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RESUMO 

 

 

Chagas, Paula Alves das. A RELAÇÃO ENTRE ARTE E MERCADO NA OBRA 

FICCIONAL E CRÍTICA DE BERNARDO CARVALHO. Niterói, 2015. Dissertação 

de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Estudos da Literatura, 

Instituto de Letras, Universidade Federal Fluminense. 

 
 

 

Este estudo propõe uma reflexão sobre a relação entre literatura e mercado na obra 

ficcional e crítica do escritor brasileiro Bernardo Carvalho. A pesquisa busca investigar 

o perfil de autor apresentado por Bernardo Carvalho à mídia em sua atuação como 

escritor “divulgador de sua obra” (SANTIAGO, 2008). Nosso objetivo é refletir sobre 

as demandas do mercado literário atual, observando suas estratégias de publicação, 

divulgação e venda. Nesse sentido, é essencial pensar no papel que a figura do autor tem 

desempenhado nesse processo: cada vez mais, o escritor é tido como uma celebridade, e 

os grandes eventos de incentivo à leitura (feiras literárias e bienais do livro) parecem 

reforçar essa ideia. Diante de tal situação, um escritor como Bernardo Carvalho é figura 

singular, uma vez que consegue obter sucesso tanto do público leitor quanto da crítica. 

Integram o corpus da dissertação os romances Teatro (1998), Nove noites (2002), 

Mongólia (2003), O filho da mãe (2009) e Reprodução (2013). Como parte do 

embasamento teórico, serão utilizadas entrevistas concedidas por Carvalho a 

suplementos literários, sites e blogs, bem como os textos não-ficcionais de sua autoria 

reunidos no volume O mundo fora dos eixos (2005). Para pensar as relações entre 

literatura e mercado, recorreremos também ao pensamento crítico de Zygmunt Bauman 

(2010, 2011, 2013), Lucia Helena (2010, 2012) Silviano Santiago (2008) e Beatriz 

Resende (2008), além de textos críticos e artigos acadêmicos sobre a obra de Bernardo 

Carvalho, como os trabalhos de Yara Frateschi Vieira (2004), Ana Lígia Almeida 

(2008) e Sílvia Regina Pinto (2006).  

 

 

Palavras-chave: literatura brasileira; mercado; Bernardo Carvalho; crítica literária. 
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ABSTRACT 

 

 

Chagas, Paula Alves das. A RELAÇÃO ENTRE ARTE E MERCADO NA OBRA 

FICCIONAL E CRÍTICA DE BERNARDO CARVALHO. Niterói, 2015. Dissertação 

de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Estudos da Literatura, 

Instituto de Letras, Universidade Federal Fluminense. 

 

 
 

This study purposes to think about the relationship between literature and market in the 

ficcional and critical work of the Brazilian writer Bernardo Carvalho. The research 

intents to investigate the profile presented by Bernardo Carvalho to the media in his 

work of “promoter of his own books” (SANTIAGO, 2008). Our goal is to think about 

the demands of the today‟s literary market, observing Carvalhos‟s strategies of 

publishing, distribution and selling. This way, it‟s important to think about the role that 

the author‟s figure has played in this process: more and more, the writer is considered a 

celebrity, and the big literary events seem to reinforce this idea. In this situation, a 

writer like Bernardo Carvalho is a singular figure, because he can please public and 

critics. The novels Teatro (1998), Nove noites (2002), Mongólia (2003), O filho da mãe 

(2009) and Reprodução (2013) are part of the corpus of this dissertation. As part of the 

theoretical basis, we will use interviews with Bernardo Carvalho published in literary 

supplements, blog and sites, as well as Carvalho‟s non-ficctional texts published in O 

mundo fora dos eixos (2005). To think about the relationships between literature and 

market, we will also study texts of Zygmunt Bauman (2010, 2011, 2013), Lucia Helena 

(2010, 2012) Silviano Santiago (2008) and Beatriz Resende (2008), in addition to 

critical texts and academic papers about the work of Bernardo Carvalho, as the texts of 

Yara Frateschi Vieira (2004), Ana Lígia Almeida (2008) and Sílvia Regina Pinto 

(2006).  

 

Keywords: Brazilian literature; market; Bernardo Carvalho; literary criticism. 
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INTRODUÇÃO 

 

Desde o início da graduação em Letras pela FFP
1
 (2008-2011), o estudo da obra 

de Bernardo Carvalho tem sido uma constante em minha trajetória acadêmica. O 

primeiro romance deste autor com o qual tive contato foi Nove noites, ainda no primeiro 

semestre da graduação, por indicação de uma professora. Mais tarde, na especialização 

em Estudos Literários, cursada na mesma instituição, surgiu a oportunidade de retomar 

o estudo desta obra, dessa vez fazendo um trabalho comparativo entre Nove noites e o 

romance Balada da Praia dos Cães, de José Cardoso Pires
2
. A pesquisa provocou um 

desejo de aprofundar o estudo sobre a obra de Bernardo Carvalho, e foi com essa 

proposta que ingressei no Mestrado em Literatura Brasileira da UFF. 

Um dos primeiros cursos que frequentei no mestrado foi oferecido pela 

professora Lucia Helena
3
, orientadora de minha pesquisa, no qual foram discutidas as 

relações entre arte e mercado no cenário literário contemporâneo. As leituras e reflexões 

do curso despertaram em mim o interesse por estudar as relações entre literatura e 

mercado na obra de Bernardo Carvalho, um escritor polêmico por sua postura de 

combate à banalidade da escrita e ao tratamento da arte como um mero produto no 

mercado. O objetivo seria observar a postura crítica do autor quanto ao mercado 

literário, exposta em entrevistas e nos textos que integram o livro O mundo fora dos 

eixos (2005), para estudar o lugar que sua obra tem ocupado no mercado, bem como sua 

recepção pela crítica, que vem proclamando este autor como pertencente a um novo 

cânone literário brasileiro. 

A reflexão de Lucia Helena se adensou nos semestres seguintes, provocando 

meu interesse por novas abordagens e perspectivas. A oportunidade de participar do XII 

Seminário Nação-Invenção (2014), cujo tema foi “O empobrecimento do debate 

intelectual: escritores, leitores e críticos fora do lugar”, me levou a repensar minha 

pesquisa, discutindo o papel de Bernardo Carvalho como intelectual-escritor perante a 

mídia.  

                                                           
1
Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, campus Paraíso, 

São Gonçalo. 
2
A pesquisa citada resultou na monografia de conclusão de curso, intitulada “Vestígios do passado”: 

história e ficção em Nove noites e Balada da Praia dos Cães. O trabalho foi orientado pela professora 

Madalena Vaz-Pinto (FFP-UERJ).  
3
 “O dilaceramento da relação entre literatura, crítica e público leitor” (PPGL-UFF, 1ºsemestre de 2013).  
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Esta pesquisa também recebeu fortes influências do curso “Roland Barthes: da 

morte do autor ao retorno do sujeito”, oferecido pela professora Eurídice Figueiredo
4
. 

Como o título já sugere, o curso perpassou a trajetória do pensamento teórico de Barthes 

sobre a relação entre autor e leitor para discutir o “retorno do sujeito” na literatura 

contemporânea. Essa perspectiva me pareceu importante para um estudo atento da obra 

de Bernardo Carvalho, já que muitas leituras de seus romances buscam no 

“biografismo” a chave de leitura do texto ficcional. Basta uma breve leitura das 

entrevistas feitas com o autor para notar a insistência de alguns entrevistadores em 

relacionar os romances a dados da vida do escritor. 

Este trabalho é resultado de minha pesquisa sobre as relações entre literatura e 

mercado na obra do escritor Bernardo Carvalho. Esta pesquisa tem possibilitado uma 

leitura da obra deste escritor sob novas perspectivas, considerando sua escrita como 

parte de um proposta literária, que se dedica à defesa da ficção (RESENDE, 2008, p. 

78), à “celebração da arte enquanto exceção” (CARVALHO, 2005, p. 27). E o estudo de 

suas estratégias de inserção e permanência no mercado, e de sua postura crítica quanto 

ao lugar da literatura na sociedade de consumo, pode ser um bom caminho para tentar 

compreender o sucesso que este autor tem alcançado mediante público e crítica.  

  

                                                           
4
 O curso citado foi oferecido pela Prof.ª Dr.ª Eurídice Figueiredo no primeiro semestre de 2013 pelo 

Programa de Pós-Graduação em Estudos da Literatura da UFF. 
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1. Literatura e mercado 

 

 

1.1.  “Intelectuais de plantão”: reflexões sobre a imagem intelectual do escritor 

contemporâneo na mídia: 

 

 

“Pode a cultura sobreviver ao descrédito da duração, à 

morte da infinitude – essa primeira „vítima colateral‟ da 

vitória do mercado consumidor?” 

 

Zygmunt Bauman (2011)
5
 

 

As relações entre arte e mercado são tema de grande relevância para a discussão 

sobre o lugar da literatura neste início de século XXI. Ao longo dos últimos anos, o alto 

desenvolvimento tecnológico e a adaptação do fenômeno literário às mídias digitais 

provocaram uma série de teorias quase que apocalípticas: a literatura, como a 

conhecemos estaria, segundo os mais radicais, entrando em extinção. Realmente, o livro 

impresso teve que competir com novas demandas, como o e-book, os blogs de 

divulgação para escritores iniciantes, dentre outras formas de manifestação literária. 

Embora as grandes editoras ainda dominem o mercado, cada vez mais elas têm cedido 

espaço para as novas mídias, investindo na publicação de livros digitais, produzindo 

vídeos promocionais com seus lançamentos, alimentando blogs e sites e recorrendo à 

figura do autor como mais um divulgador da obra a ser vendida. Tal atitude é evidente 

nas entrevistas e vídeos postados com frequência nos sites oficiais das principais 

editoras do país. 

O que se observa, com o desenvolvimento das mídias e grande alcance da 

tecnologia, é uma propagação cada vez maior da arte como mais um produto a ser 

                                                           
5 BAUMAN, Zygmunt. Da frigideira ao fogo, ou as artes entre a administração e o mercado. In: 

_____. A ética é possível num mundo de consumidores? Trad.: Alexandre Werneck. Rio de Janeiro: 

Zahar, 2011. 
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consumido. O artista ganhou status de celebridade: basta observar as grandes feiras 

literárias, como a FLIP e as Bienais do livro, para constatar que a figura do escritor 

nesses eventos se torna quase que uma personagem em atuação, pronta para alimentar o 

imaginário do público com a sua caracterização de “autor”. O livro, assim como a arte 

em geral, passa por todos os processos de qualquer outro bem de consumo. Para que um 

autor se sobressaia no mercado, ele precisa estar em contato com pessoas influentes, ter 

contrato com uma editora de prestígio e garantir a seu livro boas estratégias de 

divulgação e vendas, ou seja, é preciso se adequar à lógica do mercado. 

Zygmunt Bauman, ao longo de sua obra, tem desenvolvido uma fina reflexão 

sobre o lugar ocupado pela arte e, por conseguinte, pela literatura numa sociedade 

ditada pelo consumo e pela brevidade. Segundo Bauman, a economia líquido-moderna 

em que vivemos é pautada na cultura da oferta e na perda de fixidez de fronteiras do 

mercado. Conforme Bauman: 

 

Para conquistar sua emancipação, a economia líquido-moderna, 

centrada no consumidor, se baseia no excesso de ofertas, no 

envelhecimento cada vez mais acelerado do que se oferece e na rápida 

dissipação de seu poder de sedução – o que, diga-se de passagem, a 

transforma numa economia da dissipação e do desperdício. 

(BAUMAN, 2010, p. 35) 

 

Nesse contexto, o consumidor é o foco da produção e, por isso, mais importante 

que a qualidade do produto é a sua capacidade de sedução. O público precisa ser 

conquistado, o que justifica a importância das estratégias de divulgação e venda. Mas, 

uma vez no mercado, nada garante a permanência do produto no gosto do consumidor: 

o artigo que hoje é campeão de vendas pode ser o grande fracasso de amanhã; basta que 

chegue às vitrines um novo produto ainda mais atraente que aquele. Em se tratando de 

mercado literário, há que se distinguir o consumidor comum (o leitor leigo, que não está 

ligado à academia e escolhe suas leituras por indicações de suplementos literários ou 

pela apresentação atrativa do livro na vitrine da loja) do leitor crítico, que tem algum 

conhecimento teórico na área de literatura. O consumidor comum busca na literatura 

mais uma forma de entretenimento e, geralmente, não reflete ou questiona as 

implicações da lógica do consumo tanto na distribuição quanto na recepção do 

“produto” literário. Este é o público-alvo de certas editoras e eventos literários que 

atribuem ao escritor a persona de ícone-pop. Para este público, o foco é a quantidade e a 

variedade do produto, ou seja, sua capacidade de esgotamento e breve substituição. Por 
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outro lado, para alcançar o leitor crítico, editoras e autores não se fiam apenas na obra 

literária, mas promovem o livro como parte de um projeto maior desenvolvido pelo 

escritor, que passa a construir para si uma imagem intelectual em sites pessoais, redes 

sociais interativas e, principalmente, através de entrevistas publicadas em mídias 

digitais e impressas. De acordo com Silviano Santiago, “a entrevista serve muitas vezes 

ao escritor de trampolim para discussões públicas sobre ideias implícitas na obra 

literária” (SANTIAGO, 2004, p. 65). Nesse jogo midiático, o livro é preterido diante da 

imagem do intelectual, consumida avidamente pelo público e pela mídia.   

A atuação do escritor “multitarefa” como um divulgador de sua obra é reflexo 

das tendências mercadológicas apontadas por Zygmunt Bauman em sua obra, sobretudo 

em A cultura no mundo líquido moderno (2011). Neste livro, o pensador discute os 

processos de criação, distribuição e recepção do “produto” cultural na modernidade 

líquida. Bauman vê na sociedade de consumo um crescente domínio da lógica da moda 

sobre a cultura, o que coopera com a perda de individualidade do sujeito e com a 

frequente rotatividade do “produto cultural” no mercado. Conforme Bauman, a 

sociedade de consumo: 

 

(...) afasta todos os rígidos padrões e exigências, aceita todos os gostos 

com imparcialidade e sem uma preferência unívoca, com 

„flexibilidade‟ de predileções (termo politicamente correto com que 

hoje se designa a falta de coragem), com impermanência e 

inconsequência de escolha. (BAUMAN, 2011, p. 18) 

 

Para progredir num mercado flexível e rotativo, criadores culturais e 

administradores de cultura se aliam na divulgação da arte, muitas vezes atribuindo a ela 

a “funcionalidade” ou “utilidade” necessárias para seduzir o consumidor. Ainda citando 

Bauman, a linha tênue que separa a arte bem-sucedida da malsucedida “é traçada tendo 

como referência as estatísticas de venda, a frequência e o lucro das exposições” 

(BAUMAN, 2011, p. 103). Diante deste panorama, seu principal questionamento diz 

respeito à possibilidade de sobrevivência da cultura, uma vez transformada em mero 

produto a serviço de um mercado volátil. Bauman indaga: “Mas será que a cultura pode 

sobreviver à desvalorização do ser e ao declínio da eternidade, possivelmente os tipos 

mais dolorosos de consumo?”. Silviano Santiago e Lucia Helena parecem encaminhar 

sua reflexão para esta mesma linha de pensamento ao priorizarem a importância do 

debate intelectual e seu visível empobrecimento na chamada modernidade líquida. Em 

Ficções do desassossego, Helena indaga se o intelectual “ainda tem função no contexto 
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da banalidade do mal associada à manipulação exacerbada da opinião” e, em seguida, 

afirma: “Se nós pensarmos em fama e na capacidade de formar opinião, o que vemos é a 

transformação do papel do intelectual em ações de marketing” (HELENA, 2010, p. 80). 

Tais considerações nos levam a questionar o lugar que determinados escritores têm 

ocupado no mercado, bem como o crescente reconhecimento de jovens escritores e 

figuras midiáticas como intelectuais. Daí o questionamento de Lucia Helena: “Seriam 

intelectuais as figuras públicas, algumas das quais de altíssima responsabilidade no 

país?” (HELENA, 2010, p. 80). 

Segundo Santiago, este problema é visível na progressiva redução do espaço 

destinado ao debate literário nos principais jornais impressos do país. O autor observa 

que a literatura e a crítica foram deslocadas para o pequeno espaço do suplemento 

literário. Por ser mais acessível ao leitor amador, o texto do suplemento se distancia da 

crítica, reservada ao meio acadêmico. Uma vez inserida no rol das variedades, a 

literatura “passa a se confundir com a figura singular do escritor”, que assume o papel 

de “doublé de intelectual”. Poucas são as exceções diante da escassez de discussão 

crítica e reflexão sobre o literário num espaço cada vez mais voltado para a promoção 

do livro como produto e para o breve consumo da imagem intelectual construída pelo 

escritor. Com a voz do autor em primeiro plano nesse cenário, o leitor é levado a buscar 

sentidos para a obra literária no discurso pretensamente intelectual do autor ou em 

eventos marcantes de sua vida.   

Se, por um lado, boa parte do público tende a confundir biografia e ficção, por 

outro, muitos autores manifestam abertamente sua recusa a este tipo de leitura. É o caso 

de Michel Laub e Bernardo Carvalho, cujas obras costumam ser apontadas por alguns 

leitores e críticos como autobiográficas. Para Laub, o leitor atento perceberá que seus 

romances se contradizem, mesmo quando narram fatos semelhantes, pois seu texto 

manipula a memória (COZER, 2013, p. 1). Carvalho costuma se referir aos pontos de 

contato entre sua vida e obra usando as palavras manipulação, jogo e armadilha, o que 

se contrapõe a qualquer leitura feita pelo viés autobiográfico. Tamanho é seu 

descontentamento, que chegou a questionar abertamente uma leitura crítica de dois de 

seus romances mais conhecidos, Nove noites e Mongólia. No Paiol Literário de 2007, o 

autor declarou:  

 

Outra professora universitária escreveu um ensaio longuíssimo sobre 

"Nove Noites" e "Mongólia", dizendo que em ambos o personagem 
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era um gay enrustido. E como os romances eram autobiográficos, só 

podia ser eu o gay enrustido. (apud. CHAVES, 2009, p. 1) 

 

As obras de Bernardo Carvalho têm ganhado destaque entre o grande público e 

também no meio acadêmico, sobretudo após a publicação de Nove noites, romance que 

retoma personagens e eventos reais sem minimizar o caráter ficcional do texto. O 

escritor se tornou uma personalidade em nosso meio literário, sendo reconhecido tanto 

por seu trabalho como ficcionista quanto pelas opiniões expressas em seus textos não-

ficcionais, publicados ao longo de anos na Folha de São Paulo e reunidos no livro O 

mundo fora dos eixos. Tanto nesses textos, quanto nas entrevistas concedidas pelo autor, 

pode-se notar a recorrência de determinados temas, como a relação entre literatura e 

mercado na atualidade e a banalidade da escrita, segundo ele provocada pelo uso 

frequente da internet. A postura do autor diante dessas questões tem levado estudiosos 

como Beatriz Resende a considerá-lo um defensor da literatura de ficção. Mas as 

estratégias utilizadas para inserção e permanência de suas obras no mercado têm gerado 

polêmica entre alguns críticos, o que provocou a escrita de trabalhos acadêmicos como 

o de Ana Lígia Matos de Almeida
6
, preocupados em estudar as contradições entre a 

obra ficcional de Bernardo Carvalho e o discurso do autor sobre sua própria escrita. 

Fato é que esta controvérsia conferiu notoriedade ao autor e à sua obra, abrindo 

cada vez mais espaço para seu discurso na mídia. A coluna que Bernardo Carvalho 

mantinha na Folha de São Paulo se tornou um livro crítico, no qual o escritor manifesta 

seu descontentamento com o atual mercado literário que, segundo ele, sobrepõe o lucro 

ao prazer estético que a arte pode provocar. Carvalho não nega a importância da internet 

como meio de divulgação da obra literária e do escritor, mas critica as facilidades 

oferecidas pela web, apontando nela um problema que se tornou motivo de grande 

preocupação para o autor: a banalidade da escrita. De fato, a internet é apresentada 

como um meio democrático, no qual todo artista aspirante pode promover seu trabalho 

através das muitas redes sociais de amplo alcance, de blogs e de sites específicos para 

postagem de vídeos amadores. Mas, ao mesmo tempo que esta tecnologia abre uma 

porta para novos autores que, por qualquer motivo, não teriam acesso ao mercado, ela 

também permite que qualquer um divulgue seu trabalho e suas opiniões sem um 

“filtro”. O acesso à informação nunca foi tão rápido e tão inseguro como agora. Breves 

pesquisas online podem revelar centenas de textos em segundos, mas se as fontes não 

                                                           
6
 Refiro-me à tese de doutoramento “Não sou Machado de Assis”: narrativas de Bernardo Carvalho, 

defendida na UFRJ em agosto de 2008.  
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forem cuidadosamente checadas, e se não houver uma reflexão sobre a informação 

recebida, o leitor corre o risco de se tornar um mero reprodutor de idéias, como o 

estudante de chinês do romance Reprodução (2013).  

Neste romance, Bernardo Carvalho desenvolve sua reflexão sobre a banalidade 

da escrita e da informação, num texto forte e irônico. O protagonista da trama é um 

estudante de chinês viciado em internet: ele procura ler e comentar tudo o que circula 

nos sites, blogs e nas redes sociais. Mas, como quantidade não é sinônimo de qualidade, 

a profusão de textos e opiniões que o estudante de chinês assimila apenas reforça a 

compreensão rasa que ele tem das coisas. Estuda chinês porque acredita fielmente que 

essa é “a língua do futuro” e um dia “todo mundo só vai falar e entender chinês” 

(CARVALHO, 2013c, p. 15). O estudante está no aeroporto, aguardando o avião que o 

levaria à China, quando um inesperado reencontro com a professora de chinês muda 

drasticamente seus planos. Ele é envolvido numa confusão: a professora, que tentava 

ilegalmente embarcar para a China com uma menina de seis anos, diz a ele algo que não 

compreende, mas que é suficiente para levantar as suspeitas da polícia e fazer com que 

seja detido. A maior parte da narrativa se dá nos interrogatórios, dos quais o leitor só 

tem acesso à fala do estudante de chinês. Em seu discurso, o protagonista revela a 

superficialidade do conhecimento que julga ter e debocha das autoridades, já que se 

considera o mais informado e instruído da conversa. Em entrevista recente à Folha 

Online, o autor falou sobre o processo de escrita desse romance, que discute a 

predisposição de muitos usuários da web a reproduzir informações em vez de produzir 

conhecimentos. Carvalho afirma: 

 

A literatura passou a ser pautada pelo gosto da média. Mas literatura é 

reflexão, não só produto de consumo, não só contar uma história. Tem 

um elemento de rebeldia, de criação. Sempre fui contra a literatura 

política, atrelada, mas desta vez tinha uma urgência. O livro não busca 

uma solução. É uma visão trágica das camadas de possibilidades. 

(CARVALHO, 2013d, p.1) 

 

Bernardo Carvalho, como muitos escritores de sua geração, tem alcançado o 

status de intelectual. O autor se tornou uma figura pública com um discurso consistente 

e de ampla circulação. É através deste discurso que promove sua imagem intelectual, 

bem como sua obra literária, acumulando as funções de criador cultural e administrador 

de cultura numa sociedade voltada para o breve consumo e para a rotatividade do 

produto que se pretende vender. Mas, neste caso específico, a reflexão produzida pelo 
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escritor parece se aliar a sua escrita literária no descontentamento com o tratamento da 

literatura como mero produto na sociedade de consumo. Apesar de todos os jogos e 

armadilhas que alega construir para tornar mais complexo o trabalho do leitor no 

processo de construção de sentidos do texto ficcional, o romancista dá a dica ao afirmar 

que seu texto exige um leitor atento, participativo, que atue como co-autor da obra. A 

ficção de Bernardo Carvalho não abre espaço para leitores como o estudante de chinês 

de Reprodução, que, em vez de refletir e desenvolver um pensamento sobre aquilo que 

lê, apenas absorve e reproduz informações e opiniões fortes. Como bem afirmou Beatriz 

Resende, para ler um romance de Carvalho, o leitor precisa entrar no jogo da ficção, 

preparado para caminhar no terreno sinuoso de uma terra onde verdade e mentira 

perderam há muito seus sentidos usuais. 

 

1.2. “É tudo ficção”: Práticas da escrita em Bernardo Carvalho: 

 

Chega mais perto e contempla as palavras. 

Cada uma 

Tem mil faces secretas sob a face neutra 

E te pergunta, sem interesse pela resposta, 

Pobre ou terrível que lhe deres: 

Trouxeste a chave? 

 

Carlos Drummond de Andrade, “Procura da poesia” 

 

 

O papel desempenhado pelo escritor Bernardo Carvalho no atual cenário 

literário brasileiro parece oscilar entre o desejo de garantir o status alcançado mediante 

público e crítica e, ao mesmo tempo, refletir sobre as práticas da escrita na literatura 

contemporânea e os mecanismos que a envolvem. Teresa Chaves discute a polêmica 

gerada pela obra deste autor, afirmando que, segundo alguns críticos, “(...) Carvalho 

encontrou uma fórmula para agradar uma editora e permanece nela, só nela”. E conclui 

afirmando que “[e]nquanto isso, o escritor escolhe uma terceira via e despeja nela a sua 

acidez, explicando seus textos sem explicá-los, horrorizando-se com a falta de leitura 

generalizada sem pensar em oferecer alternativas” (CHAVES, 2009, p. 1). Na opinião 

de Chaves, “Carvalho se apresenta, antes de mais nada, pela controvérsia” (CHAVES, 

2009, p. 1).  

Beatriz Resende, em seu livro Contemporâneos (2008), afirma que Bernardo 

Carvalho é um “defensor da literatura de ficção” e ainda “um romancista a ser apreciado 

principalmente pelos viciados em ficção” (RESENDE, 2008, p. 90). Tal afirmação pode 
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ser confirmada numa análise atenta dos textos que compõem O mundo fora dos eixos, 

livro que reúne resenhas, crônicas e breves ficções publicadas pelo autor em sua extinta 

coluna na Folha de São Paulo. A seleção dos textos que integram este volume 

evidencia, segundo Resende, uma “formulação teórica contundente”, onde se destaca “o 

elogio da ficção”, ou seja, “a defesa da literatura como „linguagem que resiste à 

linguagem usual, da simples comunicação‟” (RESENDE, 2008, p. 89). De fato, este 

livro parece caminhar para a “formulação teórica” apontada por Resende, pois traz à 

tona o Bernardo Carvalho leitor, com suas expectativas e frustrações diante dos 

caminhos que a arte, sobretudo a literatura, tem percorrido em meio ao mercado. Em um 

texto de 1999, intitulado “Para que serve a literatura?”, o autor lança, já no primeiro 

parágrafo, uma questão que parece nortear sua produção ficcional e não-ficcional. 

Carvalho declara: 

 

Qual o resenhista que nunca se sentiu ridículo e obsoleto ao falar de 

literatura numa mídia direcionada para um público cada vez maior e 

mais indiferenciado, mais interessado na vida dos autores do que nas 

obras? Quem quer saber de literatura num mundo impaciente onde, 

graças a uma massificação avassaladora da cultura, tudo tem que ter 

um atrativo publicitário, uma função (um lugar no mercado, por 

exemplo, um resultado financeiro), uma explicação ou uma utilidade? 

(CARVALHO, 2005, p. 194) 

 

No texto “A arte ainda não acabou”, o autor de Nove noites (2002) discursa 

contra a tendência imposta pelo mercado de se “igualar a arte a um produto como 

qualquer outro” e de “reduzir o saber à utilidade” (CARVALHO, 2005, p. 23). A 

discussão se aprofunda em “Os neoconservadores da literatura”, no qual Bernardo 

Carvalho manifesta sua oposição ao consenso neoconservador que, segundo ele, “tenta 

promover (...) a celebração do produto em detrimento da criação” (CARVALHO, 2005, 

p. 27). Em seguida, o escritor afirma: 

 

Por ser inadequado em relação ao que se espera de um romance, por 

se arriscar numa procura pelo desconhecido, um livro é descartado 

como “chato” sem que se leve em conta o fato de essa busca poder ser 

muito mais significativa do que o produto agradável que somente 

reproduz as normas. (CARVALHO, 2005, pp. 27-28) 

 

As opiniões expressas pelo escritor revelam um certo desencanto pelo lugar que 

a literatura vem ocupando na sociedade de consumo. Daí o título de “defensor da 

literatura de ficção”, atribuído por Resende. Toda a reflexão de Carvalho parece 
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convergir para este dilema entre as complexidades da escrita ficcional e as tendências 

mercadológicas que têm norteado as principais linhas do fazer literário. É de se notar a 

divisão que o autor estabelece entre os romances que somente reproduzem as normas e 

aqueles que promovem uma procura pelo desconhecido. Ora, se sua postura crítica é 

contrária ao romance que é apenas “um produto agradável”, conclui-se que sua 

produção ficcional pretende pertencer ao grupo oposto, arriscando-se na “busca pelo 

desconhecido”.  

Mas não foi apenas nos textos publicados pela Folha que o escritor manifestou 

sua defesa da arte que se celebra enquanto criação (CARVALHO, 2005, p. 27). Nas 

entrevistas que concede (e não são poucas, já que sua obra tem uma boa aceitação do 

público-leitor), o autor costuma criticar a “banalidade” a que, segundo ele, o uso 

crescente da internet e as estratégias mercadológicas dos “administradores de cultura” 

(BAUMAN, 2011, p. 209) têm reduzido a atividade da escrita. Em entrevista de 2011 a 

Marco Sanchez para o site Deutsche Welle, Carvalho afirma que a internet, cada vez 

mais intensa e acessível, possibilitou uma oportunidade de exposição para aqueles que 

estavam fora do círculo literário, sem contatos com grandes editoras ou pessoas 

influentes. A rapidez de circulação da informação, sobretudo nas redes sociais, gerou 

uma grande expectativa nos aspirantes a escritor e, em alguns casos, promoveu a 

descoberta de talentos, alguns dos quais permanecem publicando somente em mídias 

digitais. Mas, se por um lado a internet é uma boa vitrine, por outro também pode ser 

sufocante, afinal, todo mundo se sente um pouco gênio diante da tela de seu 

computador. O fluxo de novidades é tão intenso que, na falta de um “filtro”, o usuário 

tem apenas duas opções: ou lê de tudo um pouco, tentando separar o joio do trigo; ou 

tem a atitude inversa, evitando a enxurrada de manifestações literárias que circula na 

web. Isso sem falar na superexposição da vida privada nas redes sociais, nas quais o 

cotidiano mais simples foi elevado a tamanho grau de importância que as pessoas 

acabam lendo mais os posts de seus amigos virtuais que livros ou notícias sérias. Na 

mencionada entrevista, Carvalho se referiu à “banalidade da escrita” da seguinte forma: 

 

O interesse das grandes corporações de internet é banalizar a escrita, 

acabar com a hierarquia e dizer que há uma democracia nas artes. O 

usuário tem a ilusão que é autor e que sua vida privada é obra, é 

importante que a literatura e a arte como exceção acabem. Muitos 

curadores hoje falam da importância da obra de arte como serviço 

comunitário. Querem eliminar o indivíduo. Politicamente a literatura 

tem que ir contra esse fluxo e criar as coisas mais estranhas possíveis. 
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Precisamos estabelecer uma hierarquia da qualidade contra a 

quantidade. Na internet, o que conta é o número de acessos. É o 

mundo da opinião contra a filosofia, a crítica e a exceção 

(CARVALHO, 2011a, p.1). 

 

Bernardo Carvalho vê na literatura comprometida com a escrita ficcional o 

possível antídoto contra a banalidade do pensamento, da escrita e do debate intelectual 

que caracteriza o meio cultural da sociedade de consumo. Regida pela lógica da moda, a 

cultura tem sido destinada à condição de variedade, e não de exceção em relação à 

indústria da arte para breve entretenimento. O problema apontado por Carvalho reside 

na tendência de uma elite cultural em se distinguir dos demais grupos por seu caráter 

onívoro
7
, pois, nas palavras de Bauman, “o sinal de pertencimento a uma elite cultural é 

o máximo de tolerância e o mínimo de seletividade” (BAUMAN, 2011, p. 18). Isto 

porque, num mercado voltado para a constante rotatividade das produções culturais, é 

considerado “culto” o indivíduo que consegue se manter atualizado quanto às novidades 

em termos de autores, obras e tendências criativas. Tais considerações nos remetem à 

reflexão de Lucia Helena sobre o lugar ocupado pela literatura numa sociedade marcada 

pela brevidade e pela pretensa perda de fronteiras entre a cultura popular e a dita alta 

cultura. Helena afirma:  

 

A questão do que se entendeu e entende por literatura e dos modos de 

abordá-la, no campo da crítica, é espinhosa e está longe de estar 

resolvida. Principalmente hoje, quando a oposição entre a chamada 

literatura popular e a alta literatura tende a ser considerada como algo 

que frutifica do preconceito, ou minimizada como tal. (HELENA, 

2013, p. 103) 

 

Ressaltamos ainda que, segundo Bauman, “a mediação de levar a arte ao público 

não é nenhuma novidade” (BAUMAN, 2011, p. 101). O que tem se modificado, com a 

chegada da modernidade líquida, “são os critérios usados nessa mediação pela nova 

classe de gerentes, agentes das forças do mercado, reivindicando as posições 

abandonadas pelos agentes das autoridades do Estado” (BAUMAN, 2011, p. 101).  

                                                           
7
 Em A cultura no mundo líquido moderno, Zygmunt Bauman aponta uma importante questão sobre as 

modificações sofridas pelo conceito de cultura na sociedade de consumo. Retomando o estudo do 

sociólogo John Goldthorpe, Bauman afirma que “não se pode mais estabelecer prontamente a distinção 

entre a alta elite cultural e aqueles que estão abaixo dela a partir dos antigos signos” (BAUMAN, 2011, p. 

7). O termo “onívoro” é utilizado por Bauman para definir a pouca seletividade no gosto dos indivíduos 

que integram a nova elite cultural: “Não é tanto o confronto de um gosto (refinado) contra outro (vulgar), 

mas do onívoro contra o unívoro, da disposição para consumir tudo contra a seletividade excessiva. A 

elite cultural está viva e alerta; é mais ativa e ávida hoje que jamais foi.” (BAUMAN, 2011, p. 9). 
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Polêmico pela contradição entre seu discurso intelectual e sua postura mediante 

as implicações do mercado no fazer literário, Bernardo Carvalho parece encaminhar sua 

ficção para uma tentativa de ressignificação das principais tendências da escrita literária 

contemporânea. Walnice Nogueira Galvão, em resenha sobre o recente romance Anel de 

vidro, de Ana Luiza Escorel, destacou aquelas que seriam as mais fortes linhas da 

literatura brasileira a partir dos anos 2000: autoficção, literatura urbano-brutalista, 

regionalista e histórica. Embora alguns traços destas tendências estejam presentes nos 

romances de Carvalho, elas surgem de modo ambíguo, difuso, criando uma sensação de 

desconforto para o leitor pouco habituado a estes jogos de escrita.  

Ao ser questionado sobre o processo de escrita de Nove noites, Bernardo 

Carvalho afirma ter desenvolvido uma hábil estratégia para alcance do público. 

Incomodado com o grande espaço que os livros não-ficcionais ou baseados em fatos 

reais vinham conquistando no mercado, o escritor decidiu criar uma armadilha para o 

leitor, apresentando a ele um romance que, apesar de se basear em eventos do passado, a 

todo momento questiona a memória e os sentidos de realidade e ficção. Se, por um lado, 

o escritor deu ao público aquilo que ele queria, por outro, elaborou uma trama em que a 

grande questão não é a história contada, a do suicídio do antropólogo americano Buell 

Quain, mas a da escrita e dos processos de construção do texto ficcional. Em entrevista 

sobre o romance Nove noites, Carvalho comentou que seu interesse pela história de 

Quain se deu justamente pelo caráter insolúvel do mistério: “Era uma pesquisa 

detetivesca para a qual eu já sabia que não haveria resposta. Chegou um ponto em que 

eu empaquei e não tinha mais para onde ir e a ficção aflorou” (CARVALHO, 2011a, p. 

1). Mas também deixa claro o seu intuito de questionar os tênues limites entre realidade 

e ficção, não apenas nesse romance, mas em sua obra como um todo: 

 

A indistinção entre fato e ficção faz parte do suspense do romance. 

Por isso não vejo sentido em dizer o que é real e o que não é. Isso tem 

a ver com meus outros livros. Também neles há um dispositivo 

labiríntico, em que o leitor vai se perdendo ao longo da narração. 

Nesse caso isso fica mais nítido porque existem referências a pessoas 

reais. Mas mesmo as partes em que elas aparecem podem ter sido 

inventadas. Em última instância, é tudo ficção. (CARVALHO, 2003, 

p. 1). 

 

Para estudar este romance de Bernardo Carvalho, é necessário ir além do 

conceito de metaficção historiográfica (Cf. HUTCHEON, 1991) ao qual costuma ser 

relacionado. Nove noites se apropria de fatos e personagens reais e tece, passo a passo, 
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uma trama em que a intriga se dá na construção ficcional, e não na história contada. 

Esse processo, de acordo com Resende, é o que garante a “virada” na carreira do autor, 

“que foi capaz de fazer o que já era bom ficar ainda melhor, mais doloroso, mais 

radicalmente trágico” (RESENDE, 2008, p.78).  

Bernardo Carvalho não é contra o mercado literário em si, afinal, isto seria um 

contrassenso, uma vez que o escritor depende de seu sucesso diante do mercado para 

continuar escrevendo e publicando. Não podemos esquecer que o autor tem contrato 

com uma editora influente, a Companhia das Letras, que recentemente se envolveu em 

uma grande polêmica por causa da coleção Amores Expressos, idealizada por Rodrigo 

Teixeira. O objetivo do projeto era enviar dezessete escritores de alta circulação para 

diversas cidades ao redor do mundo para escreverem romances com um tema pré-

determinado: uma história de amor e cuja trama se passasse na cidade escolhida. Nos 

últimos anos, muitos livros foram publicados pela coleção, alguns dos quais premiados, 

mas a grande questão levantada pela Amores Expressos foi a da literatura por 

encomenda.  

Em 2009 a Companhia das Letras publicou O filho da mãe, fruto de um mês de 

viagem em que Bernardo Carvalho permaneceu em São Petersburgo para criar sua 

história de amor. Mas o romance vai além da proposta da coleção: a história de amor de 

Andrei e Ruslan está cercada de elementos recorrentes na obra deste autor, como os 

conflitos, a perda e a busca. Passada num período de guerra, a narrativa trata, 

principalmente, do drama de mulheres que batalham para libertar seus filhos e netos da 

imposição do exército, ainda que para isso seja necessário subornar as autoridades. 

Graças ao sacrifício da avó, o jovem Ruslan consegue ir para a Rússia, na tentativa de 

encontrar a mãe que não havia conhecido. E acaba se envolvendo com Andrei, soldado 

que era forçado pelos superiores a se prostituir “para o sustento do exército russo” 

(CARVALHO, 2009, p. 120). Mas a história dos dois chega ao fim quando Ruslan cai 

na armadilha preparada pelo meio-irmão e é espancado até a morte, enquanto seu algoz 

grita: “Que é que você está fazendo na Rússia? Aqui não é o seu lugar.” (CARVALHO, 

2009, p. 177). 

Ao tratar da atmosfera algo paranoica que permeia o romance, Carvalho costuma 

relacioná-la a um episódio ocorrido durante sua estadia na Rússia. Em entrevista a 

Marco Sanchez, afirma: “Por estar lá, estava imerso na experiência. Fui assaltado no 

meu terceiro dia na Rússia. Passei um mês numa espécie de pânico, uma 
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vulnerabilidade absoluta” (CARVALHO, 2011a, p.1). Teresa Chaves comenta este fato 

em sua resenha: 

 

(…) Ao chegar na cidade o escritor tentou estabelecer uma rotina para 

se habituar ao lugar: escolheu um cybercafé para escrever, uma 

lavanderia, matriculou-se numa academia de ginástica. Porém, em seu 

terceiro dia, foi assaltado às seis da tarde numa das principais avenidas 

de São Petersburgo. 

O assalto foi presenciado por diversas pessoas, e ninguém reagiu. O 

incidente fez com que Carvalho passasse o restante de sua temporada 

com um certo medo, com a sensação desagradável de ser vigiado, e o 

romance foi escrito sob essa suspeita constante. Resulta em 

personagens um pouco paranoicos e, de fato, em uma sensação de 

vigilância. (CHAVES, 2009, p.1) 

 

A experiência pessoal do escritor influenciou o modo como ele percebeu a 

cidade que visitava e, por consequência, também o texto literário, uma vez que São 

Petersburgo deveria ser o cenário do romance. Mas essas informações não são 

essenciais para a leitura do livro, não permitem uma leitura autobiográfica, já que esta 

não é a proposta da literatura de Bernardo Carvalho.  

Seis anos antes da publicação de O filho da mãe, veio a público Mongólia, 

escrito durante uma viagem do autor ao país homônimo, financiada pela bolsa de 

criação literária da Fundação Oriente, de Lisboa. A edição mais recente do livro traz na 

capa e na quarta-capa fotografias tiradas pelo próprio escritor na viagem e, na orelha, 

em vez da típica foto do escritor sentado diante de sua estante, o leitor encontra uma 

imagem de Bernardo Carvalho, de pé ao lado de uma barraca de acampamento, numa 

paisagem muito semelhante à descrita pelo personagem Ocidental no livro. Todos esses 

elementos apontam para a viagem real feita pelo autor do romance, mas também 

revelam uma viagem subjetiva, o olhar desse homem sobre o país que visitava. Tais 

informações são relevantes para pensar a escrita desses dois romances não apenas como 

literatura feita por demanda, mas como produções que fazem parte de uma proposta 

literária, o “elogio da ficção” a que Beatriz Resende havia se referido (RESENDE, 

2008, p. 89). Sendo assim, a história encomendada (uma história de amor, no caso da 

coleção Amores Expressos; e uma história cuja trama se passasse no Oriente, no caso do 

romance Mongólia) é menos importante que a construção ficcional em si, afinal, como 

afirma o escritor: 
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O romance é o que se faz dele, e as possibilidades são infinitas. Um 

bom romance não precisa ter necessariamente (…) uma boa história 

com personagens psicologicamente bem construídos e verossímeis. 

Pode ser também um livro sem história, em que os personagens são 

pretexto para o desenho de uma visão de mundo. Cada caso é um 

caso. (CARVALHO, 2005, p. 27) 

 

Outro aspecto da obra de Bernardo Carvalho que aponta para a defesa da ficção, 

ou seja, da literatura como exceção (e não um mero produto), é a presença constante da 

figura do escritor em seus romances. O jornalista de Nove noites não é o único 

personagem deste autor que trabalha com a escrita: em Teatro, o narrador da primeira 

parte do romance é um policial que havia sido contratado para “ouvir e escrever”; em 

Mongólia, o diplomata (também aposentado) que narra a história a partir dos diários do 

Ocidental adiou durante anos seu projeto de se tornar escritor. A insistência nessa 

figura, sobretudo nos dois últimos livros citados, demonstra uma reflexão não somente 

sobre a escrita literária, mas sobre as angústias que assolam aquele que se propõe a essa 

atividade: “a presença do escritor em sua mesa, suas crises e suas dificuldades no 

trabalho de criação” (FIGUEIREDO, 2013, p. 14) é também uma marca do romance 

contemporâneo. Cabe aqui confrontar as passagens em que esses narradores revelam sua 

frustração enquanto escritores: 

 

Não me resta muito a fazer senão protelar mais uma vez o projeto de 

ser escritor que venho adiando desde que entrei para o Itamaraty aos 

vinte e cinco anos, sendo que agora, aos sessenta e nove, já não tenho 

nem mesmo a desculpa esfarrapada das obrigações do trabalho ou o 

pudor de me ver comparado com os verdadeiros escritores. A 

literatura já não tem importância. Bastaria começar a escrever. 

Ninguém vai prestar atenção no que eu faço. Já não tenho nenhuma 

desculpa para a mais simples e evidente falta de vontade e de talento. 

(CARVALHO, 2011b, p. 11 - Mongólia) 

 

(…) eu também tinha acalentado a ideia de escrever as minhas 

próprias histórias, e quando me falaram que eu só precisava ouvir e 

escrever, achei que aquele era o emprego certo, seria um exercício e o 

alimento para as minhas próprias ficções (…). (CARVALHO, 2006, 

pp. 31 e 32 - Teatro) 

 

Ao tematizar a escrita literária, Bernardo Carvalho explicita sua preocupação 

com a literatura e o papel que a ela tem sido atribuído pelo mercado atual. Na 

perspectiva deste escritor, as demandas do mercado têm levado o texto literário a um 

lugar menos prestigiado. A literatura deixa de ser exceção para se tornar mais um 

produto em meio a uma gama de ofertas destinadas a um consumo ávido e fugaz. Neste 
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panorama, escritores acabam cedendo às exigências do mercado para manter sua obra 

em evidência. Exceções à parte, os autores têm cada vez mais exercido o papel de 

divulgadores de sua obra, no intuito de conquistar um lugar cativo entre público e 

crítica. Para tal, constroem uma imagem intelectual representada perante a mídia, 

transformando seu discurso crítico numa espécie de slogan de sua obra. Parece-nos que 

Bernardo Carvalho exemplifica este processo pois, como afirmamos anteriormente, o 

status intelectual alcançado por este escritor eleva seu discurso reflexivo ao padrão de 

crítica, projetando seu nome no meio acadêmico como integrante de um novo cânone 

literário. Numa leitura das entrevistas concedidas pelo autor de Nove noites, pode-se 

confirmar a afirmação de Silviano Santiago de que, neste gênero midiático, o interesse 

principal do entrevistador não é o texto literário, mas o discurso intelectual defendido 

pelo escritor. Por outro lado, associar o sucesso alcançado por Carvalho a sua atuação 

como escritor “multitarefa” seria uma injustiça com sua obra ficcional, que independe 

da imagem performática do autor para agradar a um público ávido por uma ficção 

contrária ao fluxo do simples entretenimento e da brevidade. 

Em resumo, a crítica de Bernardo Carvalho se volta para essa ideia de literatura 

como mero objeto de consumo, onde o “autor ícone-pop” se sobrepõe à obra literária. 

Se, por um lado, o autor critica o papel que a arte vem exercendo diante das exigências 

do mercado, por outro, são essas mesmas demandas que possibilitam um espaço 

midiático cada vez mais aberto para a divulgação de seus livros. A escrita por 

encomenda tem sido uma constante na carreira deste escritor
8
, o que não prejudica o 

trabalho com a linguagem e a reflexão sobre “quanto é fictício o texto ficcional” 
9
 

(RESENDE, 2008, p. 78). Mas uma coisa é certa: todo escritor quer ser lido, e Bernardo 

Carvalho foi bem sucedido em seu projeto. Trata-se de um autor que sabe lançar mão do 

que o mercado literário tem de bom a oferecer e, com isso, agradar aos dois lados da 

moeda: o público e a crítica. 

 

1.3. O Teatro de Bernardo Carvalho numa sociedade de Reprodução: 

 

É isso o que roubei: o que li e o que escrevi. Não 

trago nada nos bolsos. Tudo está na minha cabeça. 

                                                           
8
 Medo de Sade, Nove noites, Mongólia e O filho da mãe são todos frutos de encomendas ou bolsas de 

incentivo à criação literária.  
9
Resende, conscientemente ou não, aproxima seu comentário de um famoso artigo de Wolfgang Iser, “O 

que é fictício no texto ficcional”, republicado na antologia A teoria da literatura em suas fontes, v. 2/ 

seleção, introdução e revisão técnica de Luiz Costa Lima. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.  
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Bernardo Carvalho, Teatro. 

 

Estou só reproduzindo o que li. (...) Está nos 

jornais, nas revistas, na internet. 

Bernardo Carvalho, Reprodução 

 

 

Quase vinte anos separam Reprodução (2013) da publicação de Onze (1995), 

primeiro romance de Bernardo Carvalho. Com uma carreira já consolidada e em 

constante ascensão, o autor passa a se referir a diferentes fases de sua escrita, 

destacando as mudanças obtidas com a experiência do fazer literário. Em entrevistas, 

Carvalho costuma se referir a Nove noites como o romance que inaugurou uma nova 

fase em sua literatura, pois seus romances anteriores eram considerados “esquisitos” e 

“não vendiam” bem (CHAVES, 2009, p. 1), o que o motivou a buscar novas 

alternativas de escrita. Teatro (1995), cronologicamente classificado como pertencente à 

“primeira fase” de seu autor, é, por diversos fatores, considerado um dos romances mais 

complexos de Bernardo Carvalho. Como bem afirma José Geraldo Couto no texto de 

orelha da edição de 2006,  

 

Este não é um livro para ser lido distraidamente. Exige atenção 

integral do leitor para sua estrutura em espiral, em que cada parágrafo, 

cada período aponta para trás (referindo-se a algo que já foi dito) e 

para a frente (antecipando o que virá páginas depois). (COUTO, 2006) 

 

A paranoia, tema recorrente na obra de Carvalho, surge nesse romance não 

apenas como um tema, mas como uma sensação que domina as personagens e, por 

conseguinte, o leitor, gerando uma tensão constante. O livro é dividido em duas partes 

distintas, mas interdependentes: “Os sãos” e “O meu nome”. Citando Couto, pode-se 

afirmar que estas duas partes funcionam, “uma para a outra, como um espelho 

deformador de parque de diversões: o que é pequeno e periférico numa torna-se imenso 

e central na outra, e vice-versa” (COUTO, 2006).  As duas duplas de protagonistas do 

romance compartilham os mesmos nomes, Ana C. e Daniel, fato que, aliando-se à 

“escrita labiríntica” (CARVALHO, 2003, p. 1) e à instabilidade do foco narrativo, 

contribui para a formação da atmosfera paranoica e agonizante que permeia a narrativa. 

À semelhança do conhecido romance O mundo de Sofia, de Jostein Gaarder, este livro 

de Bernardo Carvalho trabalha com camadas profundas do ficcional, fazendo com que 

toda a primeira parte do romance seja lida pelo protagonista da segunda parte como o 
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manuscrito de uma ficção. Mas há ainda ficções dentro desta segunda ficção, como as 

cartas falsamente atribuídas ao terrorista misterioso e as histórias fantasiosas que N. 

contava a seu irmão V. através de cartas, com o objetivo de mantê-lo entretido e fora de 

perigo. Verdade e mentira, realidade e ficção, escrita e leitura adquirem novos 

significados num texto no qual os pensamentos e atitudes dos personagens são 

determinados por cenas de leitura. 

Retomamos aqui o estudo de Almeida, que propõe uma breve análise desta obra 

no início de sua tese: 

 

 Dividido em duas partes, Teatro propõe um jogo textual que nos dá a 

impressão de que seu campo de representação se esgota na 

composição dele mesmo. Ou melhor, suas referências não apontam 

para fora, mas sim para as disposições das peças que o compõem. 

(ALMEIDA, 2008, p. 27) 

 

Como afirmamos anteriormente, a primeira parte do romance, intitulada “Os 

sãos”, surge na segunda como o manuscrito de um texto ficcional possivelmente escrito 

pelo personagem Ana C.
10

, um dos protagonistas da trama. Esta primeira parte é narrada 

por um funcionário precocemente aposentado da polícia, cujo trabalho era “ouvir e 

escrever”: “Estava sempre presente, ouvindo e escrevendo, e depois reproduzindo o que 

havia sido dito em outras reuniões. Era a memória. Uma espécie de memória. (...) 

Podiam ter armazenado tudo em fitas e computadores. Mas queriam alguém.” 

(CARVALHO, 2006, p. 17). Seu nome é Daniel, filho de imigrantes ilegais, porém 

nascido no país “civilizado” ao qual seu pai se refere como “país das maravilhas”, ou a 

terra dos “sãos”. Ao longo do texto, o narrador explica os motivos que o levaram a 

simular a própria morte e fugir do “país das maravilhas”, cruzando ilegalmente a 

fronteira no caminho contrário ao que seus pais fizeram. Embora os segredos de Daniel 

sejam revelados de forma gradual no texto, sua confissão surge logo na primeira página: 

“Fui eu que escrevi. Que não me venham com histórias. Esperei anos para falar. Agora é 

a minha vez.” (CARVALHO, 2006, p. 9).  

O texto tem por epígrafe um trecho de Édipo Rei, de Sófocles, justamente a parte 

em que Édipo condena o assassino de Laios, sem saber que, com tal atitude, condenaria 

                                                           
10

 Impossível não relacionar esta personagem a uma polêmica figura de nossa literatura, a poeta Ana 

Cristina César, que costumava assinar seus trabalhos como Ana C. A autora, um dos principais nomes de 

nossa poesia na década de 1970, cometeu suicídio aos trinta e um anos de idade, em 1983. É autora de A 

teus pés (1982) e Inéditos e dispersos (1985), além de edições póstumas organizadas por Armando Freitas 

Filho. 
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a si mesmo. Em seguida, Daniel relembra o momento em que uma mulher leu em sua 

mão um corte na linha da vida, que poderia significar a morte ou o desaparecimento, por 

volta dos cinquenta anos de idade. No presente, o ex-escrivão da polícia foge porque 

acredita ter sido envolvido numa grande conspiração, com direito a atentados terroristas 

em série, manipulação de cartas falsas atribuídas ao “terrorista” através da mídia e a 

prisão de um suspeito que, segundo Daniel, era inocente. O discurso do narrador é 

completamente paranóico, e busca revelar uma “verdade”, que só poderia ser escrita na 

estranha língua de seus pais: 

 

As palavras que escrevi criaram uma realidade da qual era impossível 

sair com palavras, ao menos com as mesmas palavras. Precisava de 

outras que nunca tivessem sido ditas ou ouvidas, e que estivessem no 

limite da compreensão. Frases que pudessem abrir um novo sentido, 

uma outra lógica para fechar de uma vez por todas aquele mundo 

circular e vicioso onde cada palavra me comprometia mais, onde 

correspondiam a gestos impotentes e desesperados dentro de um 

cenário de areia movediça. Só numa outra língua eu poderia sair dali e 

fazê-los ouvir a verdade da história. (CARVALHO, 2006, p. 83) 

 

O envolvimento de Daniel com os atentados terroristas se dá justamente pela 

escrita. Sua versão da história aponta “os sãos”, ou seja, seus superiores na polícia, 

como os possíveis culpados pelos atentados. As cartas que foram divulgadas pela 

imprensa como manifestos do “terrorista” teriam, na verdade, sido escritas por ele, 

Daniel, a mando de seus superiores. O objetivo das autoridades seria provocar um mal 

interno, um inimigo concreto para manter a sociedade viva. Essa “teoria do mal” estaria 

intimamente ligada ao pensamento de um professor que o narrador teve na juventude, e 

cujo livro era lido pelos chefes de Daniel na polícia
11

.  

A fuga foi desencadeada pela leitura de uma notícia de jornal, que abordava a 

prisão do principal suspeito de cometer os atentados terroristas que há anos assolavam a 

população. O acesso de Daniel a esta informação se dá através de Ana C., uma antiga 

colega de escola, por quem esteve apaixonado: “Tinha sido a menina mais bonita da 

escola, por quem briguei mais de uma vez, por quem cheguei a levar uma facada na 

perna” (CARVALHO, 2006, p. 20). Num encontro inesperado, Daniel observa a única 

                                                           
11

É importante ressaltar que Hannah Arendt já havia discutido e conceituado, principalmente em 

Eichmann em Jerusalém e Origem do totalitarismo, temas que são retomados por Bernardo Carvalho nos 

romances aqui estudados, como a esfacelada noção de mal e a banalização da intelectualização, não da 

mesma maneira que o personagem de Carvalho, mas trazendo para a reflexão filosófica e a cultura 

contemporânea pós-holocausto, o conceito de “banalização do mal”, cunhado e tratado nos dois livros 

acima citados. 
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característica de Ana C. que se manteve viva desde os tempos de colégio: a compulsão 

pela mentira. Segundo o narrador, as informações dadas por esta personagem sobre o 

rumo que sua vida levou até aquele reencontro são completamente fantasiosas. 

Secretamente, ele acompanhou a trajetória de Ana C. ao longo dos anos, e conhecia 

cada um dos vídeos pornográficos que ela havia estrelado. Em contrapartida, a mulher 

afirmava categoricamente que havia se casado com um escritor, falecido devido a um 

infarto, possivelmente provocado pela devolução em massa de exemplares de seu último 

romance. O final trágico do marido de Ana C. condiz com a teoria da “maldição do 

escritor”, defendida por ela desde a infância. O narrador alude à “fábula do escritor”, 

contada décadas antes por Ana C., para explicar como a escrita se tornou a sua perdição, 

confirmando assim a teoria de sua colega: “percebi ali, pela recorrência, que ela sempre 

associara a figura do escritor a uma maldição, o que, no meu caso, não poderia ser mais 

apropriado, embora ela ainda não soubesse de nada” (CARVALHO, 2006, p. 67).  

É Ana C. quem faz a primeira referência à prisão do suspeito de terrorismo, 

chamado apenas de V. Duas horas mais tarde, Daniel lê a notícia no jornal e 

compreende que já não pode permanecer no “país das maravilhas”. Àquela altura, “a 

verdade era mais inverossímil que a mentira” (CARVALHO, 2006, p. 82), e a única 

forma de revelar a verdade dos fatos seria através de uma outra língua, que “os sãos” 

não pudessem compreender. Daniel afirma: “Só nesta língua posso restituir a verdade 

infame desta história. E o sarcasmo que lá não existe. Só aqui as coisas podem fazer 

algum sentido” (CARVALHO, 2006, p. 23).  

 A “verdade infame” a que o protagonista se refere diz respeito à autoria das 

cartas assinadas pelo terrorista anônimo, divulgadas na mídia por intermédio da polícia. 

Nas cartas, o “terrorista” explicava, num tom altamente paranóico, as teorias e os ideais 

que o motivaram a cometer os atentados. É importante observar que a palavra terrorista 

sempre aparece entre aspas no texto.  Isso porque o “terrorista” era uma invenção, “um 

personagem virtual na cabeça de todos, um fantasma. Podia ser qualquer um. (...)Toda a 

história vem daí, desse novo sentimento desencadeado até mesmo entre pais, filhos, 

amantes e irmãos.” (CARVALHO, 2006, pp. 29-30). A paranoia foi, aos poucos, 

dominando a população, criando um mal-estar interno no “país das maravilhas”. Para 

Ana C., o paranóico “é aquele que procura um sentido e, não o achando, cria o seu 

próprio, torna-se o autor do mundo” (CARVALHO, 2006, p. 31). A notícia lida por 

Daniel tratava justamente de um exemplo extremo dos efeitos causados por essa 

paranoia geral: um rapaz, denominado N., reconheceu nas cartas atribuídas ao 
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“terrorista”, traços da escrita de seu irmão V. e, baseado nisso, fez a denúncia que levou 

à prisão do suspeito. Mas Daniel sabia que as famosas cartas não poderiam ter sido 

escritas por V., porque era o próprio Daniel o seu autor. 

Segundo Daniel, escrever as cartas falsas fazia parte de seu trabalho, era uma 

imposição de seus superiores. De certa forma, a escrita das cartas supriu a antiga 

ambição de se tornar escritor. Pouco a pouco, Daniel foi fazendo do “terrorista” o 

protagonista de sua ficção, criando um teatro no qual ele era “o autor do mundo”: 

 

Inventei aquele homem revoltado, louco, só. E conforme novos 

atentados iam ocorrendo, (...) ia compondo sua personalidade em 

novas cartas, dando-lhe maior complexidade psicológica, colocando-o 

no centro de um teatro. (CARVALHO, 2006, p. 74) 

 

Com os atentados, sob ordem dos meus superiores, deixei de apenas 

reproduzir a realidade para produzi-la, antecipá-la com o que escrevia 

(...). (CARVALHO, 2006, pp. 72-73) 

 

E a sétima carta que escrevi por antecipação correspondeu com 

precisão ao sétimo atentado, como se as cartas estivessem carregadas 

de um poder, se não divino, pelo menos divinatório. (CARVALHO, 

2006, p.75) 

  

Nota-se aqui uma aproximação entre a narrativa “Os sãos” e o prólogo do livro 

O último leitor, de Ricardo Piglia. Neste texto, o narrador vai até a casa de um fotógrafo 

chamado Russell, com o objetivo de vislumbrar uma réplica da cidade de Buenos Aires, 

na qual o fotógrafo trabalhava há anos. O diferencial da réplica era o fato de não ser 

uma simples cópia da cidade, ou seja, uma representação do real. Russell “alterou as 

relações de representação, de modo que a cidade real é a que esconde em sua casa, 

enquanto a outra é apenas uma miragem ou uma lembrança” (PIGLIA, 2006, p. 12). As 

visitas são restritas a apenas um espectador de cada vez. Para o narrador, a explicação é 

simples: “o fotógrafo reproduz na contemplação da cidade o ato de ler”, que requer 

“intimidade” e “isolamento” (PIGLIA, 2006, p. 12). Quando finalmente consegue 

observar a pequena cidade, o narrador vê algo “mais real do que a realidade, mais 

indefinido e mais puro” (PIGLIA, 2006, p. 15). Assim como Russell, Daniel criou uma 

nova realidade a partir do real. A única referência que tinha eram os primeiros atentados 

e, partindo deles, criou um personagem e toda uma teoria convincente a ponto de se 

tornar mais verossímil que a verdade. N. também cria sua ficção ao induzir o irmão a 

denunciá-lo e assumir a autoria dos atentados terroristas. Mais uma vez, a mentira 

parecia “mais real do que a realidade”, como a réplica de Russell. Por isso, Daniel teve 
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que fugir, voltar à terra de seus pais, pois, somente naquela língua estranha e periférica 

que não dominava, seria possível fazer com que a verdade tivesse algum sentido.  

A leitura da notícia de jornal provoca uma revolta em Daniel, já que V. assume 

publicamente a autoria da ficção criada pelo escrivão aposentado, encarnando seu 

principal personagem, o terrorista. No jornal, uma matéria extensa revelava detalhes 

sobre a vida dos irmãos N. e V. e, principalmente, os motivos que levaram o primeiro a 

suspeitar da culpa do segundo. Durante anos, enquanto trabalhava em um projeto 

acadêmico fora do país, N. manteve contato com seu irmão através de cartas, nas quais 

foi desenvolvendo gradativamente uma história fictícia, que tinha por objetivo manter 

V. entretido e fora de perigo: “Temia que V. se matasse, isolado em sua cabana no gelo, 

e por isso lhe contava aquela história, que já não sabia em que momento começara a 

inventar” (CARVALHO, 2006, p. 59). N. inventou um tesouro perdido, baseado em 

histórias dos cátaros, e manteve o irmão entretido com essa história até revelar que o 

tesouro era, na verdade, um código indecifrável. Não demorou para que V. tentasse 

desvendar o código e, por fim, o transformasse numa complexa fórmula matemática. O 

artigo lido por Daniel ressalta a confusão mental em que, visivelmente, o suspeito vivia. 

Mas há um contraponto: segundo o irmão, desde a infância era perceptível uma forte 

tendência de V. para a mentira. É nessa declaração que Daniel foca sua leitura, 

concluindo que o verdadeiro enganado dessa história era N.: 

 

Por que não falam mais nisso em todo o artigo? A solução está ali, 

diante deles, e eles fingem não ver. (...) Tudo tinha sido baseado na 

mentira. Estava tudo diante deles e eles simplesmente passavam 

adiante, na busca enlouquecida de uma solução que já havia sido dada. 

(CARVALHO, 2006, p. 48) 

 

Segundo Daniel, os irmãos “se afastaram progressiva e lentamente da realidade 

até um ponto em que já tinham reinventado a realidade do mundo, numa espécie de 

pacto implícito”, no qual V. conduzia tudo, “deixando a N. a impressão de que, ao 

contrário, era ele quem conduzia” (CARVALHO, 2006, p. 50). N. agia como uma 

espécie de Sherazade, pois acreditava que suas histórias manteriam o irmão vivo. Mas 

não imaginava que o irmão pudesse enredá-lo naquele teatro a ponto de torná-lo a 

principal testemunha de sua falsa culpa nos atentados. Daniel chega a ir à cabana de V., 

com o objetivo de reivindicar a autoria de seus textos e de seu personagem: “Com que 

direito vinha roubar o que era meu, encarnar o meu personagem, roubar a minha 
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criação, assumir a minha autoria?” (CARVALHO, 2006, p. 79). Mas logo percebe que 

não há outra escapatória, senão continuar a mentira, simular sua morte e fugir. 

Um fato apontado por Daniel para corroborar sua teoria de conspiração é a 

presença de um determinado livro na mesa de seu chefe da polícia. O livro em questão 

foi escrito por um ex-professor de Daniel e Ana C., e tratava de uma “teoria do mal 

necessário”, segundo a qual era necessário haver um “mal interno” para que as 

sociedades se mantivessem vivas. Na cena em que descreve a aula do “mestre”, Daniel 

afirma: 

 

O que ele dizia era simples e, assim como tudo o que é simples, fácil 

de ser interpretado e invertido conforme a necessidade e o momento. 

Sua ideia básica era que as sociedades pediam um inimigo concreto 

para que pudessem se aglutinar nessa luta e que, uma vez esfacelada a 

noção de mal, com ela se desbaratava também a própria sociedade. 

(CARVALHO, 2006, p. 68) 

 

Daniel declara que foi usado com uma simples ferramenta na engrenagem deste 

“mal necessário” criado pelas autoridades e perpetuado pela mídia. Por isso, retorna ao 

país periférico onde nasceram seus pais e escreve o texto de “Os sãos”, a confissão de 

sua culpa e, ao mesmo tempo, sua redenção. Toda a narrativa é contada pela perspectiva 

de Daniel, um personagem que tenta comprovar seu ponto de vista através das leituras 

que fez e das conclusões que formulou a partir delas. Se, como Ana C. prenunciava na 

infância, a escrita foi a maldição de Daniel, por outro lado, ela foi a única forma que ele 

encontrou para registrar “a verdade dos fatos”. E, ao concluir a tarefa, ele trata de 

providenciar sua própria morte, por intermédio de um vigilante, usando como senha a 

frase típica da terra de seus pais, cujo sentido, até então, não conseguira decifrar: “Até 

que Daniel pare de sonhar”. 

Na segunda parte do romance, a história narrada por Daniel em “Os sãos” faz parte 

do manuscrito de uma ficção lida pelo narrador protagonista de “O meu nome”, o 

fotógrafo Daniel. Este título faz referência ao nome Daniel, compartilhado pelos dois 

protagonistas da trama. O Daniel de “O meu nome” é um fotógrafo de paisagens 

“obcecado pela verdade” (CARVALHO, 2006, p. 97), contratado por uma revista 

sensacionalista para investigar o possível envolvimento de um famoso ator de vídeos 

pornográficos, chamado Ana C., na morte de um conhecido político. Daniel consegue 

emprego na equipe de filmagens dos vídeos de Ana C. e, pouco a pouco, consegue se 

aproximar do astro, desenvolvendo uma estranha relação:  
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Eu oscilava entre o mercenário, ao me surpreender de boca aberta 

ouvindo suas histórias, quando voltava à realidade graças à 

perspectiva financeira da minha missão, sem dúvida das mais escusas, 

e o crédulo, ao ser carregado pelo que ele contava – e me esquecer da 

minha própria vida – para dentro de um mundo que, se tinha 

contradições, eu lhes dava outro nome, menos gritante, antes mesmo 

de chegar a vê-las. (CARVALHO, 2006, p. 113) 

 

Ana C. conta sua versão da história, na qual ele seria uma vítima, envolvido 

como bode expiatório na trama do assassinato do político. A personagem vive em fuga, 

na tentativa de despistar a mídia, já que não é possível provar a sua inocência. Suas falas 

têm um tom paranóico que provocam uma série de dúvidas em Daniel. Por um lado, ele 

se sente inclinado a acreditar na versão de Ana C., porque simpatiza com o astro, mas 

por outro, desconfia da sinceridade do rapaz que, segundo os boatos, tinha a tendência 

de fantasiar histórias. Após contar sua “verdade” para Daniel, Ana C. desaparece sem 

deixar vestígios, o que provoca o desespero de seus fãs, levando muitos à loucura. Para 

suprir a ausência do ídolo, os apaixonados de Ana C. escrevem contos e romances 

breves, textos de “pouca qualidade”, mas que evidenciam a permanência do astro pornô 

como mito: 

 

Nenhum texto chegou a ser oficialmente atribuído ao astro, embora 

tenha havido uma avalanche de poemas, novelas e contos, no geral 

inconclusos, de fãs que podiam tanto se fazer passar por Ana C., 

quanto inventar para ele uma nova identidade como personagem 

dessas histórias. Muitos desses textos, na maioria ilegíveis, da pior 

qualidade, utilizados no máximo para efeito de análise psíquica de 

seus autores pelos médicos competentes, foram descobertos nos 

arquivos do hospício, a que tive acesso graças à psiquiatra.( 
CARVALHO, 2006, pp. 92-93) 

 

Os boatos crescem ao ponto de ser impossível distinguir a realidade da fantasia. 

Ao lado de uma psiquiatra, Daniel estuda os textos dos fãs de Ana C. porque acredita 

que há “alguma verdade no mito” (CARVALHO, 2006, p.96). Um dos mitos mais 

correntes sobre o astro enigmático era o de que, “além de ator, ele também escrevesse” 

(CARVALHO, 2006, p. 92). E é partindo desta premissa que o fotógrafo narra sua 

teoria sobre a escrita de “Os sãos”, segundo a qual o próprio Ana C. seria o autor do 

texto. Daniel vê em “Os sãos” uma grande metáfora, “interpretada e transportada pela 

mente do autor para o seu pequeno teatro claustrofóbico de alucinações, que lhe servia 

de camuflagem” (CARVALHO, 2006, p. 93). A psiquiatra interpretou o texto como 
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mais uma das narrativas dos fãs do ator desaparecido, sem perceber “a mensagem para o 

eventual leitor”, Daniel (CARVALHO, 2006, p. 94). Dentre as muitas pistas que o 

levam a esta conclusão, o narrador destaca a epígrafe do texto, um trecho de Édipo Rei 

que, segundo Daniel, ele mesmo leu para Ana C., na tentativa de mostrar ao ator o 

quanto sua versão da história era inverossímil: “Hei de lavar a nódoa deste sangue,/ e 

não só pelos outros, mas também/ por minha causa – pois quem matou Laios/ talvez me 

esteja preparando o mesmo fim:/ ao justiçá-lo, então, é a mim que sirvo.” 

(CARVALHO, 2006, p. 121). A leitura desta passagem do texto de Sófocles foi o meio 

encontrado por Daniel para demonstrar que também desconfiava da história de Ana C., 

o que ele enfatiza com a frase: “Contra a culpa, só há um antídoto: a paranoia” 

(CARVALHO, 2006, p. 121).  

A culpa que Daniel parece sentir pelo desaparecimento de Ana C. é aplacada 

pela paranoia, cada vez mais alimentada pela leitura dos textos ficcionais dos fãs do 

ator. Tais histórias relatam breves encontros dos fãs com seu ídolo, geralmente com 

conteúdo erótico, evidenciando uma necessidade de suprir, ainda que pela ficção, a 

ausência deixada pelo astro. Mas, como afirma Daniel, era praticamente impossível 

distinguir realidade e ficção nessas leituras, embora os psiquiatras as considerassem 

meros objetos de estudo. Tal afirmação deixa clara a discordância de Daniel com a 

opinião dos médicos em relação às histórias produzidas pelos fãs de Ana C. O narrador 

se mostra cada vez mais inclinado a acreditar que o ator não só está vivo, como também 

redigiu o texto “Os sãos”, fazendo-se passar por um fã apaixonado.  O título “Os sãos” 

seria, na teoria do fotógrafo, uma referência ao local onde o ator possivelmente teria se 

escondido, uma clínica psiquiátrica. Ao ser taxado como mais um dos “loucos de Ana 

C.”, o fugitivo teria conseguido aquilo que sempre almejou: “sumir para sempre, „como 

quem morre‟” (CARVALHO, 2006, p. 110). Mas a teoria de Daniel acaba sendo 

compreendida pela psiquiatra como um indício de desequilíbrio mental: 

 

Foram “Os sãos” que me puseram aqui, nesta situação incrível, tendo 

diante dos olhos a verdade, a cura dos loucos (a prova não só de que 

Ana C. existia, sempre existiu, mas estava vivo!), sem poder fazer 

nada. (CARVALHO, 2006, p. 96) 

 

Em “Os sãos”, a escrita surge como uma “maldição” que impulsiona Daniel para 

o crime e, por conseguinte, para a clandestinidade, como previa a mulher que lera sua 

mão anos antes dos ataques terroristas começarem. Já em “O meu nome”, é a leitura dos 
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textos dos fãs de Ana C., principalmente de “Os sãos”, que condena o narrador à 

reclusão. Daniel acaba internado num hospital psiquiátrico, tentando convencer os sãos 

de que sua teoria sobre a fuga de Ana C. pode ser verdadeira. Mas cada referência ao 

nome do ídolo é uma nova decepção para a psiquiatra, levando-a a afirmar que, “se 

continuar assim, inventando histórias” (CARVALHO, 2006, p. 132), o fotógrafo nunca 

mais poderá sair da clínica.  

Assim como os outros fãs de Ana C. considerados loucos, Daniel também relata 

experiências vividas ao lado astro, tentando persuadir os médicos da veracidade de suas 

histórias. E, diante da incredulidade dos sãos, recorre ao mesmo artifício de todos os 

outros: a escrita de um texto sobre a permanência de Ana C. como mito. O texto “O 

meu nome”, portanto, se assemelha às demais “prosas de fãs internados nos hospícios”, 

que continham “as invenções mais descabidas embora às vezes revelando intuitivamente 

alguma verdade sobre a realidade do mito” (CARVALHO, 2006, p. 126). Em Teatro, 

Daniel se vale do texto “Os sãos” (e, consequentemente, da leitura pessoal que fez dessa 

narrativa) para explicar a motivação da escrita de seu próprio texto, “O meu nome”. 

Com isso, cria-se uma narrativa marcada pela ambiguidade e pelas contradições entre 

realidade e ficção, aspectos recorrentes da prosa ficcional de Bernardo Carvalho, 

conforme a afirmação de Beatriz Resende: 

 

No combate que se desdobra pela narrativa, a arma da ficção é o 

discurso, a da realidade o estranhamento. (...) Ao final, o que garante a 

vitória da ficção é a própria construção discursiva desenvolvida em 

manobras de escritor hábil e competente. (RESENDE, 2008, p. 84) 

 

Em Reprodução, romance publicado em setembro de 2013, Bernardo Carvalho 

retoma o aspecto “labiríntico” de sua escrita, numa reflexão irônica sobre a crise dos 

afetos e da subjetividade numa sociedade dominada pela cibercultura. De acordo com 

Maria da Glória Bordini, a “inédita rede de comunicação instantânea” adquirida com o 

desenvolvimento das tecnologias e, sobretudo, da Internet, criou “um novo indivíduo, 

um ciber-sujeito, escravo dos aparatos da comunicação, sem tempo nem atenção à 

fisicalidade de seu vizinho” (BORDINI, 2007, p. 53). Bordini soma a este problema 

outros três pontos críticos da pós-modernidade: a violência, o aniquilamento da 

diferença e a perda de significação da política. Em seu novo romance, Carvalho critica o 

ciber-sujeito que se submete ao império da Internet sem ao menos refletir sobre o lugar 

que ocupa nessa imensa rede de contatos. Seu protagonista, o estudante de chinês, é a 
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representação do típico internauta viciado nas facilidades oferecidas por esta rede de 

comunicação. Sua palavra-chave é a atualização, que se dá por meio da leitura frequente 

de blogs, sites de informação, notícias e redes sociais. Mas o ciber-sujeito, carente de 

senso crítico tanto quanto de afetos, apenas absorve conteúdos, sem se dar ao trabalho 

de estabelecer uma opinião própria sobre eles. Por isso, o protagonista deste romance 

confunde opinião com a mera reprodução de idéias pré-formuladas.  

Retido no salão de embarque do aeroporto quando tentava viajar para a China, o 

estudante de chinês, cujo nome próprio não é revelado ao longo do texto, é interrogado 

pela autoridade competente e passa a despejar sobre ele um discurso paranoico sobre a 

invasão dos chineses. De acordo com sua teoria, os chineses vão dominar o restante do 

mundo num futuro não muito distante, o que o motivou a estudar esta língua. No 

diálogo, do qual o leitor só tem acesso às falas do protagonista, o estudante revela seu 

caráter contraditório: se diz bem informado, mas só repete ideias prontas; não admite o 

preconceito que tem contra diferentes etnias, religiões e orientações sexuais. Em 

determinado momento do diálogo, o rapaz chega a perguntar se seu passaporte será 

retido porque seu nome parece árabe e, em seguida, nega a atitude preconceituosa, 

afirmando: “Não, já disse que não sou racista, nem jihadista. Racista entra em sinagoga, 

templo hindu e mesquita, atirando em nome de Deus. Sou brasileiro.” (CARVALHO, 

2013c, p. 29). Ao mesmo tempo em que manifesta sua intolerância em relação às 

diferenças, o personagem nega sua atitude porque teme a prisão: 

 

Velho devia ser exterminado. (CARVALHO, 2013c, p. 21) 

 

E não tem nada mais injusto neste mundo que gente gorda. 

(CARVALHO, 2013c, p. 27) 

 

Depois o mundo fica cheio de gay e ninguém sabe por quê. Eu? 

Crime? Não estou julgando nada. (CARVALHO, 2013c, p. 40) 

 

Quer maior antro que Igreja católica? O maior antro da pedofilia 

universal. (CARVALHO, 2013c, p. 40) 

 

(...) e nisso não vai nenhum preconceito, pelo amor de Deus!, está nos 

jornais, leia as reportagens! (...) Racismo nenhum, pelo amor de Deus! 

(CARVALHO, 2013c, p. 28) 

 

O racismo é uma merda. Como a inveja, né? Eu? Não. Nunca. Não 

sou racista nem preconceituoso. Só não gosto do que é errado. 

(CARVALHO, 2013c, p. 39) 
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Em entrevista a Zero Hora, Bernardo Carvalho falou sobre o caráter ambíguo 

deste personagem, que representa o indivíduo dominado pelo discurso libertário da 

internet. Carvalho afirma:  

 

Esse cara não é uma caricatura do malufismo. Tudo bem, ele é uma 

excrescência, é homofóbico, racista, antissemita… Mas, ao mesmo 

tempo, ele diz coisas com as quais eu posso concordar. Eu não me 

identifico com ele, não tenho nada a ver com ele, mas o que me 

interessa neste momento de hoje é menos o fascista caricato e mais a 

possibilidade de você não perceber em um discurso libertário o 

nascimento de um novo fascismo. (...) Então eu estava mais 

interessado nas ambiguidades, nessa confusão que há neste mundo e 

que a internet também alimenta de uma certa forma. (CARVALHO, 

2013a, p. 1) 

 

Enquanto tenta explicar seu grau de proximidade com a professora de chinês, 

acusada de tráfico de drogas, o estudante reproduz uma série de conceitos e frases 

prontas absorvidos de leituras breves, sem a mínima reflexão crítica. O domínio da 

internet sobre o discurso do personagem é marcado pelas referências constantes a 

termos próprios da vida online, como as hashtags “curti”, “copiei” e “pronto falei”, 

típicas de redes sociais como o Facebook e o Twitter. Além disso, em vários momentos 

o personagem pergunta se o policial que o interroga possui rede wi-fi no trabalho para 

acessar as fontes de informação que ele costuma buscar. Para o estudante de chinês, 

informação é sinônimo de poder. É seu único argumento diante das questões levantadas 

pelo policial:  

 

“Não sabia? Pois leia. Na rede.” (CARVALHO, 2013c, p. 31);  

 

Não só revista semanal. Jornal também. Leio blog. Acompanho. Sei 

do que estou falando. Leio os colunistas. É! Colunistas de jornal, sim, 

senhor. Colunistas, articulistas, cronistas. Revista, jornal, blog. Gente 

preparada, que fala com propriedade, porque sabe o que está dizendo. 

(CARVALHO, 2013c, p. 38) 

 

Acha que não acompanho os colunistas? Acha que não sei dos 

políticos? E da polícia? (CARVALHO, 2013c, p.41) 

 

O personagem se deixa enganar pelas armadilhas do discurso que reproduz. 

Desta forma, o autor critica o empobrecimento do debate intelectual no mundo líquido 

moderno, no qual qualquer indivíduo pode desempenhar uma imagem intelectual 

através da escrita em blogs e redes sociais. Essa tendência à reprodução impede que 
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ocorra de fato um debate, o que é representado, no romance, pelo “diálogo de surdos” 

entre o estudante de chinês e o policial: “Então, é um diálogo de surdos. Só um decide o 

que quer ouvir e o que o outro vai dizer. Não, claro, o senhor manda, mas é preciso que 

fique claro que é um diálogo de surdos” (CARVALHO, 2013c, p. 153). Dessa forma, 

pode-se afirmar que o estudante de chinês representa a crise dos afetos vivida pelo 

indivíduo pós-moderno, que “vive imerso em situações de crise, das quais o choque se 

torna tão habitual que o desensibiliza em relação tanto a si mesmo quanto aos outros” 

(BORDINI, 2007, p. 54). Ao longo do interrogatório, o protagonista não manifesta 

sensibilidade pela professora de chinês, pela criança que ela pretendia salvar ou pelas 

pessoas que ataca com seu discurso racista copiado de colunistas que só fazem 

reproduzir os preconceitos de seus leitores. Sua única preocupação é não perder o 

horário do vôo para a China por causa do interrogatório. 

Na segunda parte do romance, o estudante de chinês ouve uma conversa (ou o 

que imagina ser uma conversa) entre o policial e uma delegada que trabalhava em 

operações secretas infiltrada numa igreja evangélica. Pelo pouco que consegue ouvir 

através das finas paredes da sala de interrogatórios, o estudante junta as peças desse 

possível diálogo, criando uma cena que, pelo contexto, pode ter sido apenas imaginada 

por ele. A delegada representa uma outra forma de repetição de idéias: “Ainda está se 

perguntando o que eu vou fazer na igreja se não acredito em nada? É porque não leu o 

relatório. Se tivesse lido, sabia que vou lá repetir, reproduzir” (CARVALHO, 2013c, p. 

71). Assim como o estudante, esta personagem sente necessidade de se integrar a um 

grupo, ainda que, para isso, precise reproduzir conceitos e teorias nos quais não acredita 

ou sobre os quais não refletiu adequadamente. Se, por um lado, a delegada se sente 

acolhida no ambiente religioso, o estudante precisa manifestar pela escrita aquilo que 

acredita ser sua opinião: 

  

Vou escrever. Eu sempre escrevo para a seção de cartas do leitor. Eu 

também tenho um blog. Estou no Facebook. Tenho muita opinião. E 

seguidores. O endereço é fácil. Não quer? Tudo bem, não quer, não 

precisa anotar. Tenho milhares de amigos e seguidores. Mais um, 

menos um, pra mim tanto faz. Mas vou dar minha opinião assim 

mesmo. É meu direito de cidadão. Estamos numa democracia. Ou não 

estamos? (CARVALHO, 2007, p. 33) 

 

Embora alguns críticos apontem Reprodução como um livro atípico no conjunto 

da obra de seu autor, o romance segue uma linha mantida nos anteriores: o elogio da 
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ficção, ressaltado por Beatriz Resende. Assim como em Teatro, o romance discute o 

problema da banalidade da escrita na sociedade de consumo, destacando a crise do 

debate e da informação. Nesta leitura, buscamos compreender como a postura crítica 

deste autor sobre a chamada “literatura de mercado” deixa entrever uma proposta 

literária, a defesa da arte como exceção, que caracteriza sua obra como um todo. Tal 

premissa ganha novas perspectivas se confrontada com seu perfil enquanto escritor: 

embora questione o tratamento que o mercado tem dado à literatura, Carvalho se vale 

das demandas do mercado para financiar e promover seus projetos. Talvez não seja 

equívoco dizer que o trabalho deste escritor é exemplo de como a arte pode se 

beneficiar do mercado sem se tornar apenas um produto destinado ao breve consumo e 

ao desperdício. 
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2. Bernardo Carvalho e o “retorno do sujeito” na ficção contemporânea 

 

O pensamento crítico de Roland Barthes sobre a escrita e a interação entre autor 

e leitor encaminhou discussões que perduram e se renovam nos estudos de literatura. 

Sua tese da morte do autor pode ter provocado certo estranhamento num público 

acostumado a uma crítica pautada na biografia dos escritores e, até hoje, gera 

questionamentos. Por isso, um estudo atento do “percurso crítico de Barthes em relação 

ao sujeito”, é essencial para o aprofundamento das discussões acerca da figuração de 

autor que se desenvolve na escrita ficcional contemporânea. 

É conveniente lembrar do papel que o escritor Bernardo Carvalho vem 

desempenhando diante das exigências do mercado atual: cada vez mais o autor é uma 

figura célebre, frequentemente presente em grandes eventos, nos quais fica evidente o 

interesse do público-leitor pelas experiências pessoais do escritor, como se elas fossem 

a chave para a leitura de suas obras. O sucesso, em boa parte promovido pela mídia, 

gera uma intensa procura nos mais variados meios de comunicação (jornais, blogs, 

programas de TV e vídeos exibidos na web) por entrevistas com o autor, que 

evidenciam a persistência de alguns jornalistas e críticos no “biografismo” como chave 

de leitura da obra ficcional. Nota-se um desconforto do escritor diante dessa insistência 

em se utilizar informações biográficas como um caminho de leitura. Seus romances 

abrem essa possibilidade ao mesclar dados biográficos, como suas viagens e pesquisas, 

a tramas complexas nas quais, segundo ele, “tudo é ficção”. Com este capítulo 

pretendemos observar como se dá esse “retorno do sujeito” na literatura contemporânea, 

mais especificamente na obra de Bernardo Carvalho, tendo em vista sua repercussão 

crítica.  

 

2.1. Roland Barthes: a tese da morte do autor e seus desdobramentos no atual panorama 

dos estudos literários 

 

Ao observar o percurso crítico de Barthes, desde o célebre ensaio “A morte do 

autor”, até os últimos textos que escreveu, nota-se uma mudança de pensamento, no 
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sentido de uma aceitação da ideia de “volta do autor” na literatura. Mas é necessário 

analisar atentamente os caminhos que o levaram da tese da morte do autor a essa 

mudança de perspectiva, para poder pensar num “retorno do sujeito” no panorama atual 

dos estudos literários. 

O referido texto de Barthes provocou grande polêmica na ocasião de sua 

publicação porque ataca diretamente o modo como se fazia a crítica literária francesa 

até então. O questionamento de Barthes é em relação ao biografismo, ou seja, à 

tendência do crítico em atribuir uma justificativa para o texto centrada na vida do autor: 

“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 entregar a sua „confidência‟” (BARTHES, 1988, p. 66). Era 

essa ideia da obra como a “confidência” do seu autor que precisava ser combatida, ainda 

que para isso fosse necessário usar um termo intenso como “morte” para se referir ao 

afastamento da noção de autor como pai da obra.  

No intuito de justificar sua posição, Barthes aponta uma série de argumentos que 

caminham para o que ele denominou o abalo do “império do Autor”. Destaca, por 

exemplo, a importância da poética de Mallarmé pela supressão do autor em proveito da 

escrita ao “colocar a própria língua no lugar daquele que era até então o seu 

proprietário”. Sobre a obra de Proust, questiona a tendência da crítica em promover 

leituras do texto ficcional a partir de dados biográficos do autor, já que, em sua opinião, 

“mediante uma inversão radical, em lugar de colocar a sua vida no seu romance, como 

tão frequentemente se diz, ele fez da sua própria vida uma obra de que o livro foi como 

o modelo” (BARTHES, 1988, p. 67). Ao longo do texto, Barthes aponta também a 

relevância do Surrealismo para a dessacralização da figura do autor, através de 

experiências de ruptura, como a escrita automática e a escrita coletiva. Por fim, vê na 

linguística um “argumento analítico precioso” para a “destruição do autor”: a 

enunciação e a ideia de que o sujeito basta para sustentar a linguagem. Toda essa 

discussão teórica se encaminha para uma mudança de perspectiva nos estudos de 

literatura, que é o reconhecimento do papel do leitor no processo de construção de 

sentidos do texto literário. Afinal, como Barthes afirmou, é no leitor que a 

multiplicidade do texto se reúne e, por isso, “o nascimento do leitor deve se pagar com a 

morte do Autor” (BARTHES, 1988, p. 70). 

Com a “queda do autor”, a figura do leitor ganhou um espaço cada vez maior 

nas discussões literárias. A estética da recepção trouxe o leitor para o centro da análise 
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literária, lugar que era antes ocupado pela figura imponente do autor. Antoine 

Compagnon, no capítulo intitulado “O autor” de seu O demônio da teoria, mapeia o 

percurso das “novas tendências” em crítica literária influenciadas pela teoria barthesiana 

exposta em “A morte do autor”. Segundo ele, o autor foi “o bode expiatório principal 

das diversas novas críticas”; por isso, problematiza a questão: 

 

É certo que a morte do autor traz, como consequência, a polissemia do 

texto, a promoção do leitor, e uma liberdade de comentário até então 

desconhecida, mas, por falta de uma verdadeira reflexão sobre a 

natureza das relações de intenção e de interpretação, não é do leitor 

como substituto do autor de que se estaria falando? (COMPAGNON, 

2010, p. 52) 

 

Segundo Compagnon, o equívoco estaria numa leitura reducionista da tese de 

Barthes: “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 de interpretação” (COMPAGNON, 2010, 

p. 52). A partir daí, promove um debate sobre o problema da intenção do autor, que, na 

sua opinião, foi camuflado pela tese da morte do autor. O teórico ressalta a importância 

de não se confundir intencionalidade com premeditação. Para ele, o que se deve evitar é 

a sobreposição da intenção ao texto, já que uma obra não é idêntica à intenção de seu 

autor. 

Com o tempo, as escritas de si trouxeram o autor de volta ao centro da discussão, 

não como pai da obra, mas como sujeito que se insinua na obra. O próprio Barthes, ao 

longo de seu percurso crítico, passou a repensar sua tese da morte do autor, admitindo 

um retorno do sujeito ao texto. Em A preparação do romance II, o escritor admite uma 

mudança de pensamento, no sentido de uma volta da curiosidade e, com ela, uma volta 

do autor e da biografia: “Para mim (…), a virada se deu no momento de O prazer do 

texto: abalo do superego teórico, volta aos textos amados, „desrecalque‟ do autor” 

(BARTHES, 2005, p. 168). Conforme Eurídice Figueiredo,  

 

A volta do sujeito se completa no percurso de Barthes quando ele 

publica Roland Barthes por Roland Barthes, um livro de fragmentos, 

em forma de aforismos, máximas, no qual predomina o uso da terceira 

pessoa (FIGUEIREDO, 2013, p. 20) 

 

Figueiredo afirma ainda que a volta do autor na teoria de Barthes “se afirma 

através desse gosto declarado pelas escritas de si, tanto em relação a seus autores 
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prediletos (notadamente Proust) quanto a seus próprios textos autobiográficos” 

(FIGUEIREDO, 2013, p. 23). Claro que o sujeito desse “retorno” não é o mesmo da 

crítica tradicional, pautada no biografismo. Não se trata de voltar a ler a obra pela vida 

do autor, mas sim de reconhecer nela uma intenção e, por vezes, a insinuação de dados 

autobiográficos. Autor e leitor deixam de ser vistos como figuras opostas e passam a ser 

complementares no processo de leitura. E, se uma característica do romance 

contemporâneo é a autorreflexividade, outra é a insinuação do autor na obra, que pode 

ocorrer mesmo em textos de pura ficção, por meio de biografemas.  

 

2.2.  Ficção contemporânea: retorno do sujeito? 

 

Em dezembro de 2013, a colunista da Folha Online, Raquel Cozer, publicou um 

breve texto no qual apontava uma forte tendência da autoficção na literatura brasileira 

contemporânea. Segundo Cozer, a escrita de si é uma das “modas” literárias do 

momento no Brasil, o que acaba influenciando leitores e pesquisadores a considerarem 

qualquer referência à profissão ou à vida pessoal do autor no romance como aspectos 

autobiográficos. No mesmo texto, a colunista alerta o leitor para o perigo de uma leitura 

precipitada, pautada em conceitos literários que estão “em alta”. Cozer cita o caso de 

Michel Laub, cuja obra é constantemente lida pelo viés autobiográfico devido às várias 

coincidências entre a vida pessoal do autor e a de alguns de seus personagens e 

narradores: 

 

Laub diz que basta ler seus romances para constatar que um contradiz 

o outro, inclusive ao narrar fatos iguais.  

"Não tenho como ter seis biografias diferentes, então é óbvio que 

estou manipulando a memória. Escritores fazem isso, com a memória, 

a imaginação, a matriz que for", diz ele, que vê como elogio o fato de 

o leitor deduzir que o que está escrito ali é verdade, e não criação. 

(COZER, 2013, p.1) 

 

Mais recentemente, em agosto de 2014, o caderno Prosa e Verso, do jornal O 

Globo, trouxe a público uma extensa matéria sobre a exposição excessiva do escritor na 

mídia, o que, segundo o jornalista Bolívar Torres é também um fator desencadeador da 

atual tendência da escrita de si. De acordo com Torres,  

 

Em alguns casos, (...) a figura do autor pode se tornar tão ou mais 

relevante quanto o que ele produz, lançando-o numa exposição a qual 
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não está acostumado. Cada vez mais dependente de eventos para 

complementar a renda ou dar visibilidade à obra, uma geração de 

escritores está tendo que lidar com novos desafios. Muitos viajam o 

mundo de feira em feira, tendo que encontrar inspiração em voos 

atrasados e o ambiente ascético dos quartos de hotel. Agora, além de 

escrever, é preciso saber falar, divertir, entreter e emocionar grandes e 

pequenas plateias. (TORRES, 2014, p. 1)    

 

Uma vez transformado em figura midiática, o escritor tem boa parte de seu 

tempo de trabalho ocupado por entrevistas, feiras e eventos. As horas que restam para a 

escrita literária, entre uma apresentação e outra, ocorrem, muitas vezes, em quartos de 

hotel ou em salas de espera de aeroportos. Como resultado deste constante 

deslocamento do escritor
12

 surgem narrativas cada vez mais centradas no ambiente 

literário, com personagens envolvidos com a escrita e, por conseguinte, com as questões 

que advém dela. A presença recorrente do profissional da escrita como protagonista ou 

narrador do romance tem provocado um questionamento sobre o retorno do autor na 

ficção contemporânea. Ao tratar deste tema em seu livro Escritas de si, escritas do 

outro, Diana Klinger destaca a importância de se tentar reconhecer qual a figura de 

autor que retorna na literatura contemporânea, distinguindo-a do biografismo tradicional 

criticado por Roland Barthes em seu conhecido ensaio “A morte do autor”: 

 

Volto então à minha pergunta: que sentido dar ao retorno na cena 

literária de uma escrita do eu? Essa primeira pessoa é uma máscara 

produzida pelo teatro irônico da cultura midiática ou ela implica uma 

outra visão da obra? O termo retorno também não é evidente: quando 

datar esse retorno, e se há retorno é um retorno mesmo? Qual é o 

sujeito que retorna? Evidentemente, não se trata da figura sacrossanta 

do autor, tal como ela é sustentada pelo projeto autobiográfico 

tradicional. (KLINGER, 2014, p. 33) 

 

Diana Klinger relaciona diretamente o retorno do autor na literatura 

contemporânea à atuação do escritor como sujeito midiático numa sociedade regida pela 

cultura de massa. Na literatura contemporânea, certos escritores, interessados em 

produzir uma ficção mais crítica, ironizam as principais tendências literárias, tanto em 

relação ao mercado, quanto à academia. Com Budapeste, por exemplo, Chico Buarque 

de Holanda aborda a polêmica situação do ghostwriter, num romance que discute os 

limites da ética diante do mercado. Nesta obra, o complexo panorama do mercado 

                                                           
12

 Refiro-me aqui tanto ao deslocamento físico do escritor quanto ao de sua função, já que, como afirma 

Paulo Cuenca em entrevista ao jornal O Globo, “O escritor está ganhando mais como performer 

desastrado do que como escritor” (TORRES, 2014, p. 1). 
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literário atual se insinua na figura do escritor anônimo José Costa. O protagonista e 

narrador do romance tem a atividade de escrita como um trabalho rentável, noção que o 

aprisiona ao ritmo exploratório de seu sócio Álvaro. Os textos de Costa são mercadorias 

de preço negociável e feitas sob encomenda. A agência Cunha e Costa vende seu 

produto com a promessa de confidenciabilidade, repetida por Zsozé Kósta em 

Budapeste, quando empreende a tentativa de escrever por encomenda textos em 

húngaro. Nas paredes da agência, trabalhos de Costa são exibidos num mural preparado 

por Álvaro, que cada vez mais conquista clientes repetindo seu slogan: “José Costa é 

um gênio”. Porém, como a procura pelos serviços da Cunha e Costa é grande e a 

vontade de lucrar é ainda maior, o “gênio” acaba sendo substituído (ou seria melhor 

dizer multiplicado?) com a contratação e treinamento de novos “profissionais da escrita 

anônima”: 

 

Álvaro lograva impor meu estilo, quase me levando a crer que meu 

próprio estilo, lá no começo, seria também uma manipulação dele. 

Quando me vi cercado de sete redatores, todos de camisas listradas 

como as minhas, com óculos de leitura iguais aos meus, todos com 

meu penteado, meus cigarros e minha tosse, me mudei para um 

quartinho que estava servindo de depósito, atrás da sala de recepção. 

Ali recuperei o gosto pela escrita (…). (BUARQUE, 2011, p. 20) 

 

Vale lembrar que os funcionários contratados por Álvaro, quase cópias fiéis de 

seu principal escritor, o abandonaram “um a um, roubando seus clientes, fundando 

agências prósperas onde se redigia de tudo”, exceto romances autobiográficos à altura 

do que José Costa havia feito. O narrador revela sua indignação quanto às pretensões 

dos rapazes que, segundo ele, “pertenciam a essa nova classe de ghost-writers 

renomados, saíam até em fotos nas revistas, de braços com mulheres altas” 

(BUARQUE, 2011, p. 68). 

Os encontros de escritores anônimos reforçam ainda mais a estranha vaidade de 

José Costa. O reconhecimento da autoria não é, até então, algo que ele deseje ou 

reclame. O orgulho do escritor está justamente no anonimato, na constatação de que as 

pessoas leem e emitem opiniões sobre seus textos sem sequer suspeitar que ele é o 

verdadeiro autor. Tanto que, quando vê publicado o seu primeiro trabalho com ares de 

“alta literatura”, O Ginógrafo, sob a assinatura do alemão Kaspar Krabbe, e revela a 

autoria do livro a sua esposa Vanda, decide retornar a Budapeste e recomeçar, desta vez 

numa nova língua, o húngaro. E quando, já em território húngaro, descobre uma 
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inesperada habilidade para a escrita poética, cede seus Tercetos secretos a um poeta sem 

inspiração, decidido a não cobrar pelo serviço que nada lhe custara (BUARQUE, 2011, 

p. 88).  

Ironicamente, o reconhecimento literário que José Costa nunca buscou chega 

com a publicação do romance autobiográfico Budapeste, livro que ele não escreveu, 

mas que rendeu visibilidade ao suposto autor Zsozé Kósta. De acordo com Lucia 

Helena, pode-se afirmar que Budapeste “discute o caráter duvidoso da fronteira entre o 

real e o sonhado, na escrita e na vida de José Costa e de seu duplo, Zsozé Kósta, 

tragados por um sistema perverso (…)” (HELENA, 2012, p. 43). Sistema em que os 

textos escritos pelo protagonista e as táticas de venda de Álvaro “confirmam os traços 

desviantes de alienação pessoal e social de um escritor submetido à fábrica de textos do 

mercado” (HELENA, 2012, p. 44). Mesmo quando deixa o estilo padronizado de escrita 

que costumava usar na agência de Álvaro e começa a descobrir um estilo próprio, em 

sua opinião superior a tudo o que havia feito antes, Costa permanece na condição de 

ghostwriter, o que comprova seu perfil submisso diante das exigências do comércio que 

pratica. Talvez por isso seja tão desconfortante sua posição de falso autor de Budapeste, 

cuja autoria não nega, mais uma vez cedendo à pressão do mercado editorial.  

 A nível internacional, temos na narrativa de John Maxwell Coetzee uma fonte 

instigante de reflexão sobre as relações entre escritor, mercado, público leitor e crítica 

acadêmica. Em seu romance Verão (2009), Coetzee ironiza o crescente mercado 

biográfico através do personagem Vincent, um pretenso biógrafo que opta pela escrita 

da biografia do então falecido escritor J. M. Coetzee (personagem do romance) como 

meio para alcançar a fama. Convém destacar a forma como é organizado o livro. A 

primeira parte comporta os fictícios cadernos que Coetzee teria escrito entre 1972 e 

1975, selecionados por Vincent como base para sua pesquisa sobre a vida do autor 

biografado. Destes cadernos, Vincent elege cinco nomes de pessoas que representam 

diferentes relacionamentos vividos pelo escritor em momentos distintos de sua vida e 

carreira. Em sequência, Julia, Margot, Adriana, Martin e Sophie são entrevistados pelo 

biógrafo, compondo assim a segunda parte do romance. Encerram a narrativa alguns 

fragmentos sem data, também atribuídos ao falecido Coetzee.  

No decorrer das entrevistas, Vincent deixa transparecer aos poucos sua 

verdadeira intenção ao se propor à escrita de uma biografia. Em conversa com Julia, ex-

amante do escritor, ele revela jamais ter se encontrado pessoalmente com Coetzee: “Eu 

nunca procurei John Coetzee. Nunca me correspondi com ele. Achei que seria melhor 
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eu não ter nenhum compromisso com ele” (COETZEE, 2010, p. 41). Martin, acadêmico 

que foi concorrente de Coetzee a uma vaga de emprego no passado, questiona o projeto 

de Vincent, apontando sua maior falha: o “autor” sobrepõe algumas situações da vida 

íntima de Coetzee, como seus relacionamentos amorosos, a sua carreira e obra. Aliás, 

Vincent admite conhecer pouco o trabalho do falecido escritor. Seu maior interesse são 

as intrigas familiares, os romances, as disputas, o que desagrada Martin: 

 

O senhor não devia pensar nisso? Não vai obter inevitavelmente um 

relato que tende para o pessoal e o íntimo às custas do real valor do 

sujeito enquanto escritor? Não vai acabar obtendo nada mais que – 

desculpe colocar dessa forma – nada mais que intriga feminina? 

(...) 

Repito, a mim parece estranho fazer a biografia de um escritor 

ignorando seus escritos. Mas talvez eu esteja errado. Talvez eu seja 

antiquado. (COETZEE, 2010, pp. 225-226) 

 

O questionamento de Martin quanto à apropriação que Vincent faz do nome do 

autor John Coetzee para escrever uma biografia meramente voltada para a vida íntima 

da figura célebre que o escritor se tornou após receber o prêmio Nobel pode se estender 

à crítica de certos autores contemporâneos, como o próprio Coetzee, à supervalorização 

da figura representada pelo autor perante o mercado. Na leitura de Vincent, o texto 

literário fica em segundo plano, cedendo seu espaço às referências biográficas que 

poderiam suscitar discussões polêmicas sobre a imagem do escritor biografado. Por 

isso, durante a entrevista com Sophie Denoël, Vincent se refere a Coetzee como o 

escritor que representava a imagem de “intelectual frio e arrogante” que nunca foi aceito 

pelo público “em seu coração coletivo” (COETZEE, 2010, p. 244).  Esta fala revela um 

problema ainda persistente no meio literário: a noção de que o escritor cuja obra é 

reconhecida pela crítica e que mantém uma postura intelectual adversa à exposição 

midiática não alcança a aceitação do grande público.     

Leitor estudioso e exigente, o escritor Bernardo Carvalho deixa entrever tanto 

em sua obra ficcional quanto em seus textos críticos as referências que o ajudaram a 

compor seu estilo enquanto autor. Em O mundo fora dos eixos, os nomes de J. M. 

Coetzee e Thomas Bernhardt são frequentemente associados à literatura que resiste à 

“banalidade da escrita” e à “infantilização do espectador”. As crônicas, resenhas e 

ficções que compõem este livro revelam um olhar arguto e questionador sobre os 

caminhos tomados pela arte no cenário cultural do início do século XXI. De acordo com 

Carvalho, escritores, administradores culturais e público leitor estão cada vez mais 
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propensos às demandas de um mercado preconceituoso e generalizante. O autor protesta 

contra a visível infantilização da obra de arte na Bienal de São Paulo de 2004 e, por 

conseguinte, do público que a recebeu como novidade. Esta infantilização é, segundo 

Carvalho, “um processo profundo, que se manifesta nas próprias questões que os 

trabalhos levantam e na sua falta de autonomia”, resultando num “processo de 

infantilização do espectador (de sua percepção e de seu entendimento das artes)” 

(CARVALHO, 2005, pp. 160-162).  

Parte da infantilização rejeitada por Bernardo Carvalho está na tendência, muitas 

vezes guiada pelo sensacionalismo midiático, à leitura reducionista da obra literária, na 

qual leitores, jornalistas e críticos tentam compreender o texto ficcional a partir da vida 

ou das ideologias de seu autor. Segundo Carvalho,  

 

A pior crítica é a que procura, muitas vezes por motivos morais, 

pessoais e psicológicos insondáveis, que dizem mais respeito ao 

crítico do que a qualquer outra pessoa, interromper esse processo de 

alargamento dos sentidos próprio das artes, agarrando-se a definições 

já estabelecidas, a uma série de parti pris e de regras fixas, para 

restituir como defeito o que se transfigurou em qualidade. 

(CARVALHO, 2005, p. 175) 

 

Bernardo Carvalho manifesta seu descontentamento diante de um público “mais 

interessado na vida do autor do que nas obras” (CARVALHO, 2005, p. 194). Porém, o 

mesmo escritor que critica a supervalorização da figura do autor promovida pela mídia 

fala abertamente sobre sua obra em entrevistas, palestras e feiras literárias. A postura 

mantida por Carvalho nestes eventos aponta para uma imagem controversa que, por um 

lado, indica possibilidades de leitura para seus romances e, por outro, joga com o 

imaginário do leitor afirmando que a palavra do autor não pode ser passível de 

confiabilidade. A mesma controvérsia se revela em sua literatura, marcada pelas 

armadilhas que parecem conduzir o leitor a um caminho para finalmente quebrar suas 

expectativas, levando-o a uma reflexão sobre a escrita literária atual. 

Como muitos escritores de sua geração, Carvalho está cercado por uma 

atmosfera de exposição e consumo da imagem midiática do autor. Embora se posicione 

contra esta tendência da literatura contemporânea, o escritor não se afasta dos eventos e 

meios de comunicação que, segundo sua opinião, promovem a infantilização do 

espectador. Carvalho é figura presente na mídia voltada para as artes e a literatura. O 

escritor alcançou certa popularidade, chegando a ter seu romance Reprodução 
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divulgado em uma telenovela do horário nobre do principal canal brasileiro de televisão 

aberta. O autor de Nove noites, como muitos de sua geração, segue pelo caminho oposto 

ao trilhado por escritores como Raduan Nassar, Rubem Fonseca e Dalton Trevisan, que 

optaram pela reclusão. Em artigo publicado recentemente na “Ilustríssima”, Joca 

Reiners Terron constata que “a nova geração de autores protagoniza performances 

públicas e ativa a vida literária, enquanto medalhões se ocultam silenciosamente nas 

sombras” (TERRON, 2014, p. 4). Bernardo Carvalho, cuja obra despontou ainda na 

década de 1990, estaria num lugar intermediário entre a nova geração de escritores e um 

grupo já “consagrado”, no qual se encaixam os três autores citados anteriormente.  

Seus romances, ainda que sejam distintos entre si quanto à temática e à 

abordagem do tema, aproximam-se em alguns aspectos, sobretudo na recorrência à 

figura de um escritor, aspirante a escritor ou jornalista como personagem central da 

trama. Como afirmamos no primeiro capítulo deste trabalho, em Teatro, o protagonista 

pretendia tornar-se escritor e sua relação com Ana C. é cercada de referências literárias, 

além de aludir a uma possível “maldição do escritor”. Um dos narradores de Nove 

noites é um jornalista que, obcecado com o misterioso suicídio do antropólogo 

americano Buell Quain no Xingu, decide investigar e registrar a verdadeira história 

desta morte, mas tem seu objetivo frustrado pela impossibilidade de coletar provas de 

sua hipótese, o que o leva à escrita ficcional. Em Mongólia, o narrador é um escritor 

frustrado que nunca conseguiu pôr em prática seu projeto de escrita até começar a 

analisar os diários de seu colega diplomata. Reprodução põe em pauta a banalidade da 

escrita e a consequente infantilização do leitor nesse cenário, discutindo também o lugar 

ocupado pelo texto literário numa sociedade dirigida pelo consumo e pela utilidade do 

produto consumido. Figura constante na obra de Bernardo Carvalho, o escritor surge 

como um personagem em eterno conflito, seja pela frustração de um projeto de escrita, 

pela paranoia ou pela incapacidade de se produzir opinião própria sem se contaminar 

pela enxurrada de ideias que circula em textos nas mídias impressas e digitais. A seguir, 

observaremos como se desenvolvem algumas destas personagens nos romances Nove 

noites e Mongólia e quais questionamentos elas promovem a partir da reflexão sobre a 

escrita em tempos de consumo. 
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2.2.1. Nove noites: um romance de expectativas frustradas 

 

O senhor por acaso tem ideia do horror que é ter 

esperança?E viver no país da esperança? 

 

Bernardo Carvalho, Reprodução, p. 142. 

 

O romance Nove noites possui vasta fortuna crítica e, desde sua publicação, tem 

recebido leituras que privilegiam as relações entre o texto ficcional e a vida pessoal do 

autor. Em entrevista a Flávio Moura, Bernardo Carvalho se opõe ao consenso geral de 

que este romance é o mais confessional dentre os que escreveu até 2002. O escritor 

afirma que as muitas coincidências entre sua biografia e a do personagem narrador não 

são suficientes para se considerar Nove noites como um texto confessional. Carvalho 

declara: 

 

Quando eu entreguei o livro, as pessoas disseram que eu me expunha 

muito. Engraçado. Eu não me senti assim. Não acho confessional. Não 

me senti exposto em nada, me senti totalmente à vontade. De todos 

que escrevi, talvez esse seja o livro em que eu me sinto menos 

constrangido. Como se nesse tivesse menos verdade que nos outros. 

Os outros são mais eu do que “Nove Noites”. (CARVALHO, 2003, p. 

1) 

 

A exposição a que o escritor se refere reside na frequente comparação entre 

Carvalho e seu personagem que, assim como o autor do romance, é jornalista, 

frequentou a região do Xingu na infância por influência do pai, conheceu a história de 

Buell Quain pela leitura de um artigo, iniciou uma busca acalorada por informações 

sobre o suicídio do antropólogo e, na impossibilidade de chegar a uma conclusão sobre 

os fatos, optou pela escrita literária como recurso para finalizar a história que o 

consumia. Algumas falas do autor em entrevistas reforçam esta comparação, o que 

evidencia mais uma vez a ambiguidade deste escritor que, ora se identifica com o 

personagem do romance, ora nega qualquer aproximação com o mesmo. Observemos 

duas afirmações de Bernardo Carvalho em entrevista a Juan Pablo Villa-Lobos (2013) e 

a Marco Sanchez (2011a), confrontando-as com uma passagem do romance em questão: 

 

A notícia no jornal, lida por acaso por um dos narradores no início do 

romance (e por mim antes de começar a escrevê-lo), serviu na 

realidade como despertador para um projeto que, sem que eu tivesse 

consciência, estava pronto para ser escrito. (CARVALHO, 2013b, p. 

1) 
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Aquilo me despertou: eu fiquei obcecado por aquele suicida e comecei 

a pesquisar.  (...) O que me interessou na história é que ela é insolúvel. 

Era uma pesquisa detetivesca para a qual eu já sabia que não haveria 

resposta. Chegou um ponto em que eu empaquei e não tinha mais para 

onde ir e a ficção aflorou. (CARVALHO, 2011a, p. 1) 

 

Porque agora eu já estava disposto a fazer dela (da pesquisa) 

realmente uma ficção. Era o que me restava, à falta de outra coisa. O 

meu maior pesadelo era imaginar os sobrinhos de Quain aparecendo 

da noite para o dia, gente que sempre esteve debaixo de meus olhos 

sem que eu nunca a tivesse visto, para me entregar de bandeja a 

solução de toda a história, o motivo real do suicídio, o óbvio que faria 

do meu livro um artifício risível. (CARVALHO, 2007, p. 141) 

 

A voz do escritor funciona, neste caso, como mais um elemento de 

desagregação, externo em relação ao texto literário, mas que, pouco a pouco, enreda o 

leitor desavisado na “trama traiçoeira”
13

 do livro. É de se notar a advertência contida 

nas frases iniciais do romance: “Isto é para quando você vier. É preciso estar preparado. 

(...) Você vai entrar numa terra onde a verdade e a mentira não têm mais os sentidos que 

o trouxeram até aqui.” (CARVALHO, 2007, p. 6). De acordo com Diana Klinger, “a 

armadilha consiste precisamente em acentuar a ambiguidade do texto” (KLINGER, 

2012, p. 144) e, para confirmar sua afirmação, a autora cita um trecho da entrevista de 

Bernardo Carvalho a Flávio Moura, em que o escritor fala sobre os tênues limites entre 

realidade e ficção no romance Nove noites. Na fala citada, Carvalho comenta que, ainda 

no processo de edição do romance, os editores consultaram um advogado, pois ficaram 

apreensivos com a possibilidade de o autor receber algum processo judicial pelas 

inúmeras referências a pessoas reais no romance. Após uma leitura detalhada, o 

advogado declarou que apenas uma pessoa poderia processar o autor, mas, para surpresa 

geral, a personagem apontada pelo advogado “era a única que tinha sido inventada” 

(CARVALHO, 2003, p. 1). Sobre este episódio, Klinger afirma: 

 

É lógico acreditar que aquela “pessoa” (na verdade, personagem) que 

o advogado assinalou e que foi a única inventada não é o narrador, 

pois dificilmente o advogado assinalaria o personagem que diz eu 

como a pessoa que poderia entrar na justiça contra o autor. De 

maneira que se pode ler nas entrelinhas do que Carvalho diz na 

entrevista que o narrador não é “uma pessoa inventada” e assim se 

alimentam as ambigüidades que estão presentes no relato. (KLINGER, 

2012, pp. 144-145). 

 

                                                           
13

 Termo de autoria de Flávio Moura, usado no título de sua entrevista com Bernardo Carvalho: “A trama 

traiçoeira de Nove noites”. 
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Destaco, nesta citação, o termo “ler nas entrelinhas do que Carvalho diz na 

entrevista”, propondo a seguinte reflexão: até que ponto a voz do autor pode exercer 

impacto sobre a leitura do romance? O que Diana Klinger sugere em sua análise é uma 

leitura na qual elementos extra-textuais, como a entrevista, direcionam o olhar do 

crítico, abrindo novas possibilidades quando contrastados com o texto literário. Mas 

estas informações não são essenciais para a leitura do romance. Na verdade, são 

abordadas para saciar a curiosidade do leitor sobre o processo de escrita do livro. 

Porém, como afirmamos em capítulo anterior, Bernardo Carvalho se vale das entrevistas 

não apenas para popularizar a imagem intelectual que exerce perante o público, mas 

para intensificar a ambiguidade de sua escrita literária. O escritor diz que não lê a 

fortuna crítica sobre sua obra, mas por vezes contesta leituras acadêmicas de seus 

romances que, segundo Carvalho, privilegiam a questão autobiográfica em detrimento 

do texto literário. Por um lado, o autor se identifica com seu personagem, apontando 

traços comuns entre ambos, inclusive na motivação da escrita. Por outro, Carvalho 

desvaloriza tais afirmações, declarando que, “em última instância, é tudo ficção” 

(CARVALHO, 2003, p. 1).  Conforme Chaves, esta ambiguidade contribui para a 

formação do perfil contraditório de Bernardo Carvalho mediante a mídia, o que 

corrobora a conclusão de Silviano Santiago de que a entrevista, na maioria das vezes, 

atua como instrumento de popularização da imagem do autor, tratando o livro como seu 

“móvel” e não como seu “fim”.  

O enredo de Nove noites revela uma narrativa de expectativas frustradas. O 

violento e enigmático suicídio do antropólogo Buell Quain no Brasil em 1939, fato 

pouco discutido até a estreia do romance, motiva as ações dos personagens que, ou 

buscam incessantemente a verdade por trás dos fatos, ou procuram omitir pistas em 

defesa da honra do suicida. Na tentativa de compreender as razões que levaram o jovem 

etnólogo a se mutilar diante dos dois índios que o acompanhavam, o narrador, sessenta 

e dois anos após o incidente, empreende uma verdadeira investigação sobre o caso. 

Intrigado, ele começa a pesquisar e vai cada vez mais fundo na história do etnólogo, 

entrevistando pessoas que conviveram com ele e chegando a viajar para o Xingu e para 

os Estados Unidos, na expectativa de encontrar uma resposta. O jornalista fica obcecado 

pela história de Buell Quain justamente pela dificuldade cada vez maior em descobrir 

pistas que o levassem a alguma hipótese plausível. Nesta empreitada, diferentes gêneros 

textuais se aliam, dando corpo a uma narrativa que se baseia, sobretudo, na instabilidade 

e na incerteza. De acordo com Klinger, o trabalho com diferentes materiais documentais 
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em Nove noites (entrevistas, depoimentos, relatos, cartas, fotografias), “põe em 

discussão seu estatuto, ironizando os limites do ficcional e desafiando as separações 

binárias” (KLINGER, 2012, pp. 143-144) numa narrativa que simula, mas se diferencia 

tanto do romance histórico quanto do gênero de não-ficção.  

A expectativa do jornalista de descobrir o motivo do suicídio de Quain é 

constantemente frustrada, provocando uma tensão no romance que aumenta a 

expectativa do leitor, assim como sua frustração ao perceber que não há verdade a ser 

revelada neste livro. Ainda citando Klinger, 

 

As ambiguidades, a falta de respostas absolutas, poderiam ser 

entendidas por um leitor ingênuo, que acreditasse no narrador e 

esperasse uma revelação, como uma falha, um projeto mal 

desenvolvido, uma vez que o romance cria expectativas de reservar 

um desfecho monumental, e ocorre exatamente o contrário: gera 

frustração. No entanto, uma leitura menos superficial revelaria, na 

trama não resolvida das identidades cruzadas, um questionamento 

sobre a possibilidade da narrativa na passagem de uma cultura para 

outra, quer dizer, a possibilidade de penetrar no silêncio do outro, da 

qual o próprio suicídio funciona como metáfora. (KLINGER, 2012, p. 

150) 

 

Como que para confundir ainda mais o leitor, o narrador levanta uma série de 

hipóteses ao longo do romance: “Tinha que haver uma carta em que ele revelasse os 

seus desejos e sentimentos” (p. 23); “Eu achava que uma história de amor explicaria 

tudo” (p. 24); “(...) a ideia de uma relação ambígua com a irmã, embora imaginária, 

nunca mais me saiu da cabeça (...)” (p. 77).  Paralelamente a este discurso, o leitor tem 

acesso ao relato de Manuel Perna, amigo de Buell Quain que redige uma longa carta 

endereçada ao destinatário de uma suposta última correspondência de Quain, que 

conteria, segundo a hipótese de Perna, segredos íntimos aterradores a ponto de macular 

a reputação do etnólogo. A “oitava carta”, aquela que nunca passou de mera suposição 

para os investigadores do caso, se tornou a principal esperança do jornalista de 

encontrar uma “resposta”. Sua pesquisa apontava para diferentes direções a cada versão 

coletada de cartas, entrevistas com colegas de Quain, e investigações junto aos índios. O 

romance vai se tornando um emaranhado de versões nas quais o narrador se enreda cada 

vez mais, sem vislumbrar saída a não ser uma hipótese de difícil comprovação.  

Na monografia “Vestígios do passado: história e ficção em Nove noites e Balada 

da Praia dos Cães”, concluímos que:  
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Aos poucos, ligando os pontos entre os dois relatos, o leitor percebe 

que o narratário da carta de Perna é o fotógrafo que supostamente 

havia traído a amizade do etnólogo. E as pistas deixadas no decorrer 

da narrativa preparam a justificativa do engenheiro para o seu pequeno 

crime, a omissão da carta que Quain teria escrito para seu amigo 

fotógrafo. (CHAGAS, 2013, p. 27). 

 

 

Yara Frateschi Vieira ressalta a (possível) homossexualidade do protagonista da 

trama como o “móvel” da narrativa, enxergando aí a razão para Perna ter omitido 

qualquer informação que pudesse levar alguém, sobretudo as autoridades, à mesma 

conclusão que ele. Agindo assim, o personagem cumpriu com seu objetivo, que era 

honrar a memória do amigo. Este narrador é o responsável por expor as suspeitas 

deixadas pela pesquisa do outro, o jornalista. E, por meio de sua versão da história, 

misto de memória e imaginação, vai compondo aquilo que viria a ser o objetivo do 

principal narrador: a escrita de um texto ficcional que consiga fechar a história de Buell 

Quain, sugerindo as hipóteses levantadas pelo autor no decorrer da pesquisa. 

 Como afirmamos anteriormente, o narrador dos relatos em itálico, o engenheiro 

Manuel Perna, adverte o leitor – tanto o destinatário da carta quanto o leitor do romance 

– da sinuosidade do terreno em que começará a caminhar. Por isso, sugere: “Pergunte 

aos índios. Qualquer coisa. O que primeiro lhe passar pela cabeça. E amanhã, ao acordar 

faça a mesma pergunta. Sempre a mesma pergunta. E a cada dia receberá uma resposta 

diferente.” (CARVALHO, 2007, p. 6).  

Este estranho modo de narrar dos índios é, segundo o romancista, um ponto-

chave do livro, pois “Você nunca sabe se os índios estão inventando ou dizendo a 

verdade. Não dá para confiar em nada.” (CARVALHO, 2003, p. 1). Nove noites é, 

portanto, uma literatura “à maneira dos índios”, na qual todos os caminhos possíveis 

levam a uma única conclusão: não existem respostas absolutas. Em sua tese de 

doutoramento, Não sou Machado de Assis: narrativas de Bernardo Carvalho, Ana 

Lígia Matos de Almeida afirma que:  

 

Bernardo transforma o exercício interpretativo em desconforto, 

manipulando explicitamente os mais óbvios elementos lingüísticos, 

imagéticos, desses discursos para encenar o complexo e particular 

campo de representação que se formula provisoriamente no seu jogo 

entre ficção e realidade.  (ALMEIDA, 2008, p.35). 

 

Desta forma, Bernardo Carvalho arma sua “cilada”, criando uma literatura que:  
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(...) se abre para o distúrbio, para a desagregação, e, a ela se entrega o 

leitor desavisado, que acaba por se surpreender com a potência 

perturbadora dessa ficção. (...) Assim, o segundo narrador de Nove 

noites convoca repetidas vezes o leitor implícito a usar „sua própria 

chave‟, para que a história possa ficar completa, encenando o 

reconhecimento de que, sozinho, é incapaz de arcar com a 

responsabilidade de elaborar uma narrativa com identidades claras. 

Finalmente, o leitor se dá conta de que caiu numa armadilha, numa 

cilada que simula o real e joga com ele. (PINTO, 2006, p. 291) 

 

Note-se que Sílvia Regina Pinto denomina armadilha ou cilada o mecanismo 

labiríntico do romance, que frustra as expectativas tanto dos personagens quanto do 

leitor. Nesse sentido, os comentários que o autor faz sobre o processo de escrita de Nove 

noites em entrevistas devem ser lidos como mais um elemento desagregador de sua 

obra, e não como caminhos de leitura para o romance. Ler a obra de Bernardo Carvalho 

pautando-se nos elementos autobiográficos resulta num olhar reducionista sobre o 

romance, com a supervalorização dos elementos extra-textuais em relação ao texto 

literário. Por isso, citamos um trecho do relato de Manuel Perna, dirigido ao destinatário 

da “oitava carta” de Quain, mas que se estende ao leitor do romance: “Só você pode 

entender o que quero dizer, pois tem a chave que me falta. Só você tem a outra parte da 

história. (...) O que eu tenho a dizer só faz sentido junto com o que você já sabe.” 

(CARVALHO, 2007, p. 109). Se ultrapassarmos o contexto da narrativa, podemos ler 

esta passagem como uma metáfora da relação entre autor e leitor num processo de co-

escrita do texto literário que muito se aproxima do perfil de leitor apontado por Barthes 

em “A morte do autor”. Depreende-se deste trecho a conclusão de que não é o autor 

quem possui a chave da narrativa, mas o leitor, que a utiliza não para desvendar os 

mistérios da história narrada, mas para co-escrevê-la.  

 

2.2.2. Mongólia: o relato de um “certo oriente” 

 

A literatura já não tem importância. Bastaria 

começar a escrever. Ninguém vai prestar atenção 

no que eu faço. 

 

Bernardo Carvalho, Mongólia, p. 11. 

 

A publicação de Mongólia data de 2003, ou seja, apenas um ano após a de Nove 

noites. Neste curto espaço de tempo, Bernardo Carvalho, financiado com bolsa de 
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criação literária da Fundação Oriente de Lisboa, viajou até a Mongólia com o objetivo 

de escrever um romance cujo enredo se passasse nesta região. Segundo o autor, o 

projeto partiu de seu desejo por conhecer o deserto de Gobi, mapeado no início da 

narrativa para esclarecer (ou confundir ainda mais?) o processo de leitura. Assim como 

em seu romance anterior, Carvalho permeia sua ficção de aspectos autobiográficos, 

como as fotografias de capa e contra-capa, tiradas pelo autor durante sua viagem; a 

imagem que aparece na orelha do livro, na qual o autor está de pé, ao lado de uma 

barraca de acampamento, em algum ponto do percurso feito pelos personagens do 

romance; e a referência, nos agradecimentos, a um motorista chamado I. Batnasan, 

mesmo nome do motorista que surge em suas páginas ficcionais. Mais uma vez, 

realidade e ficção se entremeiam numa narrativa densa, que questiona os limites entre 

gêneros textuais e entre verdade e mentira no processo ficcional. 

O enredo do romance é simples, cheio de intrigas, segredos familiares, 

descobertas surpreendentes e reencontros emocionantes. Narra a história um diplomata 

aposentado que, ao ler os escritos deixados por seu ex-subordinado recentemente 

assassinado, a quem se refere como o Ocidental, obtém, finalmente, material para pôr 

em prática um projeto de escrita frustrado por décadas. Em seu relato, o Ocidental 

registra seu percurso em busca de um jovem fotógrafo brasileiro desaparecido durante 

uma viagem a trabalho. O diplomata segue os passos do rapaz através da leitura de seu 

diário de viagem, obtido junto ao guia que o acompanhava em parte da jornada. Trechos 

dos dois relatos competem com a voz do narrador, fazendo com que a história seja 

narrada a partir de três percepções diferentes e complementares. Após muita pesquisa, 

seguindo as poucas e enigmáticas pistas deixadas pelo fotógrafo, o diplomata enfim o 

encontra e revela a seu leitor (tanto o leitor do relato quanto o do romance) indícios de 

que tinha algum parentesco com o rapaz. De fato, os personagens são meio-irmãos, 

embora somente o Ocidental tivesse conhecimento deste segredo, motivo pelo qual, 

inicialmente recusou a missão de busca. Anos depois, no enterro do Ocidental, o 

diplomata aposentado finalmente percebe o elo de sangue entre os dois personagens, o 

que o impulsiona a, finalmente, se arriscar a escrever. Com um tom detetivesco 

semelhante ao de Nove noites, este romance cria uma sequência de expectativas no 

leitor, dentre as quais algumas são saciadas num desfecho algo folhetinesco, no qual, 

ainda no enterro do Ocidental, o narrador afinal se dá conta de que sua insistência no 

cumprimento da missão de resgate, anos atrás, resultou na aproximação entre dois 

irmãos que nunca antes tiveram a chance de conviver: 
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Os meus olhos se encheram de lágrimas (...). Afinal, eu mal conhecia 

o morto. Quando chegou a minha vez na fila, já havia me recomposto. 

Me apresentei e entreguei a pasta à viúva. Tínhamos nos visto poucas 

vezes na China. Ele a apoiava, enquanto ela recebia os pêsames. 

Alguma coisa no rosto ou na expressão daquele homem de fato 

lembrava o irmão morto. Eu lhe estendi a mão e lhe devolvi os dois 

diários que ele escrevera antes de desaparecer na Mongólia. Não sei se 

me reconheceu de Pequim, se entendeu quem eu era. Não faz mal. No 

táxi, de volta para casa, tentei me convencer que, de alguma maneira, 

apesar da minha incompreensão e da minha estupidez, sem querer, eu 

os tinha reunido, sem querer, ao enviar o Ocidental à Mongólia, eu o 

obrigara a fazer o que devia ser feito. (CARVALHO, 2011b, p. 185) 

 

De acordo com Yara Frateschi Vieira, o enredo de Mongólia cumpre com a meta 

principal de seu autor: “inventar (no sentido retórico do termo) uma história que 

servisse de fio ao seu relato sobre „um certo Oriente‟” (VIEIRA, 2004, p. 203). Também 

pensando nas demandas que impulsionaram a escrita de Bernardo Carvalho neste 

romance, Beatriz Resende destaca o desafio do autor em produzir um texto ficcional que 

poderia ser recebido, em leituras superficiais, como um relato de viagem disfarçado de 

romance. Resende afirma: 

 

Poderia esse livro, de algum modo encomendado, ainda que 

apresentando na capa o subtítulo “romance”, ser mais do que um 

relato de viagem? Pois este foi justamente o desafio enfrentado 

pelo autor, que acabou se tornando responsável pelo êxito 

absoluto do resultado final. (RESENDE, 2006, p. 82) 

 

O desafio da escrita por encomenda não é novidade na trajetória de Bernardo 

Carvalho, afinal seus romances Medo de Sade e Nove noites são também frutos de 

demandas financeiras, assim como O filho da mãe, que é parte de um grande projeto 

abraçado pela editora Companhia das Letras. Em Mongólia, porém, o terreno ficcional é 

invadido por referências à viagem do autor, seguindo o mesmo percurso que seus 

personagens. As fotografias, o mapa e o nome do motorista estão ali como lembretes de 

que também o autor viveu aquelas experiências, de forma distinta e por motivos outros, 

mas ainda assim convocam o leitor para um reflexão sobre os limites entre real e 

ficcional nesta narrativa. Ao tratar desta questão em entrevista de 2011, Carvalho 

declara que o jogo entre realidade e ficção em seus romances é consciente e tem a 

intenção de “ser um antídoto” ao “culto à ignorância e à grosseria em nome do 

comércio”, pois demandam esforço do leitor. Tal afirmação se aproxima da ideia de 
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“leitor ideal” expressa pelo romancista português José Cardoso Pires em “Visita à 

oficina: o texto e o pré-texto”, no qual especifica qual o tipo de leitor com quem dialoga 

enquanto redige. Para Cardoso Pires, seu leitor ideal deve ser capaz de distinguir os 

níveis que compõem a narrativa e encaminhar sua compreensão para um nível mais 

profundo do que o sugerido pela história ali contada.  

Porém, em outra entrevista, o autor de Mongólia faz o seguinte comentário sobre 

a noção de “leitor ideal”: 

 

Essa ideia abstrata e onipotente de leitor, pra mim, é castradora. E, 

hoje, ela se tornou um imperativo. É lógico que você escreve para ser 

lido. Mas se você diz que não escreve para um leitor, logo te chamam 

de arrogante, pretensioso. É uma estratégia de marketing fazer o leitor 

acreditar que escreveram pra ele. Como se fosse um mimo. E quem 

escreve com um leitor-alvo em mente é publicitário. Tem a ver com a 

lógica da oferta e da demanda, de corresponder a uma demanda 

existente. Pra mim, a literatura mais interessante sempre criou 

demandas impensáveis, que não existiam antes dela. Ninguém podia 

imaginar que queria ler Kafka antes de Kafka. Ou Beckett antes de 

Beckett. (CARVALHO, 2013b, p. 1) 

 

Esta afirmação de Carvalho, em contraste com a anterior, evidencia mais uma 

vez a ambiguidade que caracteriza seu perfil intelectual, pois ele critica o espaço 

supervalorizado que o mercado literário e editorial tem dado à figura do leitor. Vale 

lembrar que a maioria dos estudos sobre sua obra de ficção se referem ao leitor como 

aquele que será “trapaceado” pelo texto, uma vez que ler um romance de Bernardo 

Carvalho equivale a arriscar-se numa “trama traiçoeira”.  

Se em Nove noites a “trapaça” consistia em frustrar as expectativas criadas pelo 

leitor ao longo do romance, em Mongólia parece-nos que o foco é o “combate acirrado” 

que o autor promove entre “ficção e realidade, imaginação e documentalismo” 

(RESENDE, 2006, p. 83). As muitas referências à viagem que motivou a escrita do 

romance podem induzir a uma leitura superficial, pautada na questão autobiográfica.  E 

como se não bastassem as “pistas falsas” de Bernardo Carvalho, o autor ainda declara 

abertamente, em palestras e entrevistas, seu descontentamento em relação aos artigos 

que estudam sua literatura como autoficção. Vale citar novamente a curiosa fala de 

Carvalho no Paiol Literário de 2007, na qual contradiz um artigo acadêmico sobre sua 

obra: 
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Outra professora universitária escreveu um ensaio longuíssimo sobre 

"Nove Noites" e "Mongólia", dizendo que em ambos o personagem 

era um gay enrustido. E como os romances eram autobiográficos, só 

podia ser eu o gay enrustido. (apud. CHAVES, 2009, p. 1) 

 

Ora, para os que estudam a obra de Bernardo Carvalho, não é fácil resistir à 

tentação de relacionar o ensaio citado pelo escritor com o conhecido artigo da 

professora Yara Frateschi Vieira, “Refração e iluminação em Bernardo Carvalho” 

(2004). Neste texto, Vieira analisa os romances Nove noites e Mongólia, apontando em 

ambos um fator comum: a suposta homossexualidade reprimida dos personagens 

centrais. Conforme Vieira, 

 

O móvel último dos dois romances é, portanto, a homossexualidade de 

uma das personagens, significativamente aquela que é objeto de 

demanda real ou de busca de apreensão, de entendimento. Em ambos 

os casos há uma história familiar complicada: um pai ausente (por 

equívoco ou decisão própria), uma mãe que desaparece cedo do 

retrato, irmãos que não se conhecem. Espelham-se também as 

estruturas de encaixe, vozes que se sobrepõem ou contrapõem, focos 

de luz que incidem apenas lateralmente sobre os objetos, deixando 

zonas totalmente escuras e iluminando excessivamente outras. Um 

desses focos, aliás, vem de fora dos limites do quadro, a partir de uma 

projeção enviesada do autor (colocada ou logo depois do finis 

ficcional, nos agradecimentos, ou numa região nitidamente autoral, 

como a orelha da contracapa) sobre o personagem (talvez) 

homossexual (mediante o equívoco de pessoa em Nove noites e a 

coincidência triangular de nomes em Mongólia). (VIEIRA, 2004, p. 

206) 

 

Vieira propõe uma leitura para as pequenas insinuações da figura do autor no 

campo ficcional dos dois romances analisados. Para ela, as zonas de luz e sombra que 

compõem o caráter ambíguo destes livros tematizam a frustração de dois personagens 

cuja orientação sexual é sugerida, mas nunca anunciada. Em Mongólia, o fotógrafo 

desaparecido era chamado pelos locais de “Buruu nomton”, “aquele que não segue os 

costumes e não cumpre as regras” (CARVALHO, 2011b, p. 61) de um lugar onde, 

segundo o guia Purevbaatar, não existem homossexuais. Ao apontar esta questão, Vieira 

sugere uma relação entre a discussão deste tema e aquilo que considera marcas 

autobiográficas no romance: “poderíamos ver nisso uma espécie de signature enviesada, 

de sobreposição autobiográfica?” (VIEIRA, 2004, p. 206). 

Não podemos (e não atende ao nosso propósito) afirmar que este artigo motivou 

a indignação contida na fala de Bernardo Carvalho. Porém, compete-nos observar a 
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consternação do autor diante das leituras que privilegiam o viés autoficcional. Carvalho 

rejeita esta interpretação, pois, em seus livros, busca “celebrar a subjetividade, a 

imaginação e não estar confinado ao funcionalismo da realidade.” Nesse sentido, “a 

realidade é para o leitor como uma armadilha ou um jogo. Uma espécie de simulacro da 

realidade” (CARVALHO, 2011a, p. 1). De fato, a incerteza domina as ações das 

personagens de Mongólia, que estão sempre questionando até que ponto conhecem a 

“verdade”, se é que existe uma: 

 

Ele [o fotógrafo] não deixou rastros. É como se não tivesse passado 

por ali. Nunca mais se ouviu falar dele. Deixou o diário. Até onde eu 

sei, deve estar tudo aí. (CARVALHO, 2011b, p. 62) 

 

Isso queria dizer que a história toda não passava de invenção? 

(CARVALHO, 2011b, p. 89) 

 

Estou nas mãos de Purevbaatar. Dependo dele para tudo e não consigo 

confiar nele. (...) É impossível saber se estou sendo enganado ou não. 

(CARVALHO, 2011b, p. 119) 

 

Sinto que estou sendo enganado E não me faltam indícios. Tento não 

pensar em nada. (CARVALHO, 2011b, p. 133) 

 

Fico com a impressão de estar avançando numa rede de mentiras que 

se auto-reproduz. (CARVALHO, 2011b, p. 147) 

 

A gente só enxerga o que está preparado para ver. (CARVALHO, 

2011b, p. 184) 

 

Mongólia apresenta uma ilusória facilidade no enredo, que pode induzir o leitor 

a leituras superficiais e equivocadas. O embate travado entre realidade e ficção, 

memória e imaginação, indica que, se há um tema central neste romance, certamente 

não é a escrita de si. Assim como em Nove noites, as referências à viagem real do autor 

à Mongólia causam um estranhamento, cuja intenção é, acima de tudo, provocar o 

leitor, tirando-o do lugar-comum e convocando-o para participar da narrativa. Sendo 

assim, a voz do autor não pode determinar o processo de leitura. No caso de Bernardo 

Carvalho, observar sua postura mediante a repercussão crítica de seus romances nos 

permite compreender os mecanismos utilizados por este escritor para assumir seu perfil 

intelectual e popularizar sua obra. Daí a contradição de que temos falado ao longo deste 

trabalho.  

A tese da morte do autor de Barthes elevou o leitor ao centro da discussão sobre 

o texto literário. Afinal, seu ensaio propunha a “inversão do mito”, pagando a morte do 
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autor com o nascimento do leitor. Cabe aqui voltar àquela frase de Antoine 

Compagnon: “não é do leitor como substituto do autor de que se estaria falando?”. Se 

pensarmos na postura crítica de Bernardo Carvalho sobre o papel desempenhado pelo 

leitor no processo de leitura, não é difícil notar que seu pensamento se aproxima da 

ideia expressa por Compagnon, já que o autor de Mongólia recusa o tratamento do leitor 

como figura idealizada. Se recorrer a dados da vida do autor como chave de leitura para 

a obra ficcional é um equívoco, supervalorizar o leitor em detrimento do texto literário 

também o é. E esse processo é evidente na obra de Carvalho: apesar dos biografemas e 

da exigência que seu texto faz do leitor, o autor recusa o tratamento de seus romances 

como autobiográficos, bem como a ideia “abstrata e onipotente de leitor” que tem sido 

promovida pelo mercado. E, como que para complicar ainda mais a situação, afirma 

categoricamente: “O que um autor diz sobre a sua obra não tem necessariamente nada 

que ver com ela.” (CARVALHO, 2013b, p. 1). Mas, no caso específico deste escritor, 

suas afirmações levam a uma problematização não só dos conceitos de real e ficcional, 

como a maioria das leituras de sua obra propõem, mas também da complexa relação 

entre autor e leitor, o que, lido em conjunto com seus romances, possibilita uma melhor 

compreensão da proposta literária do autor. 
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3. Bernardo Carvalho, “intelectual de plantão”: 

 

Cada livro meu é uma estreia penosa e feliz. Essa 

capacidade de me renovar toda à medida que o tempo 

passa é o que eu chamo de viver e escrever. 

 

Clarice Lispector
14

 

  

Silviano Santiago afirma, em O cosmopolitismo do pobre, que “a entrevista 

serve muitas vezes ao escritor de trampolim para discussões públicas sobre ideias 

implícitas na obra literária” (SANTIAGO, 2004, p. 65). O livro, que deveria ser 

apreciado pela leitura, cede seu lugar à exposição da imagem intelectual assumida pelo 

autor. Santiago afirma ainda que a entrevista “é o modo que o escritor encontrou para 

poder comunicar-se com um público mais amplo sem perder as prerrogativas 

excludentes do ofício que abraçou” (SANTIAGO, 2004, p. 65). Com um público cada 

vez mais interessado no consumo da imagem do autor, a entrevista possibilita a ilusão 

de uma aproximação entre o escritor e seu público, por meio da discussão superficial de 

temas abordados no texto literário. Por sua brevidade e facilidade de acesso, este gênero 

textual é comumente consultado, inclusive como fonte de pesquisas acadêmicas. Mas, 

como observamos no capítulo anterior, a leitura de entrevistas pode criar uma armadilha 

para o pesquisador: a tendência de buscar interpretações para o texto literário nas 

informações extra-textuais fornecidas pelo autor nestes diálogos.  

Bernardo Carvalho, como muitos outros escritores contemporâneos, é figura 

recorrente em entrevistas publicadas em diversas mídias, desde blogs amadores até 

periódicos voltados para o público que estuda e pesquisa literatura. Pela leitura deste 

material, confirmamos a afirmação de Santiago sobre a superficialidade do debate 

intelectual promovido pela entrevista, que mantém o livro como mero pretexto da 

discussão.  Por outra via, somando estas leituras aos textos ficcionais e não-ficcionais de 

Carvalho, notamos a preocupação do autor com a reflexão sobre o lugar ocupado pelo 
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produto cultural numa sociedade afetada pela banalidade da escrita e por um constante 

processo de infantilização do público-leitor.  

Neste capítulo analisaremos três entrevistas concedidas por Bernardo Carvalho 

em diferentes momentos de sua carreira, todas já citadas nos capítulos anteriores deste 

trabalho
15

. Nosso objetivo é observar que tipo de debate intelectual é proposto pelo 

entrevistador, considerando o meio de publicação do texto final e o público que 

pretende alcançar. Observaremos também o perfil intelectual mantido pelo autor ao 

longo das entrevistas, sem deixar de lado o estudo do texto literário. Por meio desta 

análise, discutiremos como a persona representada pelo autor perante o público afeta a 

leitura da obra literária, que muitas vezes é associada, sem a mínima reflexão, a 

declarações dadas pelo escritor à mídia. 

 As três entrevistas selecionadas se encaixam no perfil apontado por Santiago ao 

tratar da carência de debate intelectual nos meios de comunicação de massa brasileiros. 

A superficialidade da discussão literária e a mera associação do texto ficcional a eventos 

reais da vida do autor são sintomas da crise cultural sobre a qual Bauman refletiu em A 

cultura no mundo líquido moderno. Por outro lado, Bernardo Carvalho demonstrou em 

sua escrita ficcional e além dela, uma preocupação com os rumos que a cultura e, por 

consequência, a literatura, vêm seguindo na sociedade de consumo. Nas análises a 

seguir, perceberemos como o perfil de autor representado por Bernardo Carvalho em 

entrevistas é contraditório quando comparado a sua escrita literária e a sua postura 

enquanto jornalista e resenhista de literatura. 

 

3.1. “A trama traiçoeira de Nove noites”. 

 

No ano seguinte ao da publicação de Nove noites, o jornalista Flávio Moura 

divulgou na Revista Trópico uma entrevista com o escritor Bernardo Carvalho intitulada 

“A trama traiçoeira de Nove Noites”. O diálogo promovido pelas dezesseis perguntas de 

Moura tem sido explorado desde então em diversos trabalhos acadêmicos que se 

propuseram a estudar este romance de Carvalho. Numa leitura inicial, pode-se afirmar 

que o foco da entrevista é a relação entre fato e ficção no romance Nove noites, já que 

pelo menos sete das perguntas formuladas por Flávio Moura abordam dados biográficos 

sobre o personagem que motivou a escrita do livro e sobre a vida do próprio escritor 
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que, como observamos no capítulo anterior, coincide, em muitos elementos, com a do 

narrador e protagonista do romance. Porém, numa leitura mais atenta, é possível notar 

uma breve discussão sobre o panorama literário atual no Brasil, o papel que os 

escritores vêm desempenhando neste cenário e a importância da figura do crítico 

literário para a formação de um verdadeiro debate sobre a escrita literária 

contemporânea. A entrevista explora a imagem intelectual assumida por Bernardo 

Carvalho até então, abrindo espaço para que o autor exponha seu ponto de vista sobre 

questões já levantadas nas resenhas que publicava na Folha de São Paulo, algumas das 

quais foram selecionadas para compor o livro O mundo fora dos eixos. Nesse debate, o 

texto literário deixa de ser o protagonista e funciona como o pretexto da discussão. 

Quando o entrevistador faz alguma pergunta ou comentário relacionado à obra literária 

de Carvalho, demonstra curiosidade pelos aspectos biográficos e mesmo 

autobiográficos do romance, assim como pelo processo de escrita do autor. Em resposta 

à curiosidade de Flávio Moura, o escritor afirma: 

 

Conforme eu ia fazendo, percebia que talvez a história já estivesse 

pronta. Mas só tive certeza que seria ficção quando percebi que não 

encontraria a família dele. Ao longo do processo, porém, muitas cartas 

que eu tinha enviado começaram a ser respondidas. Então fiquei 

morrendo de medo: se a família aparecesse, ferrava com a minha 

história. Eu nunca tinha feito pesquisa desse jeito. (CARVALHO, 

2003, p. 1) 

 

Este comentário sobre o processo de escrita de Nove noites, abordado pelo autor 

em diversas entrevistas, abre a perigosa possibilidade de se ler o romance à luz das 

aproximações entre fato e ficção feitas pelo próprio Bernardo em suas falas sobre o 

livro. Será esta uma das engrenagens da “armadilha” que o escritor afirma ter construído 

para o leitor de seu romance ao mesclar dados reais à sua ficção? Lembremos que o 

personagem narrador de Nove noites, ao perceber a impossibilidade de desvendar o 

mistério que cercava a morte do antropólogo americano Buell Quain, decide escrever 

um livro de ficção para, então, finalizar sua pesquisa. E, com esta decisão, surge 

também o receio de que, já publicado o livro ficcional, aparecesse algum parente do 

falecido antropólogo para lhe entregar “a solução de toda a história” (CARVALHO, 

2007, p. 147). Se compararmos o trecho da entrevista citado acima com a passagem do 

romance em que o narrador fala sobre sua decisão de escrever um livro de ficção, 

perceberemos muitas similaridades, o que nos leva a uma reflexão sobre a postura 
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mantida pelo escritor quando exposto à mídia. Bernardo Carvalho não é inexperiente, 

nem ingênuo, e já não o era na época de publicação da entrevista. Talvez as muitas 

referências à relação entre dados autobiográficos e seu texto literário sejam mais um 

artifício irônico deste autor que discute em seus romances os tênues limites entre fato e 

ficção, verdade e mentira. 

No decorrer da entrevista, Flávio Moura demonstra interesse pela vida pessoal e 

profissional de Buell Quain e questiona o autor do romance sobre a escolha da 

linguagem de seu texto, a construção dos personagens e seu processo de criação. Mas 

todas essas perguntas parecem apenas abrir caminho para uma discussão sobre o meio 

literário brasileiro contemporâneo e a repercussão de nossa prosa ficcional nos 

periódicos de Letras e suplementos literários de jornais de ampla circulação. O livro 

passa para o segundo plano, deixando claro que o objetivo do diálogo não é explorar o 

texto literário, e sim a imagem intelectual do escritor e a do entrevistador. Moura indaga 

o motivo da desistência de Bernardo Carvalho de sua coluna de crítica literária na 

Folha, a que recebe a seguinte resposta:  

 

(...) escrever sobre livros estava atrapalhando o meu trabalho literário. 

Achei que estava interferindo no meu texto. Isso é completamente 

subjetivo. Pode ser que não tenha nada a ver, mas me incomodou. Mas 

o principal não é isso, e sim que percebi que eu estava entrando na 

vida literária. Eu era um ponto de referência.  (CARVALHO, 2003, p. 

1). 

 

Com esta afirmação, Bernardo Carvalho põe em pauta uma questão importante, 

já apontada por Silviano Santiago, em O cosmopolitismo do pobre e Lucia Helena, em 

Ficções do desassossego: o fato de o resenhista de jornal, apenas por escrever sobre 

livros, receber o rótulo de crítico literário ou intelectual, muitas vezes imerecido ou 

indesejado, como no caso do autor de Nove noites. Carvalho acrescenta: 

 

Começou a se criar uma persona pública minha entre os escritores. Eu 

estava assumindo o papel de crítico literário. E não quero ser crítico 

literário. Adoro escrever sobre os livros que leio, mas não quero 

encarnar o crítico literário do jornal. As pessoas ficam com raiva de 

você. (CARVALHO, 2003, p. 1) 

 

Além de reconhecer a carência no jornal impresso brasileiro de uma figura 

intelectual capaz de promover um debate literário qualitativo que alcance tanto o 

público leigo quanto o acadêmico, Bernardo Carvalho toca num dos principais motivos 
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desta carência: o receio quanto à recepção de suas opiniões pelo público e pelos demais 

“críticos”. Em “A crítica literária no jornal”, Silviano Santiago declarou que nossa 

geração carece de “Verdadeiros formadores de opinião, responsáveis pelo sucesso ou 

fracasso de obras e autores”, que assumam a tarefa de “atualizar e ampliar o quadro 

nacional e internacional de leituras do brasileiro comum” (SANTIAGO, 2008, p. 162).  

Neste artigo, Santiago faz uma cuidadosa análise do lugar ocupado atualmente pelo 

debate literário nos principais jornais impressos do país, ressaltando o progressivo 

empobrecimento da reflexão intelectual. O autor identifica um “progressivo processo de 

desliteraturização da imprensa escrita”, o que, em sua opinião, “não significa que ela 

venha abandonando a literatura” (SANTIAGO, 2008, p. 161), já que esta encontrou no 

suplemento literário um lugar voltado para o escritor, a literatura e a crítica. De acordo 

com Santiago, 

 

Se o escritor e o crítico perderam o espaço do rodapé (em geral 

situado na parte nobre do jornal), continuaram, no entanto, a manter 

um diálogo frutífero com o público letrado, divulgando novas 

experiências estéticas, proporcionando o enriquecimento do debate de 

ideias e disseminando a avaliação cuidadosa de obras literárias do 

tempo. (SANTIAGO, 2008, p. 162) 

 

Santiago afirma ainda que “o suplemento já é um espaço especializado no jornal 

e mais especializado se torna quanto mais suplementar for. Como tal, poderá num dia 

desses ser descartado sem prejuízo do todo” (SANTIAGO, 2008, p. 163).  Portanto, o 

lugar destinado à discussão sobre literatura no jornal impresso de ampla circulação é um 

espaço acessório, não essencial, o que nos leva a refletir sobre a importância dada à 

cultura e à literatura na imprensa brasileira. Ao mesmo tempo em que reconhece a 

criação do suplemento literário como uma constatação positiva de sua análise dos 

“jornais de melhor nível intelectual” do país, Santiago problematiza o alcance e a 

qualidade do debate literário empreendido nesses cadernos. A segunda constatação 

positiva, com base no deslocamento do debate literário do primeiro caderno do jornal 

para o segundo, seria a inserção da literatura na categoria das variedades, o que leva o 

escritor à condição de “ícone pop” e “divulgador da própria obra” (SANTIAGO, 2008, 

p. 163). 

Na entrevista em estudo, Bernardo Carvalho procura se distanciar deste perfil de 

escritor divulgador da própria obra quando critica os jovens escritores que, cada vez 

mais, vêm se esforçando para construir um nome no meio literário nacional através da 
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autopromoção midiática. Segundo o escritor, nosso cenário cultural carece de críticos 

comprometidos com uma discussão literária que se arrisque a “separar o joio do trigo” 

no “mundo do compadrio, do narcisismo, da autopromoção e da falta de superego” 

(CARVALHO, 2003, p. 1). A popularização da internet e da televisão por assinatura 

possibilitou uma aproximação maior entre o leitor e a imagem do autor através de sites 

de divulgação de literatura, blogs amadores e programas culturais para a TV. Basta 

pensarmos em programas como o Globo News Literatura, que destaca as novidades do 

mercado literário, incluindo os rostos novos e os “consagrados” neste panorama, para 

percebermos a falta de “filtro” que Carvalho e Santiago percebem em nosso meio 

cultural. Por outro lado, o escritor critica a postura de alguns resenhistas e críticos que 

utilizam o espaço do debate intelectual para promover sua própria imagem. Conforme 

Carvalho, 

 

A pessoa que fizer isso [crítica literária], o que ela vai ganhar são 

inimizades. Mais nada. Mas também é preciso que seja alguém isento 

e generoso. Porque também tem o cara que, para se promover como 

crítico, atira para todo lado, diz que tudo é uma merda e acha que 

assim cria a identidade de sujeito independente e corajoso. Tem isso 

no jornal hoje. (CARVALHO, 2003, p. 1) 

 

É gente que aprendeu a falar de literatura lendo resenha, orelha de 

livro, release. É complicado. (CARVALHO, 2003, p. 1) 

 

Ao criticar os jovens escritores e críticos que se autopromovem no cenário 

cultural brasileiro através da abertura de espaço que encontram na mídia, Bernardo 

Carvalho, ainda que não declaradamente, se coloca numa condição diferenciada a deles, 

não apenas como autor reconhecido pela crítica, mas como intelectual capaz de 

estabelecer um julgamento sobre o panorama literário atual.  O autor afirma: 

 

O que me incomoda muito nessa coisa de autopromoção é que não 

parece que as pessoas estão querendo escrever livro. Elas estão 

querendo ser escritor, o que é muito diferente. Aí, parece que importa 

mais o lugar social que querem ocupar do que propriamente aquilo 

que escrevem. Claro que é bom aparecer, claro que o reconhecimento 

traz satisfação. Mas não é aí que eu me realizo. (CARVALHO, 2003, 

p. 1) 

 

Desta forma, Carvalho delineia o perfil intelectual que deve apresentar ao 

público: de um lado, despojado tanto na linguagem, quanto na abordagem dos assuntos 

sobre os quais é questionado; de outro, “intelectual de plantão”, com um olhar aguçado 



68 
 

quanto aos problemas enfrentados por escritores, leitores e críticos na sociedade de 

consumo. 

Como veremos nas próximas análises, os problemas apontados por Bernardo 

Carvalho no processo de escrita, divulgação e recepção do texto literário no mercado 

atual são uma preocupação constante do escritor, que amplia com destreza esta 

discussão em seus textos ficcionais. Mas, ao exercer a função de intelectual, na 

construção de sua imagem pública como escritor, Carvalho revela um perfil 

controverso, ora adequado às demandas do mercado literário em que se insere, ora 

crítico deste mesmo mercado. Na entrevista “A trama traiçoeira de Nove noites”, o 

escritor se coloca como “intelectual de plantão”, no sentido apresentado por Santiago 

(2008, p. 64). Flávio Moura conduz um breve debate sobre temas atuais que cercam o 

ambiente cultural brasileiro, mas acaba caindo na tendência de optar por uma 

abordagem mais preocupada com os limites entre realidade e ficção no romance de 

Bernardo Carvalho. O entrevistador também estende o diálogo para uma reflexão mais 

geral sobre a escrita literária e o lugar que ocupa na sociedade de consumo. Com isso, a 

discussão sobre o texto literário em si é suprimida pela apresentação dos perfis 

intelectuais de Moura e Carvalho. 

 

3.2. “Bernardo Carvalho e a literatura como antídoto contra a banalidade”: 

 

O título da segunda entrevista analisada neste trabalho nos remete 

imediatamente a uma reflexão que já afirmamos ser parte importante da produção 

intelectual de Bernardo Carvalho. Publicada pela Deutsche Welle em 2011, ano em que 

o escritor passou uma temporada em Berlim com o intuito de produzir um romance em 

que o cenário principal fosse a capital alemã, a entrevista concedida a Marco Sanchez 

aprofunda o debate sobre a banalidade da escrita e da figura do escritor, assunto 

discutido anteriormente no diálogo com Flávio Moura. O livro cujo projeto motivou a 

viagem de Carvalho a Berlim permanece “engavetado” e, segundo informações do autor 

em declaração recente, assim permanecerá por um bom tempo. Em seu lugar, foi 

publicado o romance Reprodução (2013), que retoma e amplia a reflexão sobre os 

caminhos da escrita, da leitura e do debate em tempos de “modernidade líquida” 

(BAUMAN, 2010, 2011, 2013).  

Já na apresentação da entrevista, Sanchez define Bernardo Carvalho como um 

escritor interessado em mostrar “como sua literatura tenta bater de frente com a 
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vulgaridade e a ignorância do mundo em que vivemos” (CARVALHO, 2011a, p. 1). 

Este é o tema central da conversa, que também privilegia a exploração da imagem 

intelectual do escritor em detrimento da apreciação do texto literário. Assim como o 

diálogo orientado por Flávio Moura, esta entrevista aborda “ideias implícitas na obra 

literária do autor” (SANTIAGO, 2008, p. 65), sem se ater à discussão sobre o livro.  

As primeiras perguntas elaboradas por Marco Sanchez demonstram curiosidade 

sobre as a formação intelectual do escritor, suas influências literárias e a passagem do 

jornalismo para a literatura. Este primeiro momento da conversa é voltado, portanto, 

para a investigação de dados biográficos do autor entrevistado, recurso comumente 

utilizado em entrevistas com personalidades dos ramos da música, da televisão e do 

cinema. Por se tratar de uma entrevista com um escritor de ficção, descrito no texto de 

abertura como “um dos principais escritores da literatura brasileira contemporânea”, o 

interesse pela biografia do autor nos remete a duas possibilidades: a iniciativa de 

apresentar o escritor ao público que, porventura, ainda não conheça seu trabalho; ou a 

tentativa de associar as informações reveladas por Carvalho na entrevista a seu processo 

de escrita literária, gerando interpretações para o texto literário calcadas no biografismo. 

Contudo, a ausência de referências aos principais títulos da prosa ficcional do escritor 

no início do texto nos leva a crer que a segunda possibilidade é a mais plausível. 

A seguir, Sanchez passa à questão-curinga dos entrevistadores de Bernardo 

Carvalho: a relação entre real e ficcional em Nove noites. O autor, então, dá uma 

resposta muito semelhante à que apresentou à mesma pergunta de Flávio Moura: 

 

Aquilo me despertou: eu fiquei obcecado por aquele suicida e 

comecei a pesquisar.  (...) Chegou um ponto em que eu 

empaquei e não tinha mais para onde ir e a ficção aflorou. 

(CARVALHO, 2011a, p. 1) 

 

Mas, na mesma resposta, Carvalho se opõe à associação entre o texto ficcional e 

eventos reais, afirmando: “Procuro com os meus livros celebrar a subjetividade, a 

imaginação e não estar confinado ao funcionalismo da realidade” (CARVALHO, 2011a, 

p. 1). Se observarmos a obra literária do escritor em conjunto, perceberemos uma 

tendência à indistinção entre fato e ficção na construção de textos questionadores e 

instigantes, inapropriados para uma leitura distraída. Nesta entrevista, Bernardo 

Carvalho mantém uma postura de oposição ao investimento mercadológico em 

narrativas baseadas em fatos reais por estratégia de venda, o que, segundo o autor, seria 
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uma resposta à preferência do grande público. Em seu discurso contra a banalização da 

reflexão, da crítica e da escrita literária, o romancista sugere um antídoto: sua própria 

produção ficcional. Carvalho afirma: 

 

Meus livros são a consequência de algo que já existia, e que talvez eu 

nem tivesse tanta consciência antes de escrever. Hoje há uma espécie 

de confusão entre ficção e realidade que é muito perturbadora. Fico 

impressionado com a vulgaridade do Brasil. Na internet não há 

distinção entre notícias sobre celebridades da TV e assuntos 

importantes, como a guerra. É um culto à ignorância e à grosseria em 

nome do comércio. Meus livros tentam ser um antídoto a essa 

mentalidade, pois demandam esforço. O leitor é ativo e funciona como 

o cocriador da obra. (CARVALHO, 2011a, p. 1) 

 

Este trecho da entrevista, já citado no segundo capítulo deste trabalho, evidencia 

uma preocupação de Bernardo Carvalho em distinguir sua escrita literária da maioria 

das produções que circulam no mercado, amplamente criticadas pelo autor. Para 

Carvalho, sua escrita se difere das demais pela complexidade e pelo compromisso com a 

ficção. Uma declaração deste porte pode ser lida como autopromoção, o que se encaixa 

na “militância de si mesmo” que tanto recrimina. Claro que a situação de Bernardo 

Carvalho no mercado é muito diferente da dos jovens autores citados por ele, que ainda 

precisam “fazer nome” e recorrem a todos os meios disponíveis para tal. Carvalho se 

tornou leitura quase que obrigatória nos cursos de Letras e vem acumulando premiações 

literárias ao longo dos anos, sendo a mais recente o Jabuti de romance do ano por 

Reprodução em 2014. Mas sua postura enquanto divulgador da própria obra confirma as 

constatações de Bauman e Santiago sobre o papel ocupado pelos escritores na sociedade 

de consumo. Mesmo com tantos indícios de aceitação no meio literário brasileiro, o 

escritor se esforça em apontar as qualidades que diferenciam seu trabalho ficcional da 

enxurrada de novidades que invade o mercado dia após dia.   

  Em contrapartida, o escritor defende em O mundo fora dos eixos uma literatura 

que se baste enquanto arte, independente da postura do autor, das demandas do mercado 

e da crítica literária. No artigo “A linguagem dos patos”, Carvalho declara que “toda 

arte que se preza é uma maneira de transformar em qualidade o que antes podia ser visto 

como defeito” (CARVALHO, 2005, p. 174). Porém, este tipo de arte possui um forte 

inimigo, a crítica ruim, definida pelo autor da seguinte forma: 

 

A pior crítica, a mais pobre e a mais obtusa, é aquela que, em 

contrapartida, acredita estar revelando alguma coisa ao fazer o 



71 
 

caminho inverso. Prefere ignorar as consequências da criação desse 

ponto de vista e buscar suas respostas, à moda de uma psicanálise 

aplicada, num suposto trauma que estaria, segundo ela, oculto nas 

origens da experiência do autor, quando na realidade é a coisa mais 

óbvia, deliberada e autoconsciente na própria construção da obra. 

(CARVALHO, 2005, p. 174) 

 

Como constatamos no capítulo anterior, Bernardo Carvalho se opõe às críticas 

pautadas no biografismo como chave de leitura, mas não hesita em apontar semelhanças 

entre suas experiências pessoais e a trajetória de seus personagens. Este caso é exemplo 

de como o excesso de exposição da figura e da voz dos autores na mídia pode 

influenciar a leitura da obra literária, sobrepondo a imagem do autor ao texto ficcional. 

Ao se referir a sua literatura como antídoto contra a banalidade da escrita, o romancista 

assume a posição de “intelectual de plantão”, direcionando o olhar do leitor sobre sua 

obra. Ao mesmo tempo, o autor defende a auto-suficiência da obra de arte e critica o 

tratamento da literatura como mero produto voltado para o consumo e a breve 

substituição no mercado. O que nos preocupa, neste caso em particular, é até que ponto 

a voz do autor se torna referência para a leitura do texto literário e como evitar esta 

armadilha num cenário cultural em que a imagem do artista é mais contemplada que a 

arte em si. 

No decorrer da entrevista, Marco Sanchez revela um interesse pela formação 

profissional e pelo cotidiano do escritor Bernardo Carvalho, estendendo sua curiosidade 

à motivação de sua escrita ficcional, às viagens realizadas pelo escritor para projetos 

financiados e o limite entre história e ficção na obra do autor. Bernardo, por sua vez, 

demonstra novamente uma forte preocupação com os rumos da escrita ficcional no 

cenário cultural contemporâneo, mantendo o perfil de autor controverso que apresentou 

na entrevista a Flávio Moura. Preocupado com sua imagem intelectual, o escritor tece 

considerações sobre o panorama literário atual, com um olhar crítico e distanciado em 

relação aos escritores que cedem às demandas do mercado em nome do 

reconhecimento.  

 

3.3. Bernardo Carvalho e a “banalidade da escrita” em Reprodução: 

 

Em setembro de 2013, mês de lançamento do livro Reprodução, a colunista da 

Folha de São Paulo Raquel Cozer publicou uma entrevista com o autor do romance, 

discutindo o posicionamento crítico do escritor sobre a banalidade da escrita na 
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sociedade de consumo, tema recorrente nos textos ficcionais e não-ficcionais de 

Bernardo Carvalho. Nesta entrevista, Cozer explora esta ideia de “vulgaridade da 

escrita” recriminada por Carvalho, questionando o autor sobre seu olhar crítico quanto à 

banalidade provocada pelo uso intensivo da internet na atualidade. Nesse sentido, o 

texto literário é o pano de fundo de uma discussão que, como constatou Santiago, 

populariza a imagem do escritor, que exerce o papel de pensador do contemporâneo. A 

postura de Bernardo Carvalho é semelhante à mantida nas entrevistas analisadas 

anteriormente. O escritor desenvolve um perfil crítico e político em suas respostas, 

reforçando a ideia de que a escrita de Reprodução seja o aprofundamento de uma 

questão que o motiva há tempos. Em resposta à associação que a entrevistadora faz 

entre sua postura intelectual e o assunto principal de seu romance, Carvalho afirma: 

 

Tive um processo longo de percepção de uma fascistização do mundo, 

de um jeito ambíguo, porque as pessoas criam o fascismo achando que 

estão encontrando a liberdade. A internet é libertária, democrática, 

mas também faz você entregar sua privacidade e se relacionar com 

corporações como se fossem Deus ou a natureza. Elas dizem: "Você 

não precisa pagar nada". E você se entrega acriticamente, porque a 

ideia de não fazer esforço é sedutora. E há o narcisismo, a exposição 

no Facebook, que pega um ponto central. É perverso, a conquista vai 

em pontos frágeis da psique, você se sente uma celebridade. Do ponto 

de vista político, você acha que está usando, mas está sendo usado. O 

livro expressa esse desconforto. (CARVALHO, 2013d, p. 1) 

 

Nesta fala, o autor considera seu romance como um ato de contestação ao senso 

comum da democratização promovida pela internet, segundo ele ilusória e perversa. A 

facilidade de exposição dos indivíduos nas muitas redes sociais disponíveis na internet 

conquista pelo narcisismo e abre caminho para uma progressiva “militância de si 

mesmo”. Pela análise do perfil desempenhado por Bernardo Carvalho em outras 

entrevistas e em seus textos não-ficcionais, notamos um desconforto do autor quanto à 

autopromoção cada vez mais intensa de jovens artistas no meio literário nacional. Nesta 

entrevista, sua preocupação com a banalidade da escrita permanece apontando para sua 

própria produção ficcional como um antídoto contra este problema. O escritor já havia 

tocado nessa questão na entrevista de 2011, quando Reprodução ainda era apenas um 

dos projetos que levou para sua estadia em Berlim. A ideia tomou corpo em forma de 

romance. Mas ler o texto literário a partir da orientação de seu próprio autor é algo 

tendencioso, sobretudo quando os escritores assumem a posição de “administradores 

culturais”, divulgando sua obra através da construção de uma imagem intelectual que 
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alcance público e crítica. Em resposta à pergunta seguinte, Carvalho continua sugerindo 

uma leitura de seu romance pautada em seu posicionamento crítico sobre os atuais 

meios de comunicação de massa: 

 

Talvez [a internet] tenha acirrado algo que sempre existiu em 

potencial. Você não tem privacidade, mas pode ter anonimato, o que 

permite uma manifestação de imbecilidade sob a proteção do 

anonimato. Estava incomodado com isso e pensei nesse narrador que 

representa o ódio absoluto, o anonimato da internet. (...) Não adianta 

você saber um monte de coisas, ser informado na superficialidade 

midiática sem uma compreensão do mundo. Você só reproduz, não 

consegue mais produzir. (CARVALHO, 2013d, p. 1) 

 

Em outra entrevista, concedida em outubro de 2013 para Carlos André Moreira 

no blog Cultura ZH, do Zero Hora, Bernardo Carvalho faz um comentário semelhante a 

este, indicando um caminho de leitura para o romance: 

 

(...) na hora em que tudo é dito, parece que as coisas se anulam. Como 

se a visibilidade absoluta fosse uma espécie de cegueira. O dito 

absoluto é também uma forma de você não compreender mais nada. 

Acho que esses vários aspectos estão presentes no livro e estão 

presentes nesse mundo um pouco governado pela mentalidade da 

internet, pelo mecanismo da internet, não é uma crítica, é uma 

constatação. (CARVALHO, 2013a, p. 1) 

 

Outro direcionamento de leitura dado por Carvalho na entrevista a Raquel Cozer 

é a preocupação do autor com a interferência da religião no poder público brasileiro, o 

que, em sua opinião, seria o “cerne do livro”. Esta é uma questão abordada em 

romances anteriores do escritor, como Mongólia, e que costuma vir à tona em suas falas 

públicas. Trata-se, portanto, de um dos pontos-chave da imagem intelectual construída 

pelo romancista.  

A entrevistadora explora as aproximações entre o discurso intelectual do autor e 

a crítica que perpassa Reprodução, encaminhando o diálogo para uma reflexão sobre a 

atuação dos colunistas de mídias virtuais e impressas como pretensos críticos ou 

pensadores da sociedade atual. Em seus textos não-ficcionais, Bernardo Carvalho tem 

demonstrado uma inquietação quanto à carência em nosso cenário cultural de críticos 

comprometidos com um debate intelectual sério e enriquecedor. O escritor retoma esta 

questão, que considera um problema urgente em nosso país: 
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É uma grosseria de pensamento, gente que fala como se falasse com 

crianças. O problema não é ser colunista de direita, é o tipo de 

argumento primário e fácil de ser derrubado. O negócio é no grito 

porque é insustentável. E isso produz best-sellers no Brasil. Há uma 

espécie de inconsequência política que está no discurso desse 

personagem. A burrice era privada, mas agora é pública. 

(CARVALHO, 2013d, p. 1) 

 

Segundo Carvalho, a base deste problema está na formação dos resenhistas e 

críticos: “gente que aprendeu a falar de literatura lendo resenha, orelha de livro, release” 

(CARVALHO, 2003, p. 1). Em artigo intitulado “Leitor e cidadania”, Silviano Santiago 

problematiza a “razão de ser” da crítica literária que vem sendo produzida nos segundos 

cadernos e suplementos literários brasileiros. Santiago observa que a crítica literária 

jornalística no Brasil intervém em campos minados: os baixos índices de escolaridade, a 

formação escolar ainda deficiente para grande parte da população e a queda de padrões 

muitas vezes provocada pela mídia eletrônica. Explica-se, portanto, a tendência de 

muitos colunistas a manter sua crítica no lugar-comum da lista dos mais vendidos ou a 

evitar obras e temas que afetem o conforto do leitor. O autor propõe um perfil de crítica 

literária que promova um verdadeiro debate sobre as principais tendências da produção 

literária de seu tempo. Conforme Santiago: 

 

(...) a crítica literária jornalística tem de ser um exercício de vigilância 

intelectual em tempos que, paradoxalmente, se querem mais e mais 

democráticos. (...) A crítica literária teria o sentido de intervenção, a 

razão de ser e a utilidade dos partidos políticos de oposição. A 

comparação pode não ser muito feliz, e não o é, mas ela ajuda o 

encaminhamento da questão. (SANTIAGO, 2008, p. 179) 

 

Silviano Santiago afirma ainda que: 

 

A razão de ser da crítica literária se ancora na afirmação (ou 

reafirmação) do papel que a cultura pode desempenhar em nossos dias 

na compreensão dos problemas sociais e econômicos da sociedade 

brasileira no complexo contexto das nações desenvolvidas. 

(SANTIAGO, 2008, p. 179) 

 

Bernardo Carvalho se opõe à crítica literária que apenas reforça o gosto do leitor 

comum, evitando leituras que possam gerar algum desconforto ou incitar debates menos 

superficiais sobre a escrita literária atual. O autor de Reprodução declara que a crítica 

literária reducionista e adequada ao gosto do leitor faz com que a literatura seja 
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“pautada pelo gosto da média” (CARVALHO, 2013d, p. 1).  Em oposição a esta 

mentalidade, declara: “Minha literatura sempre teve uma coisa de briga, de ser do 

contra, mas também sempre tive a ambição natural de querer ser lido” (CARVALHO, 

2013d, p. 1). Esta frase parece resumir o perfil contraditório do escritor, ora preocupado 

em empreender uma discussão sobre o lugar da literatura na sociedade de consumo, ora 

focado no desenvolvimento de um perfil de autor que o auxilie na tarefa de promoção 

de seu texto literário na mídia. Na construção de sua imagem intelectual, Carvalho 

estabelece uma distinção entre alta literatura, sendo esta a que combate a banalidade da 

escrita através de narrativas desconfortáveis para o leitor comum, da literatura de 

mercado, mais voltada para o lucro e a promoção do nome de seu autor no meio 

editorial. Valendo-se do espaço da entrevista para divulgar sua imagem e sua obra, 

Bernardo Carvalho classifica sua própria escrita literária como um antídoto contra a 

banalidade, colocando-se num lugar privilegiado dentre os nomes que circulam em 

nosso meio literário. Com a figura do autor no centro da discussão sobre a escrita 

literária atual, o perfil intelectual de Bernardo Carvalho acaba alimentando uma leitura 

rasa de sua obra ficcional, orientada pelas declarações dadas pelo escritor à mídia.  

Nas três entrevistas analisadas ao longo deste capítulo, observamos a postura 

crítica do escritor Bernardo Carvalho quanto à escrita literária atual. Suas declarações 

apontam para a sugestão de uma leitura de sua obra ficcional à luz da reflexão sobre o 

pensamento intelectual que a motiva. Os entrevistadores, cedendo ao interesse geral do 

público-leitor de suplementos literários e blogs de divulgação de livros, exploram a 

imagem intelectual construída pelo autor e os limites entre real e ficcional nos romances 

de Carvalho, além de lançarem mão deste espaço para promover também seu próprio 

perfil intelectual. Os três textos são exemplos do jogo midiático percebido por Silviano 

Santiago em nosso meio cultural, disseminado, sobretudo, pela entrevista e pela crítica 

jornalística. O texto literário é o “móvel” da entrevista, e não seu fim. Quando citado no 

diálogo, geralmente é relacionado a fatos reais, à formação profissional do próprio 

escritor ou aos caminhos de leitura que ele sugere. Por outro lado, as entrevistas 

cumprem com seu objetivo de popularização da imagem do autor e de suas ideias, com 

formatos e linguagem acessíveis tanto ao leitor culto, que se interessa pelo estudo de 

literatura e de teorias literárias, quanto ao leitor comum, interessado no entretenimento 

proveniente da leitura. Esta análise confirma o perfil controverso que este escritor 

apresenta à mídia em seu trabalho de divulgação da obra literária. Contudo, sua obra 

deve ser lida à parte de suas declarações em entrevistas e resenhas, pois a ficção de 
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Bernardo Carvalho vai muito além do “antídoto contra a banalidade” vendido pelo autor 

à mídia.    

  



77 
 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo da obra de Bernardo Carvalho instiga uma reflexão sobre o lugar que a 

literatura vem ocupando na sociedade de consumo, tendo em vista a superexposição de 

escritores na mídia e o esvaecimento do debate intelectual nas críticas jornalísticas. Em 

tempos de modernidade líquida
16

 (BAUMAN, 2010, 2011, 2013), o escritor atua 

também como “divulgador da própria obra”, valendo-se do espaço da entrevista para 

construir e consolidar uma imagem intelectual que, ao mesmo tempo, promova o texto 

literário e popularize a figura do autor. Neste cenário, Bernardo Carvalho exibe um 

perfil controverso perante a mídia, por vezes questionando a banalidade da escrita no 

mundo atual, e em outros momentos associando sua escrita literária a fatos reais ou a 

uma intenção política previamente manifestada em seus textos não-ficcionais. 

Iniciamos nossa reflexão questionando o lugar que a cultura, a literatura e o 

escritor vêm ocupando na sociedade de consumo. A leitura do pensamento crítico de 

Zygmunt Bauman orientou a discussão sobre a “perda de fixidez de fronteiras” do 

mercado atual, no qual se insere também o produto cultural, muitas vezes guiado pela 

lógica da moda, do consumo e da brevidade. Sua observação sobre a preocupação (ou 

necessidade) de produtores de cultura atuarem também como administradores de cultura 

nos possibilitou uma melhor compreensão do papel desempenhado por muitos escritores 

na mídia. Com Silviano Santiago, aprofundamos este pensamento, focando no meio 

literário brasileiro atual. Em O cosmopolitismo do pobre, o autor desenvolve uma rica 

análise do perfil de escritores, críticos e leitores brasileiros e constata um progressivo 

empobrecimento do debate intelectual nos jornais impressos de grande circulação no 

país, questão amplamente discutida por Lucia Helena em “O intelectual e as cadeias de 

papel”
17

.  Esta base teórica nos permitiu nosso estudo da obra ficcional de Bernardo 

Carvalho, através da observação da atuação deste escritor perante a mídia. A leitura de 

                                                           
16

 Em A cultura no mundo líquido moderno, Zygmunt Bauman define o conceito “modernidade líquida” 

da seguinte forma: “O que torna „líquida‟ a modernidade, e assim justifica a escolha do nome, é sua 

“modernização” compulsiva e obsessiva, capaz de impulsionar e intensificar a si mesma, em 

consequência do que, como ocorre com os líquidos, nenhuma das formas consecutivas da vida social é 

capaz de manter seu aspecto por muito tempo” (BAUMAN, 2013, p. 16).  
17

 Quinto capítulo do livro Ficções do desassossego. Fragmentos da solidão contemporânea (Lucia 

Helena, 2010). 
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seus textos não-ficcionais e das entrevistas concedidas por Carvalho nos levou a 

reconhecer uma “formulação teórica contundente” (RESENDE, 2008, p. 89) em seu 

discurso crítico, que aponta para o combate à banalidade da escrita. Observamos 

também alguns temas e imagens recorrentes em sua obra ficcional, como a crise do 

pensamento crítico e da escrita, as figurações de autor e leitor e a paranoia, sobretudo 

nos romances Teatro e Reprodução, comentados no primeiro capítulo deste trabalho. 

No segundo capítulo, nos dedicamos a problematizar a exposição excessiva de 

escritores contemporâneos na mídia, observando a consequente tendência à autoficção. 

Partindo da tese da morte do autor de Roland Barthes até o retorno do sujeito na 

literatura contemporânea, pudemos analisar a postura de Bernardo Carvalho quanto às 

leituras de seus textos literários pautadas nas referências autobiográficas. Nas leituras 

que apresentamos para os romances Nove noites e Mongólia, notamos uma tendência da 

crítica a buscar explicações para o texto literário nas muitas declarações dadas pelo 

autor a entrevistadores. O escritor, cuja obra costuma questionar os limites entre 

realidade e ficção, oscila entre a exposição de dados biográficos em entrevistas e a 

recusa à associação entre estes dados e seus textos ficcionais. Com isso, aumenta a 

polêmica que cerca sua imagem de autor.  

No capítulo final identificamos o perfil intelectual apresentado por Carvalho na 

mídia e discutimos suas implicações na leitura crítica de sua obra ficcional. Pela análise 

de três entrevistas concedidas pelo escritor em diferentes momentos de sua trajetória, 

notamos a formação de um perfil de autor controverso, ora preocupado com o combate 

à banalidade da escrita e do pensamento crítico, ora apontando para sua própria obra 

como um antídoto contra a crise que o preocupa e motiva. 

Contraditória ou não, a imagem intelectual assumida por Bernardo Carvalho em 

seu processo de divulgação da obra literária populariza o nome do escritor. Por outra 

via, possibilita olhares reducionistas sobre seus romances, pautadas no biografismo ou 

na leitura de sua ficção como consequência de um projeto crítico ou político. Ao longo 

desta pesquisa, estudamos alguns romances do escritor carioca, além de resenhas de sua 

autoria e entrevistas concedidas a suplementos literários e mídias eletrônicas. A leitura 

deste material em conjunto com sua repercussão crítica confirmou a tendência da crítica 

literária atual, e dos estudos de literatura, a supervalorizar o discurso intelectual do 

autor, utilizando-o como base da leitura de sua obra literária. Porém, a ficção de 

Bernardo Carvalho vai além de um “antídoto contra a banalidade da escrita”. Sua 
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produção ficcional tira o leitor de sua zona de conforto, convocando-o para um 

verdadeiro debate literário.  

Esta pesquisa possibilitou uma leitura da obra literária de Bernardo Carvalho sob 

uma nova ótica, considerando suas estratégias de inserção e permanência no mercado. 

Com isso, confirmou o perigo da superexposição da voz do autor numa mídia voltada 

para o consumo e a brevidade. O estudo da obra ficcional de Carvalho enseja uma 

profunda discussão sobre a escrita literária atual e sua relação com o mercado em que 

circula. Trata-se de uma reflexão que perdura e deve ser aprofundada em pesquisas 

futuras. 
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ANEXOS 

 

Entrevista 1: “A trama traiçoeira de Nove noites”, concedida a Flávio Moura e 

publicada na Revista Trópico em 19/02/2003. 

 

Bernardo Carvalho fala sobre seu novo livro e a ausência de discussão literária no Brasil 

 

O antropólogo americano Buell Quain suicidou-se em 1939, aos 27 anos, poucos 

dias após deixar uma aldeia indígena no interior do Brasil. No fim dos anos 60, um 

menino de seis anos de idade, contrariado, freqüenta a região do Xingu, onde o pai 

comprou uma fazenda. Mais de 30 anos depois, o menino se transformou num escritor 

empenhado em reconstruir a trajetória de Quain e, por conseqüência, passagens da 

própria infância.  

Em “Nove Noites”, sexto livro de Bernardo Carvalho, essas linhas se cruzam 

numa história traiçoeira, com mais pontos falsos que pontos de apoio. A história de 

Quain é verdadeira. O autor soube dela por um artigo no “Jornal de Resenhas”, da 

“Folha de S. Paulo”, escrito pela antropóloga Mariza Corrêa, em que o caso era citado 

de passagem.  

A história do escritor, ao menos em parte, também procede: na orelha do livro há 

uma foto de Carvalho, aos seis anos, ao lado de um índio do Xingu, região onde seu pai 

de fato fora proprietário de terras. O resto permanece em suspense - e nem o próprio 

autor, como se pode perceber pela entrevista abaixo, parece disposto a separar fato de 

ficção.  

O trabalho de pesquisa o levou a diversos arquivos, no Brasil e nos Estados 

Unidos, e também a uma aldeia de índios krahô - a mesma, ou o que restou dela, onde 

Quain estivera pouco antes de se matar. A experiência é a fonte das passagens mais 

bem-humoradas (e polêmicas do ponto de vista antropológico) do livro, em que a busca 

pelos traços do estudioso americano divide espaço com um périplo em meio à 

heterodoxa culinária indígena e os demais costumes da comunidade.  

Um dos nomes de maior destaque entre os escritores revelados a partir dos anos 

90 e titular até pouco tempo de uma das melhores colunas sobre literatura do jornalismo 
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nacional, Carvalho não esgotou a conversa a seguir em seu livro mais recente. 

Igualmente incisivas foram suas considerações a respeito dos impasses da crítica, da 

literatura brasileira e dos famigerados “bloggers” – jovens ficcionistas que em seu 

entender cultivam valores mais calcados na realidade que na ficção.   

 

O que é fato e o que é ficção em “Nove Noites”?  

 

Bernardo Carvalho: A indistinção entre fato e ficção faz parte do suspense do romance. 

Por isso não vejo sentido em dizer o que é real e o que não é. Isso tem a ver com meus 

outros livros. Também neles há um dispositivo labiríntico, em que o leitor vai se 

perdendo ao longo da narração. Nesse caso isso fica mais nítido porque existem 

referências a pessoas reais. Mas mesmo as partes em que elas aparecem podem ter sido 

inventadas. Em última instância, é tudo ficção.  

Quando eu mostrei o livro à editora, eles ficaram apreensivos com a possibilidade de 

alguém me processar. Então consultaram um advogado. Ele leu o livro e disse que 

apenas uma pessoa poderia entrar na justiça contra mim. Mas esse perigo eu não corria, 

porque, de todas as que ele analisou, aquela era a única que tinha sido inventada. Foi aí 

que percebi que o livro estava funcionando como ficção.  

Tem mais um ponto a esse respeito. Você nunca sabe se os índios estão inventando ou 

dizendo a verdade. Não dá para confiar em nada. O cara te diz uma coisa hoje, depois é 

outra completamente diferente. É uma forma de narrar estranha, você não sabe se ele 

está querendo agradar, se está dizendo aquilo só porque acha que você quer ouvir. O 

fato é que você nunca sabe onde está pisando. De certa maneira, esse livro é uma 

literatura à maneira dos índios, pois mantém essa dúvida para o leitor. 

  

A idéia inicial era fazer uma biografia de Buell Quain?  

 

Carvalho: Eu queria fazer um romance, não queria fazer um livro de jornalismo. Foi 

como se, retrospectivamente, a história de Buell Quain desse sentido ao que eu já tinha 

na cabeça. As coisas se encaixam. Conforme eu ia fazendo, percebia que talvez a 

história já estivesse pronta. Mas só tive certeza que seria ficção quando percebi que não 

encontraria a família dele. Ao longo do processo, porém, muitas cartas que eu tinha 

enviado começaram a ser respondidas. Então fiquei morrendo de medo: se a família 

aparecesse, ferrava com a minha história. Eu nunca tinha feito pesquisa desse jeito. 
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A maneira como os índios aparecem na história não é das mais abonadoras. Você 

não acha que a abordagem pode ser considerada leviana, principalmente para um 

livro que fala de temas ligados à antropologia?  

 

Carvalho: Não tinha nada previsto em relação à antropologia. Até porque a relação com 

os índios faz parte do meu passado. Tem até uma espécie de mito na família ligado ao 

assunto, que é o Rondon, meu bisavô. Eu não considero a abordagem leviana. Deve ser 

leviana do ponto de vista de um antropólogo. Eu só não quero ser paternalista. Quero 

tratar o índio de igual para igual. E não tem nenhuma mentira com relação aos índios.  

Se você for numa aldeia, vai ver a mesma coisa. Fico muito irritado com paternalismo. 

É curioso você se propor a fazer uma coisa científica, se propor a ter uma liberdade 

intelectual que, no limite, bate num aspecto moral que impede você de pensar. E eu 

acho que a relação cotidiana dos antropólogos com os índios costuma ser paternalista. É 

estranho se portar dessa maneira com relação a um objeto de estudo. Mas não é sempre 

assim. O Lévi-Strauss, por exemplo. Ele não tem nenhum tipo de paternalismo. Ele não 

gosta dos índios. Dá para ver que ele não tem amizade por eles, nem fica feliz em estar 

no meio do mato. Ele gosta é do estudo dele. E fica totalmente focado naquilo.  

Agora, você cria uma certa afetividade com os índios. Não é que você não goste deles. 

Mas a própria relação que eles estabelecem com você impossibilita um aprofundamento. 

Meus amigos não são assim comigo. Eles não me pedem dinheiro todo dia. De fato, tem 

um problema sério. O índio é um cidadão de segunda classe no Brasil. Do ponto de 

vista político, é preciso lutar contra isso. Mas, na relação cotidiana, chega uma hora que 

dá no saco. 

  

A relação entre o pai e esse narrador que por vezes parece indistinto do autor é 

central na narração. Você não se sentiu exposto por causa disso?  

 

Carvalho: Quando eu entreguei o livro, as pessoas disseram que eu me expunha muito. 

Engraçado. Eu não me senti assim. Não acho confessional. Não me senti exposto em 

nada, me senti totalmente à vontade. De todos que escrevi, talvez esse seja o livro em 

que eu me sinto menos constrangido. Como se nesse tivesse menos verdade que nos 

outros. Os outros são mais eu do que “Nove Noites”. Tem também uma coisa que eu só 

percebi depois: o livro é sobre a paternidade.  
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Todo mundo está à procura de um pai. Os índios estão querendo um pai, pois de alguma 

maneira são órfãos da civilização. O Quain tinha uma relação complicadíssima com o 

pai, e ao mesmo tempo faz o papel de pai com os índios. O narrador, do mesmo modo, 

contrapõe a história do antropólogo com a do próprio pai. Tudo gira em torno da 

linhagem paternal. É curioso. É uma ficção que tem a ver com antropologia e que acaba 

sendo sobre as relações de parentesco.  

 

“Nove Noites” tem uma linguagem mais simples do que seus outros livros. É uma 

mudança que deve vigorar?  

 

Carvalho: Não diria. Eu gosto dos outros, eu gosto da frase labiríntica. O que eu acho é 

que, nos outros, é como se a linguagem estivesse à procura da história, ao passo que no 

“Nove Noites” a história está a priori. Por isso o livro parece mais um relato. A idéia era 

ele se aproximar do espírito de um livro de jornalismo. Mas apenas se aproximar. As 

partes em itálico, por exemplo. Muita gente veio me dizer que tinha achado lindos 

aqueles trechos. Quando na verdade eu nunca teria coragem de escrever daquele jeito. 

Acho brega. O personagem que escreve aquilo, o Manoel Perna, é um popular dos anos 

40 tentando ser literato. Por isso a linguagem é floreada daquele jeito. Mas, no contexto 

geral, é verdade. Esse livro tem uma linguagem mais simples que os outros.  

 

Não teve medo que esse beletrismo do Manoel Perna fosse confundido com um 

traço da sua escrita?  

 

Carvalho: De jeito nenhum. Você coloca na boca de um outro personagem. Seria uma 

apreensão ridícula da literatura tomar a opinião de um personagem pela do autor. É o 

que os americanos fazem, com esse negócio do politicamente correto. Se eu incluo um 

sádico assassino no livro, eles acham que estou fazendo propaganda do sádico 

assassino. Quando no fundo essa é a graça da literatura, do romance.  

Esse personagem, o Manoel Perna, é uma espécie de desejo do autor de resolver as 

lacunas que não são resolvidas pela pesquisa. Várias pistas me induziam a certas 

conclusões, mas eu não tinha certeza. Precisava de um negócio que fechasse. E a única 

pessoa que podia ter visto era ele. Por isso logo no início percebi que ele seria um dos 

narradores. No livro ele aparece como engenheiro. Na verdade, ele era barbeiro. Mas 
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achei que ia ficar muito inverossímil, ele escrevendo daquele jeito empolado com essa 

profissão. Foi a única coisa que eu mudei com relação a ele.  

 

Por que Buell Quain veio para o Brasil?  

 

Carvalho: O Franz Boas, diretor do departamento de antropologia de Columbia, estava 

interessado no Brasil. Era um território muito rico etnologicamente falando. Tinha 

muita coisa a ser explorada. Foi um desafio para o Quain, mas totalmente inconsciente. 

Ele tinha acabado de voltar das ilhas Fiji. Então pintou a oportunidade e ele topou. Ele 

estava vindo para estudar os Karajá. Quando chegou, percebeu que tinha uma tribo mais 

interessante, que eram os Trumai. Mas ele se ferrou.  

Foi contra tudo e contra todos, e acabou sendo obrigado a voltar. Acho que tinha um 

lado um pouco ingênuo dele também, um pouco National Geographic, um pouco Jim 

das Selvas, um cara do interior dos Estados Unidos que de repente se acha o máximo. O 

Brasil pegou ele de surpresa. Tanto que, numa carta escrita pouco antes de morrer, ele 

diz que o país é ótimo para a antropologia, mas que ele não quer ficar aqui de jeito 

nenhum.  

O Quain tinha orgulho de ser americano e uma noção de superioridade em relação ao 

Brasil que era muito irritante. Por incrível que pareça, mesmo querendo estudar 

antropologia, no fundo ele se achava superior. Por outro lado, as críticas que ele faz ao 

provincianismo, ao atraso brasileiro, são muito pertinentes. De alguma maneira, acho 

que isso torna a personalidade dele mais complexa.  

 

Mas não havia nele um lado meio desajustado também?  

 

Carvalho: Sem dúvidas. Assim como os colegas dele que vieram para o Brasil na 

mesma época. Imagino que isso pode ter a ver com a Ruth Benedict, que era orientadora 

do trabalho deles. Ela era gay. Era uma pessoa que não estava no eixo da cultura 

americana. E eu não sei se isso era intencional ou não, mas as pessoas que se reuniam 

em torno dela eram pessoas que saíam da linha.  

A Ruth Landes, por exemplo, que estava na Bahia naquela época e se correspondia com 

o Quain. Ela era uma judia de Nova York que gostava de transar com negros. Uma judia 

de Nova York transar com negros nos anos 30 era um absurdo. Antes de estudar 
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antropologia, ela morou um tempo no Harlem. Só depois resolveu vir à Bahia estudar 

candomblé.  

 

E a produção intelectual dele, é importante?  

 

Carvalho: Eu não entendo nada de antropologia. Mas os textos que ele escreveu me 

parecem um pouco impressionistas. Eu não sei se antropologia se faz assim. Dá um 

pouco de aflição, parece que está faltando alguma coisa. São apenas notas que ele 

tomou. Não sei se ele iria muito adiante. O Lévi-Strauss diz que ele poderia ter sido um 

grande antropólogo. Não sei. Mesmo os textos sobre Fiji, onde ele esteve pouco antes 

de vir ao Brasil, são totalmente descritivos. Não têm nenhuma idéia, nenhuma 

abordagem mais profunda. De repente, etnologia é isso.  

O Lévi-Strauss ficou com um carinho especial pelo Quain. Sempre que ele tem 

oportunidade de citar, ele cita. E não haveria por que fazer isso, pois o Quain não tem 

nenhuma produção importante. Há um “parti pris” dele a favor do Quain, que deve ter 

surgido quando os dois se encontraram brevemente em Cuiabá.  

 

Até pouco tempo atrás você assinava uma coluna de crítica literária na “Folha de 

S. Paulo”. Por que desistiu?  

 

Carvalho: Por duas razões: escrever sobre livros estava atrapalhando o meu trabalho 

literário. Achei que estava interferindo no meu texto. Isso é completamente subjetivo. 

Pode ser que não tenha nada a ver, mas me incomodou. Mas o principal não é isso, e 

sim que percebi que eu estava entrando na vida literária. Eu era um ponto de referência.  

Resolvi, por exemplo, que não ia escrever sobre literatura brasileira jovem, para não 

dizerem que eu tinha “parti pris”. Mas não adiantou muito. Começou a se criar uma 

persona pública minha entre os escritores. Eu estava assumindo o papel de crítico 

literário. E não quero ser crítico literário. Adoro escrever sobre os livros que leio, mas 

não quero encarnar o crítico literário do jornal. As pessoas ficam com raiva de você.  

 

Mas você não falava mal de ninguém.  

 

Carvalho: Mas eu deixava de falar de um monte de gente. E aí as pessoas ficam putas, 

porque não falar delas é o mesmo que não reconhecer. Aí começa a ter tiro para todo 
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lado. Você começa a receber livro às pencas. E acha os livros muito ruins. As pessoas 

começam a ligar, a perguntar o que você achou. Não quero dar minha opinião. Não 

gosto. Não quero ser o cara que tem que dar opinião, como se eu estivesse a serviço da 

literatura.  

As pessoas vêm dizer que é um desserviço não falar da literatura brasileira, que eu tenho 

que ajudar. Eu não quero. Não sou benemérito, não quero ajudar ninguém. Além disso, 

as pessoas começaram a falar dos meus livros com o viés de quem fala do livro do 

crítico de jornal. Elas passam a ter raiva do escritor porque é o cara que não fala do livro 

delas.  

 

Não faz falta um crítico sério de literatura brasileira nos jornais?  

 

Carvalho: Eu acho que tem que ter, claro. Dou a maior força. Mas não precisa ser eu. 

Deve ter um cara que está a fim de fazer esse papel, de separar o joio do trigo. Aquela 

pessoa que chega e diz: “Você está pensando que isso é bom? Isso aqui é uma bosta”. 

Começar a dar parâmetro para as pessoas. E não tem essa figura hoje. Não tem nenhuma 

discussão literária de fato. É um mundo do compadrio, do narcisismo, da autopromoção 

e da falta de superego.  

O problema dessa atividade, a de separar o joio do trigo, é que ela não te dá nada em 

troca. A pessoa que fizer isso, o que ela vai ganhar são inimizades. Mais nada. Mas 

também é preciso que seja alguém isento e generoso. Porque também tem o cara que, 

para se promover como crítico, atira para todo lado, diz que tudo é uma merda e acha 

que assim cria a identidade de sujeito independente e corajoso. Tem isso no jornal hoje.  

O mais grave é que a literatura depende da crítica. Você pode fazer um livro genial, mas 

se não tiver o cara que vai explicar o que é seu livro, as pessoas não vão ler,  

não adianta. Tem um papel da crítica que é fundamental, e que precisa existir. Ela é um 

norte. Mas é uma atividade que requer uma formação que não é fácil. E no Brasil, as 

pessoas que falam de literatura no jornal, com raras exceções, são formadas pelo próprio 

jornal.  

É gente que aprendeu a falar de literatura lendo resenha, orelha de livro, release. É 

complicado. Tem outro problema ainda. O crítico tem que entender o projeto do livro e 

criticar dentro daquele projeto. Não dá para querer definir o que você gostaria que o 

livro fosse. Essa crítica é péssima, quem a faz não está entendendo o que se passa.  

 



91 
 

E os professores universitários? 

  

Carvalho: Eles não sujam a mão. Se falarem de Machado de Assis, não correm perigo 

de errar. Mas, se criticarem o livro de uma pessoa que está começando, as chances de 

erro são muito maiores. E eles não vão arriscar o nome que têm. Mas não é o caso de 

cobrar generosidade. Eu também não sou generoso. Sou muito rigoroso com o que não 

gosto. Se não gosto, não gosto e pronto. Além disso, a academia nunca descobriu autor 

nenhum. Isso não é papel dela. Precisava de uma renovação da crítica também.  

Os parâmetros estão muito envelhecidos. E é difícil para quem sempre usou os mesmos 

critérios avaliar o que está saindo hoje. Não que seja nada genial, não. Lembro de uma 

pegadinha que a “Folha” fez uma vez: mandou um livro do Machado de Assis para uma 

editora e depois fez uma matéria de capa dizendo que a editora tinha recusado. É óbvio 

que o grande autor de hoje não vai escrever daquele jeito. Quem quisesse publicar 

aquilo seria um imbecil. Está certo quem recusou.  

 

Mas você não acha o momento favorável para a literatura brasileira?  

Carvalho: Antes havia sempre o risco de você não conseguir ser publicado, mesmo se 

fosse excelente. Você dependia de uma validação exterior a você. Com a internet, as 

pessoas começaram a se autopromover. Então todo mundo é genial. E você é genial 

porque você mesmo diz. Com isso tem muita impostura. Está havendo uma confusão 

barra pesada na área da cultura. Eu não vejo, mas eu recebo blog de um monte de 

escritor jovem. E aí fico pensando: é o mundo do não- superego. A pessoa não tem 

vergonha nenhuma.  

É como se eu recolhesse tudo que já saiu sobre meus livros, pegasse uma lista de 

endereços e mandasse para as pessoas, dizendo “olha como eu sou bacana”. É incrível, 

mas as pessoas fazem isso. Virou uma terra de ninguém. No passado podia ter muita 

gente bacana sem espaço. Hoje, se você é genial, é impossível isso acontecer. Todo 

mundo é publicado. Pode ser bom, por um lado. Quanto mais publicar, melhor, porque 

se comete menos injustiça. É um monte de bandido solto na rua, mas pelo menos não 

vai ter um inocente preso.  

 

Mas não se salva nada? Você não destacaria nenhum nome?  
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Carvalho: Tem um problema aí. No meu caso, ao menos. É que se cria um excesso e eu 

acabo não vendo mais nada. O tiro acaba saindo pela culatra. É tanta coisa, que eu não 

vejo mais coisa nenhuma. A partir do momento em que todo mundo se autopromove, 

em que todo mundo é genial, fica difícil discernir nesse meio se alguém de fato é genial. 

Incomoda um pouco perceber a falta de autonomia de gosto, de discernimento, perceber 

como as pessoas são incapazes de ler uma coisa e ver que aquilo é uma bosta. Isso é 

enlouquecedor.  

Às vezes aparece um cara que é uma porcaria e vão dizer que é a mesma coisa que, sei 

lá, Henry James. Que não tem diferença. Parece que acabou o bom senso na apreensão 

da literatura. Hoje, próprias pessoas se promovem como revelação da literatura 

brasileira. Elas começam a se juntar em grupos, começam a se defender. Tem uma coisa 

corporativa. E isso é muito chato. É engraçado as pessoas não poderem ser honestas e 

dizer o que acham de fato. Se você é meu amigo e escreve um livro que é uma merda, 

eu seria incapaz de dizer que o livro é genial.  

O que me incomoda muito nessa coisa de autopromoção é que não parece que as 

pessoas estão querendo escrever livro. Elas estão querendo ser escritor, o que é muito 

diferente. Aí, parece que importa mais o lugar social que querem ocupar do que 

propriamente aquilo que escrevem. Claro que é bom aparecer, claro que o 

reconhecimento traz satisfação. Mas não é aí que eu me realizo.  

Eu me realizo ao concretizar um projeto. Quando consigo desatar um nó, quando 

destrava e eu vejo aquela coisa redonda na minha frente. Aquilo me dá uma puta 

satisfação. Minha energia está ali. E não em fazer um blog reunindo tudo que já falaram 

sobre mim e sair distribuindo. Essa militância de si mesmo eu não consigo fazer. 

  

Numa entrevista recente você disse que não se identificava com a literatura 

brasileira. “Nove Noites”, profundamente sediado no Brasil, é uma maneira de 

apaziguar o dilema?  

 

Carvalho: Eu nunca me identifiquei e continuo não me identificando com as linhas 

principais da literatura brasileira. Pelo menos não a literatura oficial. Eu me sinto 

solitário. Adoraria me identificar com mais gente. Mas apazigüei esse conflito ao 

perceber que a literatura brasileira quem faz é a gente. Ela passa a ser também o meu 

livro. Você acaba à força abrindo um lugar pra você mesmo.  
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O que me incomodava era isso: se eu fosse seguir um caminho que já havia, eu não teria 

escrito nada. Além do que, existe uma tendência no mercado que é a de privilegiar os 

livros que não são ficção, os livros que dão alguma coisa real. Romance histórico, por 

exemplo. Mesmo se for uma ilusão, uma invenção. Como se o leitor precisasse de uma 

garantia que vai absorver uma informação útil, que não vai perder tempo viajando na 

cabeça de um louco. Isso tem a ver com meu livro também. Talvez por isso ele tenha 

agradado mais às pessoas do que os outros. E eu implico um pouco com esse pé no real.  

Um bom livro de ficção pura tem um barato, uma potência da criação, do fazer literário, 

que os outros não têm. É uma alegria aquele negócio, é libertário para o ser humano em 

geral. E acho que todas essas modas, essas tentativas de fazer literatura agradável, vão 

reduzindo, ou desviando a atenção dessa potência que a literatura pode ter. Tudo bem 

que é para poucos.  

De fato, o mercado não vai se sustentar com isso. Mas o mercado podia fazer isso se 

sobressair. Está certo, ler um livro desses demanda esforço, tempo, um estado 

psicológico tranqüilo, uma abertura. É difícil, mas é uma conquista para a humanidade, 

por exemplo, um livro que o Thomas Bernhard escreve. Numa época em que as pessoas 

diziam que não vai ter nada novo, vem o cara e escreve de uma forma clássica, 

narrativa, quase linear. E é um negócio impressionante. Uma liberdade, uma coragem 

absurda. Para mim, esse é o barato da literatura.  
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Entrevista 2: “Bernardo Carvalho e a literatura como antídoto contra a 

banalidade”, concedida a Marco Sanchez e publicada no site Deutsche Welle em 

30/08/2011. 

 

Escapar de si mesmo foi a maneira que o escritor brasileiro Bernardo Carvalho 

encontrou para viver e criar. Na última década ele esteve em aldeias indígenas, no 

Japão, na Rússia, na Itália, no Acre e na Mongólia. Agora está em Berlim. Nesse 

período, viveu, questionou e escreveu seus melhores romances. Ser estranho e 

estrangeiro fez de Bernardo um dos mais conceituados escritores brasileiros deste novo 

século. Numa espécie de jogo com o leitor e consigo mesmo, os romances de Bernardo 

são como uma espiral onde a realidade e a ficção são apresentadas como algo simples, 

mas se revelam um complexo jogo que transforma o leitor em coautor da obra. Em 

conversa com a Deutsche Welle, Bernardo mostrou como sua literatura tenta bater de 

frente com a vulgaridade e a ignorância que imperam no mundo em que vivemos.   

 

Deutsche Welle: Qual foi a obra ou escritor que te despertou para a literatura?  

 

Bernardo Carvalho: Originalmente eu queria fazer cinema e não deu certo. Precisava 

ganhar a vida e comecei a trabalhar em jornal. Percebi que o que me interessava em 

cinema era a narrativa e que tenho dificuldade em trabalhar em equipe. Eu sempre li, 

mas tudo mudou quando eu descobri a obra do austríaco Thomas Bernhard. Ele é um 

escritor muito peculiar e com um estilo muito forte. Foi menos uma influência e mais 

um entendimento que, para ser escritor, você precisa aprender a transformar seus 

defeitos em qualidade. A prosa dele era sua doença. Isso é o interessante na arte e na 

literatura, transformar o que te disseram que é errado na tua maior virtude.    

  

Como foi a passagem do jornalismo para a literatura?  

 

Eu nunca quis ser jornalista. Fui me moldando para ser jornalista por questões 

financeiras. Sempre tive a tendência para a narrativa ficcional. Paralelamente ao jornal, 

eu escrevia o primeiro parágrafo de romances. Acumulei centenas deles. Era 

correspondente para a Folha de S.Paulo na época do governo Collor. Com a crise, 

fecharam o escritório de Nova York. Meu apartamento já estava pago por mais seis 

meses, resolvi ficar na cidade. Selecionei onze dos primeiros parágrafos e os 



95 
 

transformei em contos, que se tornaram meu primeiro livro, Aberração (1993).  Depois 

disso passei a escrever e a publicar com mais frequência.    

É possível viver de literatura no Brasil? 

 Não sou dos que vendem mais ou menos, mas na média não dá para viver. Eu tenho 

que fazer coisas paralelas. O livro acaba contando como algo a mais.   

 

Como surgiu a ideia de transformar a história de Buell Quain no romance Nove 

Noites (2002)? 

 

 O livro foi escrito num momento em que eu estava muito irritado com essa ideia de que 

a ficção vale menos do que os livros baseados em histórias reais, o que é uma tendência 

muito forte no mundo todo. A literatura estava se tornando restrita e elitista. Um dia, li 

no jornal uma resenha sobre um livro de correspondências de um antropólogo alemão 

que havia sido assassinado pelos índios no Brasil em meados do século 20. A resenha 

citava também Quain, antropólogo americano de 27 anos que havia se suicidado no 

Brasil em 1939. Aquilo me despertou: eu fiquei obcecado por aquele suicida e comecei 

a pesquisar.   

Você nunca vai descobrir o que leva um suicida a se matar. Esse é o princípio do 

suicídio. O que me interessou na história é que ela é insolúvel. Era uma pesquisa 

detetivesca para a qual eu já sabia que não haveria resposta. Chegou um ponto em que 

eu empaquei e não tinha mais para onde ir e a ficção aflorou. Procuro com os meus 

livros celebrar a subjetividade, a imaginação e não estar confinado ao funcionalismo da 

realidade. No livro, a realidade é para o leitor como uma armadilha ou um jogo. Uma 

espécie de simulacro da realidade. 

 

Seus livros Mongólia (2003) e O filho da mãe (2009) foram encomendados e 

escritos na Mongólia e na Rússia. Você escolheu os destinos? Como foi a 

experiência? 

 Em Mongólia, eu havia expressado ao meu editor português minha vontade de 

conhecer o deserto de Gobi. A editora dele tinha um acordo com a Fundação Oriente 

para criar uma coleção de livros. Ele sugeriu meu nome e eu fui para a Mongólia 

escrever um livro. Ele pegou minha vontade e transformou num projeto. A única regra 

era que o livro tinha que se passar no país.  O filho da mãe foi quase a mesma coisa. O 

[escritor] João Paulo Cuenca me perguntou se eu queria passar um mês em São 
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Petersburgo com tudo pago e fazer um livro. Era parte de um projeto chamado Amores 

Expressos e tinha que ser uma história de amor. Não sei qual foi o critério, mas topei na 

hora. 

 Você procura nesses lugares um paralelo com o Brasil?  

Não, mas acho que isso acaba acontecendo naturalmente porque eu sou brasileiro, 

embora queira escapar do Brasil e de quem eu sou o tempo todo. Para mim, literatura é 

uma forma de você escapar de si mesmo. Por mais que eu viaje, o Brasil me persegue. 

Na Mongólia percebi que, depois de 70 anos de comunismo, a liberdade virou sinônimo 

de religião. Aos poucos, o país estava se tornando uma teocracia. Isso me lembra muito 

o Brasil evangélico.    

 

Como foi construir personagens estrangeiros em O filho da mãe? Estar num país 

estrangeiro funcionou como um laboratório? 

 Na Rússia, não me sentia à vontade para escrever sobre gente que eu não conheço. Para 

me identificar com os personagens, decidi que de algum modo seriam outsiders. Um é 

um desertor do Exército russo e o outro é refugiado da Chechênia. Assim consegui me 

sentir na pele deles. Por estar lá, estava imerso na experiência. Fui assaltado no meu 

terceiro dia na Rússia. Passei um mês numa espécie de pânico, uma vulnerabilidade 

absoluta.   

 

O limite entre a realidade e a ficção em seus livros é claro para você desde o 

principio?  

É consciente. Meus livros são a consequência de algo que já existia, e que talvez eu nem 

tivesse tanta consciência antes de escrever. Hoje há uma espécie de confusão entre 

ficção e realidade que é muito perturbadora. Fico impressionado com a vulgaridade do 

Brasil. Na internet não há distinção entre notícias sobre celebridades da TV e assuntos 

importantes, como a guerra. É um culto à ignorância e à grosseria em nome do 

comércio. Meus livros tentam ser um antídoto a essa mentalidade, pois demandam 

esforço. O leitor é ativo e funciona como o cocriador da obra.   

 

A internet banalizou a escrita? Qual é o papel da literatura nesse contexto?  

O interesse das grandes corporações de internet é banalizar a escrita, acabar com a 

hierarquia e dizer que há uma democracia nas artes. O usuário tem a ilusão que é autor e 

que sua vida privada é obra, é importante que a literatura e a arte como exceção acabem. 
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Muitos curadores hoje falam da importância da obra de arte como serviço comunitário. 

Querem eliminar o indivíduo. Politicamente a literatura tem que ir contra esse fluxo e 

criar as coisas mais estranhas possíveis. Precisamos estabelecer uma hierarquia da 

qualidade contra a quantidade. Na internet, o que conta é o número de acessos. É o 

mundo da opinião contra a filosofia, a crítica e a exceção.    

 

 Como você vê a literatura brasileira hoje? Você tem afinidade com algum 

escritor?  

Eu não tenho muita, não. Tento escapar de uma identidade nacional e acabei lendo 

pouca literatura brasileira. Caso essa identidade realmente exista, vai me bloquear 

profundamente. Escrever é algo muito frágil, e não é fácil tentar o tempo inteiro ser uma 

exceção. Quando entro em contato com algo sensacional, eu me manifesto. Aconteceu 

quando li André Santana. Seu primeiro livro era estranhíssimo e sensacional, fazia bem 

para a literatura brasileira. Tem muita coisa hoje sendo publicada no Brasil. Se são boas 

ou não, eu não sei.       

 

Como surgiu o convite para vir a Berlim?  

Quando vim para cá promover O sol se põe em São Paulo (2007), as pessoas falavam 

que eu deveria me candidatar para a bolsa do DAAD, serviço que promove o 

intercâmbio cultural entre Brasil e Alemanha. Nunca tinha pensado em vir para cá. 

Apresentei um projeto e fui selecionado.   

 

Você está trabalhando num novo romance? 

 Estou. Vim para cá com alguns projetos na manga. Além do que eu havia apresentado, 

tinha mais dois projetos que não tinham nada a ver com Berlim. Conforme fui me 

interessando pela cidade, um deles começou a tomar corpo. O livro não se passava na 

Alemanha, agora parte dele se passa em Berlim Oriental durante a época do Muro. Não 

sei ainda onde vai dar, mas está caminhando.     

 

Como é viver em Berlim? 

 É uma cidade ótima porque é muito tranquila, calma, segura e não exige nada de você. 

A convivência entre o lado provinciano e cosmopolita é algo muito peculiar. Nunca 

tinha vivido numa cidade assim. Para mim é como se eu estivesse fora do mundo.   
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Entrevista 3: “Você acha que usa a internet, mas na verdade está sendo usado por 

ela”, diz Bernardo Carvalho. Concedida a Raquel Cozer e publicada na Folha 

Online em 21/09/2013. 

 

Um longo processo de percepção de Bernardo Carvalho, 53, virou urgência em 

seu novo romance, "Reprodução" (Companhia das Letras).  

Aos 20 anos de carreira, o autor que se firmou entre os grandes ficcionistas do 

país com obras como "Nove Noites" (2002) e "O Filho da Mãe" (2009) escreveu aquele 

que considera seu título mais político, a partir do cenário "libertário" e ao mesmo tempo 

"cheio de ódio" da internet.  

O protagonista, identificado como "o estudante de chinês", é o que Carvalho 

define como um típico comentarista de sites, que reproduz informações desconexas 

entendidas superficialmente. 

O personagem não terá chance de comentar sites ao longo do livro, já que, na 

maior parte dele, estará num depoimento à polícia, após se envolver num imbróglio que 

não entende bem.  

Sua personalidade virá à tona num diálogo do qual só se ouve sua voz, 

transformando-se em monólogo com toques de humor, mas incômodo.  

"A literatura passou a ser pautada pelo gosto da média. Mas literatura é reflexão, 

não só contar uma história. Sempre tive interesse em fazer uma literatura disfuncional", 

diz Carvalho. Leia trechos da entrevista com o autor.  

*  

Folha - Não é de hoje que você questiona uma "banalização" promovida pela 

internet. Como essa ideia virou livro? 

 

Bernardo Carvalho - Tive um processo longo de percepção de uma fascistização do 

mundo, de um jeito ambíguo, porque as pessoas criam o fascismo achando que estão 

encontrando a liberdade. A internet é libertária, democrática, mas também faz você 

entregar sua privacidade e se relacionar com corporações como se fossem Deus ou a 

natureza. Elas dizem: "Você não precisa pagar nada". E você se entrega acriticamente, 

porque a ideia de não fazer esforço é sedutora. E há o narcisismo, a exposição no 

Facebook, que pega um ponto central. É perverso, a conquista vai em pontos frágeis da 

psique, você se sente uma celebridade. Do ponto de vista político, você acha que está 

usando, mas está sendo usado. O livro expressa esse desconforto.  

http://livraria.folha.com.br/catalogo/1206423/reproducao?tracking_number=1411
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Na sua opinião, a internet apenas reflete um comportamento humano ou o 

reforça? 

 

Talvez tenha acirrado algo que sempre existiu em potencial. Você não tem privacidade, 

mas pode ter anonimato, o que permite uma manifestação de imbecilidade sob a 

proteção do anonimato. Estava incomodado com isso e pensei nesse narrador que 

representa o ódio absoluto, o anonimato da internet. No livro há uma frase do [filósofo 

espanhol] Ortega y Gasset: "Todo povo cala uma coisa para poder dizer outra. Porque 

tudo seria indizível". O personagem tem a informação absoluta, mas nada do que ele diz 

quer dizer muito. Não adianta você saber um monte de coisas, ser informado na 

superficialidade midiática sem uma compreensão do mundo. Você só reproduz, não 

consegue mais produzir. 

 

Comentaristas de sites em geral focam a política nacional, algo que não aparece 

abertamente no livro, com apenas uma menção às manifestações. Você evitou 

tratar disso? 

 

O livro não é jornalístico, não está atado ao presente. Poderia falar de Dirceu, Mensalão, 

mas o central para mim hoje são os evangélicos, a religião interferindo no poder, e isso 

é o cerne do livro. Sobre manifestações, fui a três. A primeira, da [avenida] Brigadeiro 

Faria Lima [em 17/6], era classe média, bonitinha, o Brasil não estava representado ali. 

Dias depois teve a da [avenida] Paulista e tinha de tudo, sobretudo uma plataforma 

contra a corrupção, o que é estranho, porque todos são contra a corrupção. Notei um 

ódio no qual reconheci esse anônimo da internet. Pensei: "Não quero ser identificado 

como um deles nem ser governado por quem eles queiram como representante". O ícone 

dessa gente é Marina Silva, e não quero ser representado por ela. A terceira 

manifestação, contra o Feliciano, não tinha nem mil pessoas. Era um tema urgente, 

gravíssimo, e aí a sociedade não participou.  

 

O protagonista cita os "colunistas" da mídia, que, nota-se, alimentam o ódio dele. 

Pensou em alguém específico? 

 

Isso resume várias pessoas. É uma grosseria de pensamento, gente que fala como se 
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falasse com crianças. O problema não é ser colunista de direita, é o tipo de argumento 

primário e fácil de ser derrubado. O negócio é no grito porque é insustentável. E isso 

produz best-sellers no Brasil. Há uma espécie de inconsequência política que está no 

discurso desse personagem. A burrice era privada, mas agora é pública.  

 

O modo como diz isso ao leitor é incômodo, nesses diálogos que surgem como 

monólogos. Por que optou por essa forma? 

 

A literatura passou a ser pautada pelo gosto da média. Mas literatura é reflexão, não só 

produto de consumo, não só contar uma história. Tem um elemento de rebeldia, de 

criação. Não sei se incomoda, mas esse livro me deu prazer de fazer e me dá prazer de 

ler. Há uma coisa engraçada no discurso do ódio. Não tenho clareza do que o livro 

representa, mas é algo político como nunca fiz, tem um humor que nunca tive. Sempre 

fui contra a literatura política, atrelada, mas desta vez tinha uma urgência. O livro não 

busca uma solução. É uma visão trágica das camadas de possibilidades. 

 

Faz 20 anos que você lançou seu primeiro livro, 'Aberração'. Como compara o 

escritor que é hoje àquele de 1993? 

 

Quando comecei, queria tentar uma literatura que não reconhecia à minha volta. Minha 

literatura sempre teve uma coisa de briga, de ser do contra, mas também sempre tive a 

ambição natural de querer ser lido. Hoje vejo uma estruturação da recepção da 

literatura, baseada numa hegemonia do gosto e das vendas. Isso reduz no mercado a 

brecha de uma experimentação, a chance de erro, uma herança anglo-saxã, na qual 

experimental é um livro malfeito. A infantilização do público tem a ver com a internet e 

também com uma literatura que entrega o que você quer. Sempre quis criar algo 

disfuncional, isso continua comigo. 
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