor pode internalizar 

no texto ―ganhos‖ diretos pessoais, como a defesa da própria estética ou estilo, mas que 

isso é raro e constitui a menor das ocorrências de sentido da obra).  

Em alguns trabalhos, os críticos acreditam que estão defendendo a 

interpretação orientada para o autor quando na verdade tratam do escritor. Noutros, 

julgam estar colocando em prática a ―morte‖, quando apenas reafirmam sua 

dependência das intenções do escritor como critério de interpretação. Acredito, no 

entanto, que forneço um critério relativamente simples para distinguir a interpretação 

orientada para o escritor da interpretação orientada para o autor: com exceções de 

algumas abordagens moderadas, como a de Vanhoozer (2005), a IOPE costuma recorrer 

ao passado do escritor e não ao presente do texto; recorrer ao conjunto da obra e não a 

―essa obra em conjunto‖; tentar estabelecer parâmetros de continuidade, regularidade; 

procuram apelar para uma origem e reconhecer o testemunho do escritor (entrevistas, 

diários, depoimentos) como critério seguro de avaliação do texto dele. 

Já a interpretação orientada para o autor, até onde vejo não enseja nem se 

interessa pela ―obra‖ completa do escritor e só recorre a ela justamente quando deseja 

mostrar aquela intrusão do escritor nesta obra sob avaliação, evidenciando os recursos 

de auto-promoção e/ou auto-defesa do escritor via obra ficcional. Assim, fazer IOPA é 

justamente separar o autor do escritor (além de distingui-lo da personagem e do 

narrador), para que saibamos, naquilo que alguém no texto está fazendo ou tentando 

fazer conosco, quanto devemos ao escritor como ―vontade de poder‖ e quanto devemos 

apenas ao autor. 

É claro que a interpretação orientada para o autor não é melhor nem mais 

correta que a IOPE. É claro também que há interpretações mistas, pois posso ler um 

romance em parte desprezando sua origem e os valores do seu escritor e suas tentativas 

de me influenciar a seja lá o que for por meio do seu texto, em parte considerando essa 

origem e aceitando que ela influencie minhas deduções e até mesmo direcione minhas 

expectativas.  
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Concluo dizendo que é o autor quem guia ou serve de parâmetro para a 

leitura, uma vez que ler é pressupor uma certa pessoa que se comunica e, assim, 

interagir com ela. Muitos críticos alegam ser desnecessário recorrer à intenção do 

artista, e outros, como Nehamas (1986), apenas nos lembram que só precisamos recorrer 

ao autor para interpretar quando não estamos diante do óbvio. No entanto, acredito, com 

Bakhtin (2004; 2003), que tudo é interação e mesmo minha percepção de que o óbvio é 

obvio se deve a alguma perspectiva; ou seja, deriva do tipo de relação que mantenho 

com o outro pressuposto, uma vez que, o que considero óbvio, supondo um interlocutor, 

não o considero da mesma maneira, supondo outro.  

Além disso, quanto mais próximo julgo estar da pessoa com quem interajo, 

melhor suponho sua interlocução e mais óbvios (reconhecíveis) me parecem seus 

enunciados. Em suma, a interação do leitor com a voz, a ação comunicativa e os apelos 

do autor está presente em qualquer leitura real. 
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