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Há duas maneiras de percorrer um bosque. A primeira é 

experimentar um ou vários caminhos (a fim de sair do bosque o 

mais depressa possível, digamos, ou de chegar à casa da avó, do 

Pequeno Polegar ou de Joãozinho e Maria); a segunda é andar 

para ver como é o bosque e descobrir por que algumas trilhas 

são acessíveis e outras não. 

(ECO, 2012). 



 

RESUMO 

 

Segundo Paul Ricoeur (2010a), há, entre a atividade de narrar uma história e o caráter 

temporal da experiência humana, uma correlação que não é puramente acidental, mas 

apresenta uma forma de necessidade transcultural. Se considerarmos, portanto, que o 

tempo torna-se humano na medida em que está articulado de modo narrativo, 

produzindo a continuidade e a unidade de nossa consciência, perceberemos que ao 

longo da história várias foram as tentativas de se compreender seus mecanismos de 

funcionamento. Tais tentativas, por sua vez, reduziam-se ao estabelecimento de um 

padrão regular e homogêneo na relação passado/presente responsável por guiar nossas 

experiências do mundo. Entretanto, reconhecendo os procedimentos de controle e 

exclusão de todo discurso que se pretende verdadeiro e a impossibilidade de 

conhecermos o passado em sua totalidade, a ficção pós-moderna sugere que mudemos 

nosso horizonte de análise, direcionando nossa atenção para os sistemas de signos 

narrativizados que conferem forma à nossa experiência temporal.  E é justamente nesse 

contexto metaficcionalmente autoconsciente, lembrando as considerações da teórica 

canadense Linda Hutcheon (1991), que o presente trabalho encontra-se inserido. Afinal, 

se o pós-modernismo pode ser entendido não apenas como dúvida aos fundamentos do 

conhecimento, mas como dúvida sobre a relação entre duas ou mais partes, verificamos 

que o retorno ao passado histórico operado pela metaficção historiográfica configura-se 

como uma abertura de possibilidade a diferentes orientações textuais sobre o passado, 

colocando em jogo não apenas a forma como conhecemos o passado histórico, como 

também a tradicional fronteira que separava os discursos histórico e ficcional. Dessa 

forma, questionando a maneira pela qual conhecemos o tempo passado e suas 

implicações no tempo presente, veremos de que forma a literatura contemporânea 

desconstrói a noção de centro, de uma imagem transitiva de “verdade”, abrindo espaço 

para novas marcas temporais e identitárias.  

A partir dessa perspectiva, analisaremos os romances Nove noites e O filho da mãe, 

ambos do brasileiro Bernardo Carvalho. 

 

Palavras-chave: Pós-modernismo. Literatura Brasileira Contemporânea. História. 

Bernardo Carvalho. 

 



 

ABSTRACT 

 

According to Paul Ricoeur (2010a), there is between the activity of telling a story and 

the temporal character of human experience, a correlation which is not purely 

accidental, but presents a form of transcultural need. Therefore, if we consider that the 

human experience of time is represented by the narrative, we will notice that throughout 

history there have been many attempts to understand how narrative works to organize 

the aspects of our “being and time”. Such attempts, in turn, were confined to the 

establishment of a regular pattern concerning the relation past/present responsible for 

guiding our experiences in the world. However, post-modern fiction suggests that we 

must change our horizon of analysis, directing our attention to the systems of signs that 

confer form to our temporal experience. In other words, in fiction this means that it is 

usually metafiction that is equated with the postmodern (HUTCHEON, 1991). The 

postmodern relationship between fiction and history is an even more complex one of 

interaction and mutual implication. Historiographic metafiction works to situate itself 

within historical discourse without surrendering its autonomy as fiction. This 

interactions can be considered as an a possibility to different textual guidance about the 

past, putting into play not only the way we know the historical past , as well as the 

traditional border separating the historical and fictional discourse. Questioning the 

manner by which we know the past time and its implications in the present time, 

contemporary literature deconstructs the notion of what we call “transitive causality”, 

opening space for new temporal dimensions. From this perspective, this dissertation 

aims to analyze the novels Nine nights and O filho da mãe, both written by Bernardo 

Carvalho.  

 

Keywords: Postmodernism. Contemporary Brazilian Literature. History. Bernardo 

Carvalho. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Situado em um contexto de questionamento dos conceitos clássicos de verdade e 

objetividade, o que chamamos de poética do pós-modernismo revela-se como um objeto 

de provocação aos diversos campos do saber. Os discursos, literário e histórico, antes 

muitas vezes compreendidos em compartimentos quase estanques, hoje se interligam 

em perspectivas críticas que se assemelham, mas que, entretanto, continuam mostrando-

se problemáticas em certos aspectos. E é justamente nessa interseção que inserimos este 

trabalho. Afinal, acreditar na usual dicotomia que tornava o conhecimento histórico 

incompatível com o saber literário poderia ser o mesmo que negar as inúmeras 

possibilidades de efeitos de significação da complexidade e pluralidade de uma 

literatura de desconstrução do senso comum. 

O que está prestes a ruir não é apenas nosso “olhar” sobre a literatura, mas o 

próprio espaço a partir do qual a apreendemos. A metáfora ótica (nosso “olhar”, nossa 

“visão” da literatura) não é isenta de riscos, pois permite pensar que haveria um objeto 

estável – a literatura – cujas propriedades melhor aprenderíamos se aprimorássemos 

nossos instrumentos de percepção. Entretanto, ao fazer isso, estaríamos 

desconsiderando que esse “objeto” se transforma no contato com tais instrumentos.  

A narrativa do pós-modernismo nos mostra que, se a ficção é historicamente 

condicionada e a história é discursivamente estruturada, precisamos compreender essas 

relações desconstrutivas conforme propõe Linda Hutcheon (1991), por meio do conceito 

de “metaficção historiográfica”. Estabelecendo uma relação dialógica entre presente e 

passado, através da introdução de fatos incisivamente históricos em um universo 

ficcional, essa poética nos insere em uma verdadeira rede de indagações e 

reformulações do que seja a literatura, hoje, do que seja esse contrassistema que nos 

apresenta lugares diferentes de fala. Afinal, o discurso literário não busca, 

diferentemente das práticas históricas, a reconstrução de uma situação historicamente 

marcada, mas um sistema de possibilidades, uma reorganização de uma rede simbólica e 

culturalmente aceita. 

Por conseguinte, nesse jogo com a linguagem que não nos apresenta uma verdade 

dogmática frente aos paradoxos do tempo, acreditamos que a arte jamais pode ser 

definida como algo acabado ou inacabado. Sendo desprovida de elementos meramente 
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comprobatórios – uma vez que os dados sócio-históricos, quando integrantes do 

discurso artístico, são esvaziados de sua natureza documental para se transformarem em 

elementos de uma estrutura que funciona como se fosse independente –, a “verdade” da 

literatura e da arte não se verifica objetivamente, nem é corroborada por fatores externos 

a ela, simplesmente. Sua verdade, por outro lado, está diretamente relacionada à 

maneira como esta habita o mundo, sem estar tenuamente ligada a ele. Como 

consequência do seu encontro com o mundo – que é, ao mesmo tempo, o nosso –, o 

discurso literário nos conclama a interagir criticamente com o meio que nos circunda.  

Afinal, no mundo codificado em que vivemos, observamos uma forte tendência da 

comunicação humana em tentar explicar em vez de interpretar os sistemas de signos que 

conferem forma à nossa experiência temporal. Como bem observou Todorov (2007, p. 

79), a todo momento, um membro de uma determinada sociedade está imerso num 

conjunto de discursos que se apresentam a ele como dogmas aos quais ele deveria 

aderir. São os lugares-comuns de uma época, as ideias que formam a opinião pública. 

Por esse viés, quanto mais nos sentimos integrados em uma determinada cultura, 

menores são as chances de compreendermos o significado de tal integração. Incapazes 

de neutralizar as luzes do nosso século e de reconhecer que aquela estrela 

resplandecente no céu foi há muito encoberta pelas ruínas que se acumularam diante de 

nossos olhos, passamos a nos assemelhar àquela ingênua criança que ao contemplar seu 

reflexo no espelho  num jogo de projeção e reflexão no qual as coisas parecem entrar 

e sair uma das outras sem mediação - maravilha-se com a imagem refletida.  

Entretanto, nossa presença num mundo codificado não tem uma urdidura lisa e 

unívoca edificada numa lógica binária que propõe apenas duas soluções  uma 

verdadeira e outra falsa.  Nas palavras de Terry Eagleton (2010, p.210), 

Como ponto de fratura interna da ordem simbólica, o Real é aquilo 

que resiste a ser simbolizado, uma espécie de sobra ou resto que fica 

depois que a realidade é totalmente formalizada. Ele é o ponto em que 

nossa criação de signos vai-se reduzindo à incoerência e nossos 

significados começam a se esgarçar nas bordas; e, como tal, ele não se 

registra diretamente, mas sim como o limite externo de nosso discurso 

ou como silêncio inscrito nele. Representa um núcleo sólido ou um 

vazio hiante no cerne de nossos esquemas simbólicos (as metáforas 

contraditórias são apropriadas), o qual, ao impedir que algum dia eles 

venham a se harmonizar inteiramente, é a ruína de qualquer totalidade 

e a sabotagem de qualquer produção de sentido. Ele é o tronco surdo 

de pura falta de significação que ecoa em nossa fala articulada, é a 

imperfeição de nosso ser que não há esforço de trabalho espiritual que 

endireite. Na raiz do significado, como na da poesia, há sempre um 

resíduo permanente de contrassenso. 
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Nesse sentido, começamos a nos questionar sobre a possibilidade de aprender a 

dinâmica do sempre incerto e ambíguo Real. E como somos indivíduos históricos cuja 

relação com o tempo presente dá-se através de um deslocamento e de um anacronismo, 

observamos a profunda necessidade de voltar para o tempo passado com questões do 

presente para voltar ao presente, com o rastro do que se compreendeu do passado. E é 

justamente esse retorno que nos interessa ao longo desta dissertação.  

E paramos sobressaltados ao ler criticamente os romances Nove noites (2006) e O 

filho da mãe (2010), do brasileiro Bernardo Carvalho. A escolha dos romances se deveu 

ao fato de que ambos estabelecem os pressupostos dos problemas que propomos discutir 

aprofundadamente: as híbridas relações entre história e ficção, fixadas pela poética do 

pós-modernismo. Inserindo elementos incisivamente históricos em seus universos 

ficcionais – no caso de Nove noites, os mistérios que envolvem o suicídio do 

antropólogo americano Buell Quain; e no caso de O filho da mãe, o episódio bélico da 

guerra da Tchetchênia –, as poéticas carvalianas nos mostram que, entre a superfície dos 

acontecimentos e suas camadas mais profundas existe uma hierarquia estratificada de 

estruturas que resulta do cruzamento de relações de poder e saber. Desse modo, ao invés 

de observarmos a construção de uma simples relação causal entre um sujeito e seu 

objeto, somos direcionados para a descontínua estrutura do ser-no-mundo e de suas 

configurações narrativizadas. Em outras palavras, observaremos de que forma o 

discurso literário, pode ser compreendido como uma forma mais produtiva de se 

compreender a experiência humana quando cada membro da sociedade encontra-se 

inserido num conjunto de discursos que se apresentam a ele como dogmas e evidências. 

Pois, como bem observou Todorov (2009, p.64), o poder de ruptura do discurso 

ficcional, estabelecido por uma relação de significância e derivação, nos permitirá 

concluir — sem o estabelecimento de um ponto final — que a arte não só conduz ao 

conhecimento do mundo, mas revela a existência dessa verdade cuja natureza é diversa.  

Depois de introduzir a questão do pós-moderno em O filho da mãe, no primeiro 

capítulo, no segundo capítulo, realizaremos uma investigação abrangente, percorrendo o 

tema das relações entre história e literatura e entre teoria, crítica e ficção. Ao colocar em 

evidência a maneira como fabricamos “fatos” históricos a partir de “acontecimentos” do 

passado, como bem observa Linda Hutcheon (1991), a poética do pós-modernismo 

torna problemáticos o senso comum e o “natural”, ou seja, a maneira como nossos 

diversos sistemas de signos proporcionam sentido a nossa experiência. Mais 

especificamente, problematizaremos o conceito de “ficção” dissociada de um 
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compromisso com a representação da verdade, apoiando a discussão nas teorias pós-

modernas sobre as escritas da História e da Literatura. Uma vez que o estudo da 

representação do passado encontra-se estruturado na relação básica entre o ato de narrar 

e o caráter temporal das experiências humanas, observaremos de que forma ele só pode 

ser compreensível na medida em que esteja organizado por procedimentos da narrativa, 

por uma estrutura que evidencie um continuum significativo e interpretável do tempo.  

Assim, buscando compreender esse sentimento de que somente a arte da narração 

ficcional poderia nos reconciliar, ainda que não definitivamente, com as aporias de 

nossa temporalidade – marca de nossa incapacidade em dar a nós mesmos outras 

imagens e outros conceitos que as formas efêmeras da história – apresentaremos no 

terceiro capítulo a teoria de Paul Ricoeur (2010a) acerca daquilo que ele denominou por 

tripla mímesis.  Por tripla mímesis entendemos a capacidade de a literatura configurar e 

refigurar a experiência viva sob os efeitos das operações narrativas elaboradas no 

interior mesmo da linguagem. 

Finalmente, na última seção, após analisarmos criticamente os modos de narrar 

dos universos ficcional e histórico — e por acreditarmos firmemente que teoria e prática 

são indissociáveis — faremos uma leitura cerrada do romance Nove noites (2006), do 

brasileiro Bernardo Carvalho, estabelecendo um corpus teórico-crítico acerca das 

principais questões suscitadas por essa narrativa metarreflexiva que nos conclama a (re) 

pensar os índices de realidade nos limites da representação ficcional. Por conseguinte, 

ainda buscaremos compreender de que forma a arte interpreta o mundo e dá formas ao 

informe, nos oferecendo facetas ignoradas dos objetos e dos seres que nos cercam. 
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CAPÍTULO 1  

 

O OLHAR LITERÁRIO PÓS-MODERNO E O FILHO DA MÃE 

 

 

As ideias culturais mudam conforme a dinâmica planetária sobre a qual refletem. 

Se insistirem em observar as estruturas sociais em seu contexto histórico, então isso 

também precisa ser aplicado a elas mesmas. Essa apropriação de Terry Eagleton nos 

parece bastante adequada para o começo de nossa discussão. A partir do momento que o 

objeto com o qual costumávamos lidar não é mais o mesmo, ou melhor, passa a ser 

compreendido sob outros ângulos, precisamos urgentemente estabelecer novas relações 

capazes de abarcar as profundas transformações ocorridas no cenário cultural nas 

últimas décadas.  

Com as sucessivas crises do capitalismo, com o pós-guerra e a progressiva 

descolonização da África e da Ásia, observamos uma reviravolta nos estudos 

acadêmicos acerca das questões sócio-políticas imbricadas na consciência pública de 

representação cultural. Se antes o conceito de cultura estava atrelado aos processos 

civilizatórios realizados pelos representantes de uma cultura “humanística” intimamente 

vinculada aos conceitos de eterno e universal, hoje, reconhecendo a voz dominadora de 

toda convenção discursiva e questionando as bases de qualquer certeza e julgamento, 

nos afastamos em relação à centralização das categorias culturais e identitárias. 

Mediante a multiplicação das trocas culturais acentuadas pela globalização e ilustradas 

pelos processos interétnicos e pelo cruzamento de fronteiras por sujeitos errantes em 

constantes viagens, somos levados a repensar as essencialistas noções de identidade e a 

estabelecer um enfoque dialógico, senão híbrido dos processos interculturais. Como nos 

mostra Perrone-Moisés (2007, p. 13), antes de pensarmos a cultura segundo critérios de 

uma uniformização que apagaria as diferenças, a “cultura supõe sempre processos de 

contato, que o contato e as relações são inseparáveis do próprio conceito de cultura”. 

Isso significa que se a polifonia é uma condição inerente a todo indivíduo histórico, ou 

seja, que o inter-relacionamento de experiências heterogêneas é inevitável, como 

estabelecer identidades “autênticas” relacionadas ao conceito de nação e ao sentimento 

nacionalista que teve seu auge no século XIX com o Romantismo?  

Na América Latina, os projetos nacionalistas que pretendiam o estabelecimento de 

uma especificidade autóctone mediante a construção de utópicas fronteiras entre o 
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Outro dominador e os representantes de uma cultura “oprimida”, mostraram-se um 

empreendimento fracassado, reducionista e paradoxal. Ao negligenciar os processos de 

contato com a Europa, o “Novo” Mundo demonstrou que o clássico conceito de nação é 

um conjunto de imagens nostálgicas que pressupõe o apagamento de uma cultura e a 

valorização de outra. Entretanto, como nos mostra Clifford Geertz (1989, p. 8), “a 

cultura é pública”, algo constituído por atos simbólicos de um discurso social. Nesse 

sentido, o fato é que nenhuma identidade histórica pode ser concentrada em uma única 

tradição. Nossa objeção não representa, obviamente, a negação das particularidades 

culturais, muito pelo contrário. É antes um reconhecimento das trágicas consequências 

do estabelecimento de categorias abstratas a partir da não-identificação criada por 

intensos desejos de separação que observamos em algumas tendências dos estudos 

culturais. Por exemplo, ao desdenharmos das raízes dos nossos colonizadores, 

desconsiderando os processos de hibridação, enterramos, ironicamente, uma parte da 

constituição de nossa própria cultura. Assim, como evidencia Nestor García Canclini 

(2011, p. XXIII),  

 

quando se define uma identidade mediante um processo de abstração 

de traços (línguas, tradições, condutas estereotipadas), freqüentemente 

se tende a desvincular essas práticas da história de misturas em que se 

formaram. Como conseqüência, é absolutizado um modo de entender 

a identidade e são rejeitadas maneiras heterodoxas de falar a língua 

(...) 

 

Por conseguinte, ao invés de uma concepção monológica do processo de 

construção cultural concebida isoladamente do tempo e espaço, do lugar supostamente 

incômodo onde falam diferentes vozes e discursos, observamos uma ampla diversidade 

material em constante interação que não pode ser resumida em simples dicotomias 

como “centro/margem”.  A defesa de causas “ditas” minoritárias poderá nos conduzir, 

ironicamente, à formação de novos discursos homogeneizantes em torno de uma 

concepção superficial de cultura. Ao defenderem a existência de dualismos hierárquicos 

tais como “global/local”, “centro/periferia” e a valorização do segundo termo em 

relação ao primeiro, os culturalistas restabelecem um novo centro histórico, reforçando, 

inconscientemente, o problema daquilo que conhecemos por “coisificação”, a “fonte 

primordial de uma dominação e de uma sujeição” (JAMESON, 1998, p. 173). 

Em suas análises sempre polêmicas acerca das transformações da imagem no 

cenário da pós-modernidade, Fredric Jameson (1998) recorre à inovação conceitual do 



15 
 

tema do olhar realizada por Sartre para abordar a história da visão e do visível na 

contemporaneidade e sua relação com a maneira pela qual interpretamos e definimos a 

cultura. Segundo o teórico (1998, p.172), o olhar institui uma relação imediata com as 

outras pessoas, na qual a experiência de ser olhado se torna essencial e o nosso próprio 

olhar uma reação deliberadamente secundária. Por conseguinte, o clássico enigma da 

existência das outras pessoas seria “solucionado” e deslocado pela “vergonha e pelo 

orgulho” através dos quais o olhar do Outro sobre nós confirma a sua própria 

experiência. Entretanto, ao rebatê-lo, colocamos o Outro em uma posição similar, pois, 

agora, ele se torna o centro a partir do qual se encadeia o combate pelo reconhecimento. 

Desse modo, podemos perceber que os estados de dominação, as disposições entre 

aquilo que caracterizamos por centro e por periferia estão em constante alternância. 

Nesse sentido, se o “colonizador” necessita do “colonizado” para constituir sua 

existência, assim como o “colonizado” também precisa manter esse diálogo, 

evidenciando, portanto, as produtivas e indispensáveis amalgamações interculturais, 

como considerar identidade e diferença em compartimentos estanques, privilegiando um 

em detrimento do outro? Como nos mostra Nestor García Canclini (2011, p. XXIII),  

não é possível falar das identidades como se tratasse apenas de um 

conjunto de traços fixos, nem afirmá-las como a essência de uma etnia 

ou de uma nação. A história dos movimentos identitários revela uma 

série de operações de seleção de elementos de diferentes épocas 

articulados pelos grupos hegemônicos em um relato que lhes dá 

coerência, dramaticidade e eloqüência. 

 

Assim, verificamos que ao invés de uma utópica relação de distanciamento e 

diferença entre um “Eu” (soberano) e um “Outro” que habita um espaço marginal 

demarcado por fronteiras, como os culturalistas (e os historiadores), em sua tentativa de 

abarcar as instâncias da História, paradoxalmente observam, temos uma base comum a 

partir da qual os sujeitos, agora considerados reflexivos, são constituídos. Desse modo, 

perante inter-relações de múltiplas consciências que se combinam sem mecanizar seus 

horizontes, devemos nos perguntar se o que temos repetido inúmeras vezes não é um 

alarme falso de uma compreensão igualmente superficial das estruturas da sociedade.  

Como um dispositivo que de certo modo detém e legitima o caráter representativo 

das ações humanas, o discurso histórico encontra-se inscrito numa relação de poder 

articulada na experiência viva e dinâmica dos acontecimentos, admitindo “a passagem 

de alguma coisa do profano para o sagrado, da esfera humana à divina” (AGAMBEN, 
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2010, p.45) através dos processos de subjetivação de uma consciência homogeneizante. 

Em “sua vontade de verdade que atravessou tantos séculos de nossa história” 

(FOUCAULT, 2011, p.14), esse sistema teórico predominante, ao suprimir o sujeito 

enunciador e diversos atuantes de processos inegavelmente heterogêneos através da 

seleção e organização dos elementos constitutivos da “realidade” social, apóia-se no 

conhecimento fechado e restrito, em uma verdade categórica, teológica e institucional, 

ignorando a intencionalidade e a historicidade de toda ordem cultural.  

Entretanto, afirmando ao invés dessa concepção um tanto linear da realidade que 

viola e simplifica a multiplicidade de consciências imiscíveis da caracterização do ser-

no-mundo, devemos mostrar a constituição temporal dos sistemas de signos, dos 

processos culturais que governam as diversas representações de nossa experiência 

temporal. Uma vez que a realidade é socialmente constituída, temporalizando-se como 

porvir atualizante da semântica do ter-sido, observamos que apenas a compreensão do 

lugar a partir do qual somos constituídos e constituímos o sentido do ser, das nossas 

ações e relações simbólicas no mundo circundante poderia nos oferecer uma visão mais 

democrática da maneira pela qual interpretamos a cultura. Vale ressaltar, que ao 

defendermos tal posicionamento, não estamos revitalizando a clássica noção de arché, 

de existência de uma origem teológica que rege nossas ações, mas, ao invés, o sistema 

geral dessa economia que ilustra “o processo de cisão e de divisão do qual os diferentes 

ou as diferenças seriam os produtos ou os efeitos constituídos” (DERRIDA, 1991, p.39) 

de um processo no qual interagem diferentes vozes e discursos. 

E é justamente nesse cenário de desconstrução que nos mostra como a cultura é 

um continuum interpretável do tempo e espaço, uma história cumulativa, pois como 

dizia Said, “há ‘outras’ tradições, e portanto outras humanidades, que certamente 

poderiam ser de algum modo consideradas e representadas para moderar a centralidade 

não questionada do que era, com efeito, um amálgama forjado com muito esforço” 

(2007, p. 22), que a literatura do pós-modernismo encontra-se inserida.  

Questionando os postulados totais e exclusivos da metafísica através do 

reconhecimento que a língua não corresponde a um sistema desprovido de elementos 

sociais, a ficção pós-moderna ilustra as amplas questões de ordem política e ideológica 

da sociedade moderna para compreender, ainda que de maneira fragmentada, os 

sistemas de signos que, ligados às formulações simbólicas e culturais, conferem forma à 

multiplicidade das complexas estruturas de nossa experiência temporal. Nas palavras da 

teórica canadense Linda Hutcheon (2002, p. 2),  
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the postmodern’s initial concern is to de-naturalize some of the 

dominant features of our way of life; to point out that those entities 

that we unthinkingly experience as ‘natural’ (they might even include 

capitalism, patriarchy, liberal humanism) are in fact ‘cultural’; made 

by us, not given to us
1
.  

 

Assim, observando que aquilo que conhecemos por cultura é o efeito das 

representações de um sistema semiótico, um “jogo de máscaras linguageiras” a serviço 

de um poder, para citar Roland Barthes (2011, p. 14), a crítica hodierna coloca em 

evidência a maneira pela qual fabricamos e interpretamos as diversas noções de sujeito 

ao longo da história que inegavelmente foram (e ainda são) estabelecidas por 

dispositivos que resultam de um conjunto heterogêneo de discursos e instituições, de 

“relações de poder e de relações de saber” (AGAMBEN, 2010, p.29).  

Nesse sentido, como um universo que mantém a permanência da pluralidade, da 

heterogeneidade ao contrariar as antigas tradições proféticas das atividades 

representativas culturais, a escritura ficcional pós-moderna desconstrói a noção de 

centro, de uma imagem transitiva de “verdade”, abrindo espaço para novas marcas 

temporais, novas possibilidades e, portanto, novas abordagens além daquelas oferecidas 

pelos “registros oficiais” da História em seus sistemas de exclusão e seleção dos 

aspectos constituintes da rede conceitual das ações das quais os sujeitos fazem parte.  

Reordenando as coordenadas do mundo experimentado e operando uma trans-figuração 

das usuais características semânticas de nossa experiência cultural, a literatura “afeta os 

campos de referência do mundo sociocultural, deles retirando suas funções reguladoras 

e, desautomatizando-os, os converte em objetos de percepção” (LIMA, 2006, p. 285) e 

não de contemplação. Em outras palavras, ao invés de simplesmente utilizar a 

linguagem mediante tratados sistemáticos apartada de suas configurações históricas, a 

poética do pós-modernismo ressalta as complexas dimensões simbólicas do mundo 

experimentado.  Dimensões, estas, que estruturadas sobre os mais diversos fenômenos 

constitutivos da sociedade contemporânea, não são passíveis de redução e exclusão. 

Assim, ao conferir valor de equivalência aos saberes que a linguagem engrena, 

desafiando e subvertendo a cultura no interior de seus pressupostos, a literatura nos 

oferece um complexo universo de (re) construção cultural, ou, para utilizarmos o título 

                                                             
1
 “a preocupação inicial do pós-moderno é de desnaturalizar algumas das características dominantes do 

nosso modo de vida, de salientar que as entidades que inconscientemente experienciamos como 

'naturais' são de fato 'culturais', feitas por nós, não dadas para nós. Mesmo a natureza, o pós-

modernismo pode apontar, não cresce em árvores” (Nossa tradução). 
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desse capítulo, uma possibilidade de (re) nascimento cultural. Nesse sentido, podemos 

dizer que a literatura não é apenas um conjunto de obras, mas um tecido de significantes 

e de força fundamental no processo de construção dos saberes políticos e históricos. 

Afinal, na visão do historiador Hayden White acerca das fronteiras entre os gêneros 

literários e do discurso, 

 

A antiga distinção entre ficção e história, na qual a ficção se concebe 

como a representação do real, deve dar lugar ao reconhecimento de 

que só podemos conhecer o real assemelhando-o ao imaginável.  (...) 

Isto implica que toda a narração não é simplesmente um registro do 

‘que passou’ na transição de uma situação à outra, mas sim uma 

redescrição progressiva das séries de acontecimentos de maneira que 

desmantelam uma estrutura codificada [Nossa tradução]. (2003, p. 

137). 
 

Nesse sentido, vemos a seguir como a representação da guerra da Tchetchênia em 

O filho da mãe pode ser considerada como um momento privilegiado das imbricações 

entre imaginação e história. Longe de resolver os conflitos acerca do percurso da 

linguagem na arte e na sociedade, essas relações produzem discursos híbridos e de 

denúncia das formas totalitárias das quais a guerra configura-se como a mais 

ameaçadora. 

 

1.1. O Filho da mãe: um mundo em ruínas 

 

Nesse contexto de denúncias e questionamentos acerca das conflituosas formas de 

representação cultural realizado pelo discurso literário pós-moderno, observamos que 

nenhuma temática é capaz de ilustrar melhor as possibilidades de compreensão dos 

sujeitos “subalternos” como a complexidade dos conflitos bélicos. Porque, como bem 

observou Oliveira (2011, p.110), “a questão da guerra é homóloga à própria condição 

humana frente às diferenças massacradas”. Excluídos do poder político e inseridos em 

submissas categorias indiferenciadas, os sujeitos “subalternos” buscam incessantemente 

um lugar a partir do qual possam falar e serem ouvidos. Entretanto, quando essa 

conquista não acontece pacificamente, deflagra-se um conflito cujo desfecho 

frequentemente assegura um novo equilíbrio de relações hegemônicas: de um lado, o 

“Sujeito de desejo e poder”, do outro, o “sujeito do oprimido” (SPIVAK, 2010, p. 44) 
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que, preso ao poder do regime Histórico e banido do poder da liberdade, situa-se em um 

eterno estado de exceção diante de uma duvidosa homogeneização mundial. E é 

justamente nesse cenário que desvela o lugar incômodo de hierarquização cultural que 

compreende um “conjunto de crenças das regras e dos ritos que numa determinada 

sociedade e num determinado momento histórico são impostos aos indivíduos pelo 

exterior” (AGAMBEN, 2010, p.30-1) que o romance O filho da mãe, do brasileiro 

Bernardo Carvalho, encontra-se inserido. Lançando mão de um cenário bélico e 

fragmentado vivenciado por indivíduos rejeitados, fora do lugar, se desvencilhando de 

tudo e de todos em uma cidade constituída “segundo a ótica da visibilidade total” 

(CARVALHO, 2009, p.132), a prosa carvaliana nos evidencia, principalmente através 

das figuras dos protagonistas, como os clássicos conceitos de identidade e cultura 

precisam de revisão e reconsideração.  

Organizada em vinte e três capítulos, dividida em três partes – Trezentas Pontes, 

As quimeras e Epílogo – carregadas de significação, a trama, com alta voltagem 

emocional e poética, desloca-se no tempo e espaço, em um universo paradoxal e 

ambíguo: Oiapoque, Nieva, Grozni, Japão. Histórias aparentemente autônomas 

mostram-se interligadas pela dor, pela perda e pelo amor materno. Personagens 

subalternos rejeitados, fora do lugar, se desvencilhando de tudo e de todos configuram 

as relações humanas personificadas na figura monstruosa da quimera. Nesse sentido, 

podemos dizer que o drama da guerra possui vínculos estreitos com os dramas 

individuais dos diversos personagens, e esses dramas envolvem processos de escolha, 

de abandono, nos quais as questões envolvendo a construção das identidades 

contemporâneas conferem forma aos atos de intolerância. A representação ficcional da 

guerra da Tchetchênia em O filho da mãe suscita uma série de questionamentos e de 

impasses, dentre os quais situaremos a questão da história. Mas de que forma tais 

elementos compõem o enredo do nono romance de Bernardo Carvalho? 

Estamos na cidade de São Petersburgo, um lugar de confronto entre os heróis 

problemáticos que têm que lidar com a inadequação e o mundo austero assolado pelos 

confrontos desencadeados pela Segunda Guerra da Tchetchênia
2
. De um lado, Ruslan, 

                                                             
2
 A Segunda Guerra da Tchetchênia representa a retoma dos confrontos entre os russos e os grupos 

separatistas da província do Cáucaso. Esse conflito representou o desejo separatista dos tchetchenos em 

contraste com a ambição do governo russo em manter sob seu domínio esse território que busca a sua 

independência.  
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tchetcheno, rejeitado pela mãe, pois “ninguém ama por obrigação” e cujo pai foi morto 

na guerra, consegue, graças à ajuda da avó, sair do campo de refugiados da Inguchétia 

onde a morte era iminente. Segue, então, em direção à São Petersburgo na tentativa de 

reencontrar suas raízes que, metaforicamente, simboliza a busca por um território no 

qual ele possa fazer parte. A inquietação do herói, frente a um sentimento de 

inexistência, transcende o espaço físico, alcançando a subjetividade dos sonhos que 

também precisam ser reprimidos: “sonhara que representava o que não podia caber no 

sonho (...) o que podia existir em qualquer lugar, menos no meu próprio sonho. Por isso, 

tive que acordar rápido para não desaparecer” (CARVALHO, 2009, p. 36). Do outro 

lado, está Andrei  filho de um brasileiro exilado político com uma russa - que, pelas 

circunstâncias familiares, foi obrigado pelo padrasto a servir o exército em São 

Petersburgo. Observamos, assim, que a rejeição também provém do próprio seio 

familiar. A tensão entre países deixa de ser pura e simplesmente política, sendo 

espelhadas nas próprias relações sociais. No quartel, ao se recusar a partir para a guerra, 

pois “era o único filho da sua mãe e, portanto, arrimo da família” (CARVALHO, 2009, 

p. 98), Andrei é obrigado pelo general que reforça a hierarquia a prestar serviços sexuais 

a fim de arrecadar dinheiro para sustentar o quartel, esse “pilar” da sociedade:  

 

Desde então, nunca mais tive paz. Se tivesse ficado calado, e se 

resignado à bazófia do capitão, possivelmente não teria sido 

selecionado para uma missão como esta, forçado a arrecadar verbas 

para completar o salário dos superiores e sustentar o quartel falido” 

(CARVALHO, 2009, p. 98). 

 

O encontro entre esses dois personagens ocorre quando Ruslan rouba o dinheiro 

de Andrei - “o dinheiro da prostituição para o sustento do exército russo” 

(CARVALHO, 2009, p.120) - com o objetivo de comprar um passaporte falso e fugir de 

São Petersburgo. A partir de então, Andrei tornar-se um desertor. Em um sentido mais 

amplo, podemos observar que esse episódio simboliza a possibilidade de fuga, para 

Andrei, de uma instituição que, no romance, é responsável pela segregação dos 

indivíduos em compartimentos estanques e humilhantes:  

 

— Não posso voltar sem o dinheiro — ele mesmo responde, como se 

as paredes tivessem perguntado. “E de manhã? O que é que vai fazer? 

Vai voltar para o quartel?” 



21 
 

—Não — ele responde, como se as paredes tivessem perguntado: “E 

se recuperasse o dinheiro, voltaria para o quartel?”. 

 

Ao compartilharem da vulnerabilidade, escondendo-se em escombros, pois “os 

dois só podem existir no limite da inverossimilhança.” (CARVALHO, 2009, p.133), 

inicia-se uma história de amor:  

É possível que não se dê conta de que terminou por associar o sexo às 

ruínas ao risco, à força de tê-lo descoberto em meio a uma guerra, e de 

buscá-las, as ruínas, sempre que encontra alguém, por ter sido obrigado 

a reconhecer nelas o cenário reconfortante do lar onde já não há 

possibilidade de reconforto. Quando não há mais nada, há ainda o sexo 

e a guerra. O sexo e a guerra são o que todo homem tem em comum, 

rico ou pobre, educado ou não. O sexo e a guerra não se adquirem. A 

ideia de uma vulnerabilidade maior que a sua lhe desperta o amor 

(CARVALHO, 2009, p.139).  

 

Entretanto, ao manifestarem uma sexualidade destoante da maioria dos sujeitos 

que viviam naquela sociedade homofóbica - como nos diz o narrador do romance: 

“Qualquer tchetcheno a que se fizer a pergunta dirá que não há homossexuais na 

Tchetchênia” (CARVALHO, 2009, p.35) - Ruslan e Andrei se tornam cada vez mais 

“invisíveis”. Nesse sentido, observamos que a questão política se mescla a um 

questionamento acerca das próprias identidades sexuais marginalizadas. Imbricado nas 

questões da realidade histórica na qual os personagens estão inseridos, o corpo 

representaria, simbolicamente, uma tentativa de dominação da única realidade frente a 

um sentimento angustiante de inexistência. Maksim, meio-irmão de Ruslan, é a figura 

do romance que melhor representa esse universo de privilégios desiguais que, rejeitando 

os grandes fenômenos constitutivos da sociedade contemporânea em prol de uma 

utópica identidade nacional homogênea, não mede esforços para apagar a categoria do 

Outro. Em uma conversa entre os irmãos, Maksim evidencia sua aversão aos 

estrangeiros: “Que é que você está fazendo na Rússia? Aqui não é o seu lugar” 

(CARVALHO, 2009, p.177). 

Em O filho da mãe, portanto, o futuro é um tempo que não chegar, configurando-

se como uma promessa de um estado messiânico, para lembrarmos da leitura acerca do 

tempo histórico, em Walter Benjamin (2010), enquanto ruína. Vem dessa percepção a 

nossa hipótese de que O filho da mãe – e estenderemos essa ideia à obra de Carvalho, 

como um todo – representa um tempo configurado por meio de uma poética da ruína. A 
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ruína, porque é fragmento possibilita uma visão mais aberta da história, estabelecendo-

se na precariedade de uma totalidade inexistente. 

O desfecho desses conflitos não poderia ser outro senão a representação da 

monstruosa figura da quimera
3
 como é descrita por Ruslan em uma carta deixada à 

Andrei: 

 

“Quando eu era pequeno, viajando pelas montanhas com o meu pai, 

para conhecer a terra dos seus antepassados, passamos por uma casa 

onde havia nascido um animal que era dois sem ser nenhum. Uma 

égua dera à luz um potro no qual estavam misturados dois embriões. 

A isso chamam quimera, como depois eu ia aprender na faculdade. 

Era um animal estranho, parecia um potro, mas era outra coisa, dois 

fundidos num só, indistintos. Não conseguia ficar em pé. As quimeras 

são raras e os pastores nas montanhas as veem como portadoras de 

mau agouro, porque põem a reprodução num impasse, fazem da 

reprodução uma monstruosidade. Por isso, quando esses animais não 

morrem ao nascer, os próprios camponeses se encarregam de lhes dar 

um fim. Nas montanhas, todo homem tem um kunak, um amigo 

estrangeiro que o salvará da morte e que ele também tem a obrigação 

de salvar. Nenhum homem será completo enquanto não encontrar o 

seu kunak. Só então poderá seguir o próprio caminho em paz, sabendo 

que existe no mundo alguém, como ele, com quem ele pode contar na 

vida e na morte. As quimeras morrem para que sobreviva o pacto dos 

que não podem contar nem com Deus nem com os anjos” 

(CARVALHO, 2009, p. 160-1). 

 

Estendida a nossa análise das abordagens tradicionais do conceito de cultura, a 

representação da figura da quimera neste romance possui extrema importância 

significativa. A mistura de dois embriões que originou uma criatura indistinta poderia 

ser comparada as inúmeras tentativas de enquadrar sujeitos heterogêneos em 

compartimentos estanques e homogêneos. Em outras palavras, podemos compreender a 

figura da quimera como parte de um processo de alegorização da própria condição do 

sujeito em um mundo em que os processos de subjetividade não se concretizam diante 

das promessas da modernidade. Entretanto, precisamos lembrar que essas diferenças 

estão situadas no interior de cada cultura que contestamos. A retirada de um grupo 

implicaria o desmoronamento de todo o resto que, agora, não “conseguiria ficar em pé”. 

Entretanto, os homossexuais e os imigrantes, grupos ilustrados em O filho da mãe, não 

constituem movimentos monolíticos, mas uma diversidade diante de inegáveis situações 

de marginalidade estabelecidas pelo poder de ruptura dos discursos.  

                                                             
3
 Figura mística caracterizada por uma aparência híbrida de dois ou mais animais, sendo portanto, uma 

fera ou besta mitológica. 
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Nesse viés, podemos dizer que a representação histórica no romance de 

Carvalho nos remete a saberes que ultrapassam a simples mimetização da guerra. Como 

alegoria de um mundo em esfacelamento, a compreensão da figura da quimera é uma 

das chaves de leitura de um romance que nos possibilita considerar a literatura como 

mais uma forma de conhecimento no qual o mundo circundante surge na forma de uma 

reflexão crítica.  

Assim, através dessa breve análise das principais cenas de enunciação do 

romance, verificamos a profunda necessidade de desnaturalizar as articulações culturais 

de um significado único e exclusivo. 
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CAPÍTULO 2 

A (RE) ELABORAÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS PASSADAS 

O passado traz consigo um índice misterioso, que o impele a 

redenção. Pois não somos tocados por um sopro do ar que foi 

respirado antes? (...) Se assim é, existe um encontro secreto, marcado 

entre as gerações precedentes e a nossa. 
Walter Benjamin 

(...) se o discurso verdadeiro não é mais, com efeito, desde os gregos, 

aquele que responde ao desejo ou aquele que exerce o poder, na 

vontade de verdade, na vontade de dizer esse discurso verdadeiro, o 

que está em jogo, senão o desejo e o poder? 

Michel Foucault 

 

Reconstituir os acontecimentos passados sempre foi e sempre será um longo e 

pedregoso caminho a ser percorrido pela humanidade. Como objeto de construção de 

nossa experiência temporal, muitas são as tentativas de recuperá-lo em sua totalidade e, 

assim, compreender o tempo presente. Entretanto, o que antes era considerado um corpo 

sólido capaz de ser traduzido em relato fiel, situa-se em um contexto mais amplo da 

crítica ao pensamento dogmático. Reconhecendo que o passado somente se presentifica 

como um relampejo em um momento de perigo que tanto ameaça a tradição quanto 

aqueles que a recebem (BENJAMIN, 1985), a crítica hodierna volta-se para as 

incompreendidas e fragmentadas questões históricas, ou seja, para o processo histórico 

de transformações sociais, políticas e culturais em busca de novas metodologias capazes 

de lidar com esse fardo.  

Como “um perseguidor que escraviza ou liberta” (SARLO, 2007, p. 12), situado 

no entre-lugar da lembrança e da especulação, o passado, enquanto estrutura polimorfa, 

nunca estará completo. Sua relação com o presente implica uma aproximação e um 

distanciamento, a partir do momento em que não mais interagimos com o aqui e agora 

dos acontecimentos históricos, mas com seus vestígios textualizados. Como bem 

apontou Walter Benjamin (2010, p. 2), “é irrecuperável toda a imagem do passado que 

ameaça desaparecer com todo o presente que não se reconheceu como presente 

intencionado nela”. Tal reconhecimento não sugere, obviamente, a busca de sentidos e 

valores mais sólidos através da presentificação das experiências históricas, mas a 
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distinção entre o sentido cronológico do tempo e a temporalidade interna das ações. 

Para citar o filósofo alemão Martin Heidegger (2006, p. 501), “é aguardando que a 

ocupação se pronuncia no “então”, é retendo que ela se pronuncia no “outrora” e é 

atualizando que o faz no “agora”. Ao nos orientarmos por esse viés heideggeriano, isso 

significa que o sentido e a forma da realidade do tempo passado não estão apenas nos 

acontecimentos, mas também nos sistemas, nos processos onde agem diferentes 

substâncias em interação responsáveis em transformar tais acontecimentos em fatos 

históricos.  

Nesse sentido, observamos que o estudo da representação do passado encontra-

se estruturado na relação básica entre o ato de narrar e o caráter temporal das 

experiências humanas, ou seja, nos modos pelos quais as narrativas, aqui consideradas 

processos culturais, (re) constroem nossas possibilidades de conhecimento histórico, 

“our notions of self, in the present and in the past”
4
 (HUTCHEON, 2002, p. 7). Segundo 

Beatriz Sarlo (2007, p. 12), o passado só pode ser “compreensível na medida em que 

esteja organizado por procedimentos da narrativa e, através deles, por uma ideologia 

que evidencie um continuum significativo e interpretável do tempo”. Como uma forma 

elevada de (re) configuração do tempo e de seus agentes através do dinamismo criador 

da linguagem, a narrativa – em especial a ficcional e pós-moderna, como veremos mais 

adiante – participa da rede conceitual das ações no jogo da economia textual, nos 

oferecendo uma rede de possibilidades frente aos paradoxos do tempo passíveis de 

extensão e de transformação. Seria, portanto, “propriamente” real apenas a vivência 

dada “em cada agora”? As vivências passadas e futuras seriam destituídas dessa 

qualidade? (HEIDEGGER, 2006, p. 464). 

Se levarmos em consideração que a mediação entre o tempo e a narrativa é 

realizada pela organização da intriga, como nos fala Ricoeur (2010a), e que, portanto, o 

retorno ao tempo passado pressupõe escolhas e transformações dos aspectos da rede 

conceitual das ações, a representação de um “real” soberano é um empreendimento, 

romanticamente, inalcançável. Desse modo, a reorganização da maneira de se ver e de 

compreender o ser encontram-se, antes, em uma relação de intersignificação entre a 

compreensão narrativa e a organização das ações passadas, no “destino de um tempo 

prefigurado a um tempo refigurado pela mediação de um tempo configurado” 

(RICOEUR, 2010a, p. 95). 

                                                             
4
 “o conhecimento que temos de nós mesmos, no presente e no passado” (Nossa tradução). 
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Assim, nessa situação que induz a uma reflexão crítica sobre a verdadeira práxis 

do conhecimento histórico, ao sugerir uma ampla diversidade material na construção da 

realidade resumida na “oposição global entre a reinscrição do tempo vivido no tempo do 

mundo e as variações imaginativas concernentes ao modo de ligar o primeiro ao 

segundo” (RICOEUR, 2010c, p. 236), o que antes era considerado imutável e fechado, é 

agora examinado como um vasto processo de construção cultural passível de variações 

no tempo e espaço. Por conseguinte, o que está em jogo é a “função de representância 

exercida pelo conhecimento histórico” (RICOEUR, 2010c, p. 236) em sua atividade 

circular, portanto sempre inacabada de reconstrução de um passado “real”, tal como ele 

foi. Lidando com ruínas, a atividade dos historiadores, longe de ser objetiva e 

conclusiva, representa, na maioria das vezes, um ponto de vista particular que se resume 

em espumas das ondas do mar ao negligenciar os “aspectos importantes do passado, que 

ela é incapaz de conciliar, desde a estrutura econômica e social até a experiência e os 

modos de pensar das pessoas comuns” (BURKE, 2011, p. 338).  

Como um dispositivo que de certo modo detém e legitima o caráter 

representativo das ações humanas, o discurso histórico encontra-se inscrito numa 

relação de poder articulada na experiência viva e dinâmica dos acontecimentos, 

admitindo “a passagem de alguma coisa do profano para o sagrado, da esfera humana à 

divina” (AGAMBEN, 2010, p. 45) através dos processos de subjetivação de uma 

consciência homogeneizante. Em “sua vontade de verdade que atravessou tantos séculos 

de nossa história” (FOUCAULT, 2011, p. 14), esse sistema teórico predominante, ao 

suprimir o sujeito enunciador e os diversos atuantes de processos inegavelmente 

heterogêneos, apoia-se no conhecimento restrito e em uma verdade categórica, teológica 

e institucional, ignorando a intencionalidade e a historicidade de toda ordem da 

linguagem. Assim, corroborando a perspectiva de Foucault (2011, p. 20), em sua análise 

acerca das condições de possibilidades das ciências humanas e dos poderes que a 

envolvem, somente apareceria aos nossos olhos 

 

(...) uma verdade que seria riqueza, fecundidade, força doce e 

insidiosamente universal. E ignoramos, em contrapartida, a vontade de 

verdade, como prodigiosa maquinaria destinada a excluir todos 

aqueles que, ponto por ponto, em nossa história, procuraram contornar 

essa vontade de verdade e recolocá-la em questão contra a verdade, lá 

justamente onde a verdade assume a tarefa de justificar a interdição e 

definir a loucura (...) 
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Entretanto, ao invés dessa concepção um tanto monológica da realidade, que 

viola e simplifica a multiplicidade de consciências imiscíveis da caracterização do ser-

no-mundo, “deve-se mostrar a constituição temporal de dis-tanciamento e 

direcionamento” (HEIDEGGER, 2006, p. 420) dos sistemas de signos, dos processos 

culturais que governam as diversas representações de nossa experiência temporal. Uma 

vez que a realidade é socialmente constituída, temporalizando-se como porvir 

atualizante da semântica do ter-sido, apenas a “elaboração da temporalidade da presença 

enquanto cotidianidade, historicidade e intratemporalidade proporciona a visão das 

implicações de uma ontologia originária da presença” (HEIDEGGER, 2006, p. 418) 

(Grifos do autor). Dessa forma, queremos atentar para a importância de se compreender 

o lugar, o dasein, a partir do qual somos constituídos e constituímos o sentido do ser, 

das nossas ações e relações simbólicas no mundo circundante. Vale ressaltar, que ao 

defendermos tal posicionamento, não estamos revitalizando a clássica noção de arché, 

de existência de uma origem teológica que rege nossas ações, mas, ao invés, o sistema 

geral dessa economia que ilustra “o processo de cisão e de divisão do qual os diferentes 

ou as diferenças seriam os produtos ou os efeitos constituídos” (DERRIDA, 1991, p. 

39).  

A partir dessa perspectiva heideggeriana, aqui estendida ao campo da 

historiografia e, posteriormente, da escrita literária em sua (re) significação da rede 

conceitual das ações, ao invés de estabelecermos uma simples relação causal entre um 

sujeito e seu objeto – como o faz a historiografia –, aquilo que o filósofo cunhou de 

concepção “vulgar” do tempo, direcionaremos nossa atenção para a descontínua 

estrutura do ser-no-mundo e suas configurações narrativizadas. Isto é, a direcionamos 

para a relação de significância e derivação estabelecida pelo poder de ruptura do 

discurso ficcional, compreendido, em um sentido mais amplo, como o reduto da 

escritura. 

É importante ressaltarmos, que não estamos defendendo que o discurso histórico 

deva ser abandonado em prol de uma análise do tempo passado unicamente literária, 

pois, corroborando a perspectiva de Nietzsche (apud Benjamin, 1985, p. 228), 

“precisamos da História, mas não como precisam dela os ociosos que passeiam no 

jardim da ciência”. Desse modo, o fato é que a questão do conhecimento histórico do 

passado, de seus agentes e de seus sujeitos deve ser colocada 
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(...) explicitamente e desdobrada em toda sua transparência, a sua 

elaboração exige, de acordo com as implicações feitas até aqui, a 

explicitação da maneira de se visualizar o ser, de se compreender o 

sentido, a preparação da possibilidade de uma escolha (HEIDEGGER, 

2006, p. 42). 

 

Desse modo, como um universo que mantém a permanência da pluralidade, ao 

contrariar as antigas tradições das atividades representativas que exigiam a fiel 

correlação entre o material e sua elaboração, a escritura ficcional inaugura a exploração 

crítica do uso da linguagem e suas implicações na construção da realidade. Fazendo de 

seu estudo seu referente e seu objetivo, ela desconstrói a noção de centro, de uma 

imagem transitiva de “verdade”, abrindo espaço para novas marcas temporais, novas 

possibilidades e, portanto, novas abordagens do passado, além daquelas oferecidas pelos 

“registros oficiais” da História em seu sistema de exclusão. E é justamente nesse cenário 

de desconstrução que se produz a diferença (ou seria ele próprio a diferença?), uma 

“estrutura de intricação, de uma tessitura, de um cruzamento que deixaria repetir os 

diferentes fios e as diferentes linhas de sentido – ou de força – tal como estará pronto a 

enlaçar outros” (DERRIDA, 1991, p. 34) que a autoconsciente criação literária pós-

moderna, em sua atividade de revisão e re-elaboração política, histórica e criativa do 

passado, encontra-se inserida.  

Contestando os preceitos de nossa ideologia dominante através de um diálogo 

irônico com as formas pelas quais conhecemos o passado, a ficção pós-moderna volta-

se para uma atividade paradoxal e de distante solução: mergulhar na ariscada ordem do 

discurso histórico para compreender, ainda que de maneira fragmentada, os sistemas de 

signos que conferem forma à nossa experiência temporal. Ilustrando em sua pluralidade 

as forças simbólicas e as relações de produção existentes na sociedade atual, a literatura 

do pós-modernismo desafia, no interior de seus pressupostos, o discurso centralizado e 

centralizador do método histórico  através do seu retorno às questões ignoradas pela 

historiografia tradicional de Ranke. Entretanto, seu retorno ao passado histórico não tem 

como função oferecer uma historicidade autêntica legitimada pelas clássicas instâncias 

centralizadoras do poder. Antes de se caracterizar como uma busca de um sentido 

atemporal transcendente, a poética do pós-modernismo evidencia o fato de que a 

“realidade” existencial dos acontecimentos do passado é uma realidade discursiva e, 

portanto, a única “historicidade autêntica” é aquela que observa o real e o discurso 

como formas antinômicas. Portanto, lembrando-nos de que “o tempo torna-se humano 

na medida em que está articulado de modo narrativo, e a narrativa alcança sua 
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significação plenária quando se torna uma condição da existência temporal” 

(RICOEUR, 2010, p. 93), a ficção pós-moderna nos insere em uma rede de indagações 

situada no plano da pretensão à verdade na estrutura interna do discurso histórico 

considerado uma espécie de mímesis no sentido tradicional do termo que, ao tentar 

tematizar o real, nos oferece uma compreensão superficial das estruturas da sociedade. 

 Conforme apontou Luiz Costa Lima (2006, p. 155), “o historiador não se libera 

de uma certa mímesis: sua reconstituição do passado traz sempre a marca do tempo em 

que a fez e do lugar social que aí ocupava, estando a ela tanto mais exposto porque sua 

disciplina não dispõe de conceitos próprios”. Assim, para apresentar um relato do que 

“realmente aconteceu”, a própria história depende das convenções da narrativa, de 

aplicações da imaginação produtiva na narração das intrigas. Nessa perspectiva,  

 

(...) por ser de entrada un relato, no hace revivir, como tampoco hace 

la novela; lo vivido tal como sale de las manos del historiador no es lo 

que han vivido los actores; es una narración, lo que permite eliminar 

alguns falsos problemas. Lo mismo que la novela, la historia 

selecciona, simplifica, organiza, hace que um siglo quepa en uma 

página 
5
 (VEYNE, 1972, p. 12). 

 

E é justamente por causa dessa problemática da representação histórica, desse 

processo de agenciamento dos acontecimentos em sistema que exige um rompimento 

com automatismos das interações cotidianas, uma vez que a própria organização da 

intriga abriga “relações não formuladas entre as várias situações textuais, assim como 

possibilidades de conexão outras que as percebidas” (LIMA, 2006, p. 280), que o 

discurso ficcional pode ser considerado uma, dentre as inúmeras formas – quiçá a mais 

produtiva de se compreender o sentido do ser e suas configurações.  

Ao romper com a cadeia linear de causa-efeito-causa devido ao processo de “de-

cisão”, o sistema referencial do discurso literário pós-moderno opera uma trans-

figuração das usuais características semânticas de nossa experiência temporal. Nesse 

sentido, a configuração da narrativa ficcional, segundo os parâmetros miméticos, aqui 

entendidos como uma representação criativa das estruturas inteligíveis do mundo da 

ação, “afeta os campos de referência do mundo sociocultural, deles retirando suas 

funções reguladoras e, desautomatizando-os, os converte em objetos de percepção” 

                                                             
5
 “por ser um relato, não faz reviver, assim como o romance; o vivido tal como sai das mãos do 

historiador não é aquele do qual participaram seus atores; é uma narração, o que permite 

eliminar alguns falsos problemas. Assim como o romance, a história seleciona, simplifica, 

organiza, faz como que um século se resuma em uma página” (Nossa tradução). 
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(LIMA, 2006, p. 285) e não de contemplação. Assim, ao não garantir uma 

uniformização da dinâmica temporal, aquilo que Ricoeur identificou como consonância 

narrativa, uma organização sob o paradigma do “senso final”, o discurso literário 

reconhece a condição aporética da verdade e, assim, nos mostra que a tentativa de 

escrever um relato fiel e linear dos acontecimentos passados se revelaria na monstruosa 

figura da quimera, uma aberração da natureza que negaria à história o direito ao acaso e 

à pluralidade.  

Nesse sentido, se a ligação entre mundo e literatura se dá por meio da capacidade 

da ficção de refigurar nossas experiências temporais, a pergunta que se faz necessária é 

como o discurso poético traz para a linguagem aspectos, qualidades, valores da 

realidade, que não têm acesso à linguagem diretamente descritiva. Assim, buscando 

compreender esse sentimento de que somente a arte da narração ficcional poderia nos 

reconciliar, ainda que não definitivamente, com as aporias de nossa temporalidade – 

marca de nossa incapacidade em dar a nós mesmos outras imagens e outros conceitos 

que as formas efêmeras da história – apresentaremos nas páginas seguintes a teoria de 

Paul Ricoeur (2010a) acerca daquilo que ele denominou por tripla mímesis. Por tripla 

mímesis entenderemos como sendo a capacidade de a literatura em configurar e 

refigurar a experiência viva sob os efeitos das operações narrativas elaboradas no 

interior mesmo da linguagem. 
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CAPÍTULO 3 

O TEMPO NARRADO PELA LITERATURA 

 

 

Se a experiência humana do mundo só é acessível à reflexão por essa 

mediação dos símbolos e da linguagem, esta última, por sua vez, só é 

plenamente inteligível por sua relação com aquela experiência, por 

estar inserida nessa experiência, por também fazer parte dela. 

Paul Ricoeur 

 

 

Se a experiência humana apenas torna-se acessível a partir do momento em que 

está configurada sob a forma de narrativa, o mundo exposto pela obra é sempre 

temporal. Dessa forma, podemos dizer que existe, entre a atividade de narrar uma 

história e o caráter temporal da experiência humana, uma correlação que não é 

puramente acidental. Nas palavras do filósofo francês Paul Ricoeur (2010a, p. 23), trata-

se de uma “forma de necessidade transcultural”. Assim, partindo da relação entre tempo 

e narrativa, Ricoeur toma como fio condutor desta mediação a teoria aristotélica sobre a 

configuração mimética da obra de ficção. Desdobrando o conceito de mímesis em três 

momentos distintos, mas que se complementam, denominados mímesis I, mímesis II e 

mímesis III, o hermeneuta buscará demonstrar desde a maneira como o texto é 

prefigurado da experiência humana até a sua recepção e consequente atualização pelo 

leitor. Ricoeur busca, portanto, na Poética de Aristóteles, as noções de mímesis e intriga 

(estrutura de agenciamento dos fatos em um sistema), consideradas estruturantes de toda 

narrativa. Entretanto, ao invés de simplesmente reproduzir o tradicional significado de 

mímesis, ele o desenvolve em três categorias, como adiantamos acima. Nesse caso, 

mímesis I, II e III corresponderiam, respectivamente, aos momentos da prefiguração, 

configuração dos aspectos temporais do campo prático e a refiguração de nossa 

experiência temporal por esse tempo construído.  

Nessa perspectiva, Ricoeur nos oferece outra abordagem do texto literário 

diferente daquela proposta pela semiótica cuja atenção era o estudo do objeto ficcional 

em si mesmo. Nas palavras do próprio autor (RICOEUR, 2010a, p. 95), “uma 
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hermenêutica, em contrapartida, preocupa-se em reconstruir todo o arco das operações 

mediante as quais a experiência prática dá a si mesma obras, autores e leitores”.  

 

3.1 Mímesis I ou o porque o mundo é passível de se tornar discurso 

 

Ricoeur inicia sua caracterização de mímesis I sustentando que a composição da 

intriga, ou seja, a construção da narrativa encontra-se enraizada numa pré-compreensão 

do mundo da ação, de uma realidade anterior sobre a qual a narrativa deve ser 

construída. Dito de outra forma, temos que a prefiguração do campo prático – universo 

vivido no qual ocorrem as ações e sentimentos humanos – já contém pré-narrativas 

possíveis que podem e precisam ser apreendidas e elaboradas pelo narrador. Dessa 

maneira, a identificação da mímesis I encontra-se no vivido, no seu estado prefigurado, 

por assim dizer, pois lhe são inatas possibilidades de transformarem-se em narrativas. 

Daí em sua concepção, a ação possuir estruturas inteligíveis, recursos simbólicos e um 

caráter temporal que seguem uma progressão fácil de ser estabelecida e compreendida. 

Se na esteira de Aristóteles, Ricoeur propõe que a intriga seja lida como uma 

imitação criativa de nossa experiência temporal, a primeira competência que precisamos 

desenvolver, para compreender “a tese segundo a qual a temporalidade entra na 

linguagem da medida em que esta configura e refigura a experiência temporal” 

(RICOEUR, 2010a, p. 96), é a capacidade de identificar os aspectos estruturais e 

semânticos da rede conceitual da ação que demanda narração. Aspectos, esses, que nos 

permitem, em primeiro lugar, distinguir estruturalmente o domínio da ação do domínio 

do movimento físico. O sentido prevalente dessa equação será precisamente a 

aproximação dos conceitos de mímesis e mythos. Assim como na poética clássica a 

natureza e as espécies da poesia diferem entre si em três pontos de imitação (meios, 

objetos e maneiras), a natureza de nossas ações no campo prático também pode ser 

classificada em perguntas sobre “o quê”, o “por quê”, o “quem”, o “como”, o “com” ou 

o “contra quem” da ação. Assim, se o domínio da ação se diferencia do domínio físico é 

porque ela é mediada por linguagem e produzida por agentes que possuem objetivos, 

motivos e circunstâncias que, por sua vez, levam à interação. Ilustrando o compromisso 

entre o processo de representação como fator construtivo da intriga e a natureza da 

realidade representada como efeito de sentido no campo prático, Ricoeur (2010a, p. 98) 

sublinha que a mesma inteligência utilizada por nós para compreender a ação é 

empregada para seguir uma história e que, portanto, existe uma relação de 
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intersignificação que é ao mesmo tempo de pressuposição e transformação entre a 

compreensão narrativa e a compreensão prática. É dessa maneira que, se por um lado, 

todo discurso narrativo pressupõe da parte do seu narrador e de sua audiência uma 

familiaridade com os termos que vimos presentes na intriga aristotélica; por outro, a 

narrativa não se restringe a fazer uso de nossa familiaridade com a rede conceitual das 

ações. Acrescenta a ela aspectos discursivos que a distinguem de uma simples sequência 

de frases para gerar modalidades distintas de discursos, quer se trate de narrativa 

histórica ou ficcional. Para melhor explicar a relação entre a rede conceitual da ação e as 

regras de composição narrativa, Ricoeur (2010a, p. 99) recorre à distinção entre “ordem 

paradigmática” e “ordem sintagmática”: 

 

Na medida em que remetem à ordem paradigmática, todos os termos 

relativos à ação são sincrônicos, no sentido de que as relações de 

intersignificação que existem entre fins, meios, agentes, circunstâncias 

e o resto são plenamente reversíveis. Em contrapartida, a ordem 

sintagmática do discurso implica o caráter irredutivelmente diacrônico 

de toda ordem narrada. Mesmo que essa diacrônica não impeça a 

leitura de trás para frente da narrativa, essa leitura que remonta do fim 

para o começo da história não abole a diacronia fundamental da 

narrativa.  

 

Percebemos, portanto, que a compreensão narrativa pressupõe a pré-compreensão 

prática na qual tais elementos existem em uma ordem paradigmática (de forma 

sincrônica e simultânea, não um após o outro), sincrônica. Entretanto, na passagem da 

compreensão prática à compreensão sintagmática da narrativa, os termos da semântica 

da ação adquirem uma nova significação graças ao encadeamento sequencial que a 

intriga confere aos agentes.  

Nesse sentido, observamos que a intriga, entendida como o agenciamento dos 

fatos na ação constitutiva da história narrada, caracteriza-se como o “equivalente 

literário da ordem sintagmática que a narrativa introduz no campo prático” (RICOEUR, 

2010a, p. 100). E é justamente nessa equivalência que reside a hipótese básica de nossa 

dissertação: o discurso literário compreendido como uma das formas mais produtivas de 

se compreender nossa experiência temporal a partir do momento em que a dupla relação 

entre regras de composição da intriga e termos de ação constitui meios de atualização de 

transformação. Nas palavras de Paul Ricoeur (2010a, p. 100), “compreender uma 

história é compreender ao mesmo tempo a linguagem do fazer e a tradição cultural da 

qual procede a tipologia das intrigas”.   
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Em mímesis I, existe uma segunda ancoragem que a composição narrativa 

encontra na compreensão prática: os recursos simbólicos imanentes à ação. Se, com 

efeito, a ação pode ser narrada, pode ser inserida em uma intriga, é porque ela já está 

articulada em signos e regras, ou seja, encontra-se simbolicamente mediatizada. A partir 

do momento em que as formas culturais permitem aos indivíduos darem sentido às suas 

existências e efetuarem julgamentos de ordem moral, perceber o caráter estruturado de 

um conjunto simbólico significa abarcar o “conjunto das convenções, das crenças e das 

instituições que formam a rede simbólica da cultura” (RICOEUR, 2010a, p. 102). Em 

outras palavras, temos que é “em função de...” uma determinada convenção simbólica 

que podemos interpretar um simples gesto do cotidiano de levantar o braço, por 

exemplo, como maneira de saudar, chamar um taxi ou o garçom. 

Nesse sentido, obsevarmos que os sistemas de símbolos internos à ação fornecem 

as regras de significação em função das quais os comportamentos serão interpretados. 

Como argumentou Paul Ricoeur (2010a, p. 102), “antes de serem submetidos à 

interpretação, os símbolos são interpretantes internos à ação”. Dessa forma, 

caracterizando-se como um quase texto, o simbolismo confere à ação uma primeira 

legibilidade cujo significado não pode ser o último para a interpretação da intriga, ainda 

que ela dialogue, como vimos, diretamente com a textura da ação.  

O termo simbolismo introduz ademais a ideia de regra, não só no sentido de base 

interpretativa, mas no sentido de norma. Em função das normas imanentes a uma 

cultura, as ações também podem ser julgadas segundo uma escala de preferência moral, 

segundo graus de valor. Podemos, portanto, vincular ao nível de mímesis I algumas 

pressuposições “éticas” da narrativa que, na leitura de Paul Ricoeur, já são encontradas 

na Poética de Aristóteles. A Poética não supõe apenas “agentes”, mas caracteres 

dotados de qualidades éticas. Como vemos no escrito aristotélico, a tragédia pode 

representá-los como “melhores” e a comédia como “piores” por causa da compreensão 

prática que os autores compartilham com seu público, por isso, a ação não se faz neutra: 

“um motivo para pensar que essa neutralidade não é nem possível nem desejável é que a 

ordem efetiva da ação não oferece ao artista apenas convenções e convicções a serem 

dissolvidas, mas ambiguidades, perplexidades a serem resolvidas de modo hipotético” 

(RICOEUR, 2010a, p. 104). Embora não objetivamos tratar da sempre conflituosa 

relação entre arte e cultura tão debatida na contemporaneidade, é válido ressaltar mais 

uma vez a maneira como o estudo da mímesis desenvolvido por Paul Ricoeur já 

redesenha a relação entre a literatura e a realidade social e cultural da qual emerge.  
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Por fim, o terceiro aspecto da pré-compreensão da ação que a atividade mimética 

pressupõe é justamente o problema central da tese de Paul Ricoeur: os aspectos 

temporais nos quais o tempo narrativo insere suas configurações. A compreensão da 

ação não se detém apenas em uma familiaridade com a rede conceitual das ações e com 

suas mediações simbólicas, mas presume estruturas temporais que pedem a narração. 

Ricoeur (2010a, p. 106) evidencia que a práxis cotidiana só pode ser plenamente 

compreendida no horizonte do tempo, pois o que importa “é a maneira como a práxis 

cotidiana ordena um com relação ao outro o presente do futuro, o presente do passado, 

o presente do presente. Pois é essa articulação prática que constitui o mais elementar 

indutor da narrativa”. 

Percebemos, portanto, a importância que tão logo se apresenta na teorização do 

conceito mimético na filosofia de Paul Ricoeur. Ao invés de partir do estudo do objeto 

já remodelado pelo processo representativo, Ricoeur se propõe a levar em conta uma 

pré-compreensão daquilo que seja o agir humano, isto é, a ação que será “imitada”: sua 

semântica, sua simbólica e sua temporalidade. Como disse Ricoeur (2010a, p. 112), “é 

nessa pré-compreensão, comum ao poeta e a seu leitor, que se delineia a construção da 

intriga e, com ela, a mimética textual e literária”. Afinal, se não configurasse o que, na 

ação humana, já se figura, o discurso literário seria sempre incompreensível.  

 

3.2 Mímesis II ou o reino do “como se” 

 

Depois de descrever os elementos estruturais da ação, as características que nos 

auxiliariam na pré-compreensão do campo prático do vivido, Ricoeur inicia o estudo 

sobre o modo como esses elementos serão agenciados na composição poética. Nas 

palavras do filósofo (2010a, p. 112), é com mímesis II que se abre “o reino do como se”, 

o reino da narrativa propriamente dita. Antes de prosseguirmos, é interessante pontuar a 

escolha pela expressão “como se” ao invés de “ficção”. Tal decisão justifica-se como 

uma tentativa perspicaz de evitar o equívoco que o emprego do mesmo termo em duas 

acepções diferentes poderia criar: ora como sinônimo das configurações narrativas, ora 

como antônimo da pretensão que a narrativa histórica tem de construir uma narrativa 

“verídica”, uma correlação direta entre os eventos e sua representação. Ainda que haja 

uma diferença que afeta a dimensão referencial da narrativa histórica e da construção 

poética, Ricoeur irá apenas formulá-la no segundo tomo de Tempo e narrativa e, por 

isso, reserva-se o direito de, em mímesis II, pensar o conceito de “ficção” nos moldes do 
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mythos aristotélico, ou seja, como aquilo que designa a configuração da narrativa cujo 

paradigma é a construção da intriga. 

Feita essa resalva, percebemos que ao invés de isolar a configuração narrativa em 

uma estrutura fechada que ignorasse sua dimensão própria referencial, Ricoeur busca 

em mímesis II estabelecer uma ponte entre o tempo pré-figurado de mímesis I e o tempo 

refigurado de mímesis III. Como falamos anteriormente, mímesis II abre o universo da 

composição poética, instituindo a literariedade da obra literária. Se para Roland Barthes 

(2011), a literatura não fala sobre alguma coisa, mas de alguma coisa, é fundamental 

que saibamos como esse “falar” caracteriza-se no universo das coisas possíveis. Afinal, 

“como é que um texto, que é linguagem, pode estar fora das linguagens? Como 

exteriorizar (colocar no exterior) os falares do mundo, sem se refugiar em um último 

falar a partir do qual os outros seriam simplesmente relatados, recitados?” (BARTHES, 

2010, p. 39).  

Portanto, vemos que é no jogo dos elementos constitutivos de mímesis II que a 

tese segundo a qual a literatura não mantém ligação significativa com o mundo é 

contrariada. Em um estudo mais abrangente, observamos que a operação de 

configuração do campo textual da intriga substitui o conceito estático de significação 

pelo conceito dinâmico de significância, para lembrarmos Kristevá
6
 (p. 48), abrindo 

espaço para a produção de novos sentidos que será realizada pelo leitor/receptor na 

última fase da mímesis. 

Assim sendo, Ricoeur destaca que essa dialética do fora (mundo da ação) e do 

dentro (poiésis) do texto deriva da função de mediação da intriga. Segundo ele, a intriga 

é mediadora por três aspectos: por fazer uma mediação entre acontecimentos e uma 

                                                             
6
 Em seu livro Sémeiotikè – Recherces pour une sémanalyse, mais precisamente nas páginas 10-11, Julia 

Kristeva substituiu o conceito estático de significação pelo conceito de significância (signifiance). 

Segundo a teoria da produção textual de Kristeva, a significação seria aprisionada pelo sujeito em seu 

discurso e, por isso, poderia ser comunicada a outro sujeito sem que houvesse danos significativos na 

informação transmitida. Por outro lado, a noção de significância alude justamente àquilo que não se 

deixa dominar, àquilo que excede ao discurso e ao sujeito: a escritura, o jogo de máscaras linguageiras 

cuja residência é o próprio texto. Nas palavras de Julia Kristeva, “a significância, tornando-se uma 

infinidade diferenciada cuja combinatória ilimitada nunca encontra termo, a ‘literatura’/o texto subtrai 

o sujeito de sua identificação com o discurso comunicado e, pelo mesmo movimento, quebra a 

disposição de espelho refletindo as estruturas de um exterior”. Assim, acreditamos que é na linguagem 

poética em sua infinidade potencial, ou na configuração de mímesis II - para não nos distanciarmos do 

nosso foco neste capítulo - que a noção tradicional de verossímil é posta entre parênteses: sua validade 

encontrar-se-ia apenas no domínio interno de um discurso que se pretende obediente aos esquemas de 

uma estrutura discursiva finita. Por conseguinte, subvertendo toda e qualquer descrição sistemática por 

meio da interseção entre o mundo codificado pelo poema e o mundo no qual a ação se desdobra, 

mímesis II caracteriza-se como um momento de questionamento da existência de um certo “real” como 

“existente” que independe do sujeito, ou, como diria Ricoeur, do mundo da ação. 
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história; por compor juntos fatores heterogêneos e, por fim, pelos seus caracteres 

temporais. Vale ressaltar que, por estabelecerem uma relação dialógica entre si, esses 

aspectos não devem ser compreendidos de forma isolada para não corrermos o risco de 

estabelecer um estudo desses caracteres baseado num raciocínio de causalidade. 

Assim, temos que a tessitura da intriga opera uma intermediação entre 

acontecimentos individuais e uma história tomada como um todo. Isso significa dizer 

que a construção da intriga, ao extrair “uma história sensata de uma diversidade de 

acontecimentos ou incidentes” (RICOEUR, 2010a, p. 114) que compõem a ordem 

paradigmática da ação, como descrevemos em mímesis I, converte uma simples 

sucessão de acontecimentos em uma configuração inteligível de modo que se permita a 

identificação do “tema” da história, aquilo que une esses acontecimentos em um todo 

compreensível. Nas palavras de Ricoeur (2010a, p. 114), “a composição da intriga é a 

operação que tira de uma simples sucessão uma configuração”. Assim, observamos que, 

por configurar os componentes da semântica da ação em uma ordem sintagmática, a 

composição da intriga coaduna “fatores tão heterogêneos como agentes, objetivos, 

meios, interações, circunstâncias, resultados inesperados” (RICOEUR, 2010a, p. 114). 

É interessante observarmos que Aristóteles, em Poética, já havia antecipado esse caráter 

mediador de diferentes modos: primeiro, por meio da caracterização das três “partes” da 

tragédia – intriga, caracteres e pensamento – sob o título do “o quê” da imitação. 

Portanto, nada nos impediria, como fez Ricoeur, de estender o conceito de intriga à 

tríade inteira.  Ao incluir na intriga os incidentes dignos de inspirar “terror e pena”, “as 

peripécias” e os reconhecimentos” (2011, p. 29-30), Aristóteles estabelece uma relação 

de igualdade entre a intriga e a configuração caracterizada pelo filósofo francês (2010a, 

p. 115) como concordância-discordância, ou seja, a capacidade de a narrativa criar 

matrizes de sentido.  

 Nesse viés, Ricoeur observa que a intriga também é mediadora por seus 

caracteres temporais próprios. Aspectos, esses, que nos autorizam a chamar a 

configuração poética, por generalização, de “síntese do heterogêneo” (RICOEUR, 

2010a, p. 115). Embora tais caracteres temporais não tenham sido considerados por 

Aristóteles, eles estão diretamente implicados no dinamismo constitutivo da narrativa na 

qual o paradoxo agostiniano do tempo não será resolvido de modo especulativo, mas 

poético. Isso porque a narrativa combina duas dimensões temporais, uma cronológica, 

outra não cronológica. A primeira constitui a dimensão episódica da narrativa, a história 

como sendo composta por uma sucessão de acontecimentos. A segunda é a dimensão 
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configurante propriamente dita, por meio da qual a intriga transforma os acontecimentos 

em história. Nas palavras de Paul Ricoeur (2010a, p. 115), “esse ato configurante 

consiste em tomar conjuntamente as ações particulares ou o que chamamos de 

incidentes da história; dessa diversidade de acontecimentos, ele tira a unidade de uma 

totalidade temporal”.   

Entretanto, como sublinhado pelo filósofo, a poíesis faz mais que refletir o 

paradoxo da temporalidade. Ao mediatizar os dois polos do acontecimento e da história, 

a composição dinâmica da intriga confere ao paradoxo do tempo uma solução que é o 

próprio ato poético, revelando para o leitor a capacidade que a história tem de ser 

acompanhada em sua dialética viva.  “Acompanhar uma história” é, portanto, avançar, 

sob a condução de uma expectativa, em meio a contingências e peripécias até uma 

conclusão. Contudo, o fechamento da intriga não deve ser previsível a partir das 

premissas que a antecedem, pois “entender a história é entender como e por que os 

sucessivos episódios conduziram a essa conclusão, que, longe de ser previsível, deve ser 

finalmente aceitável, como sendo congruente com os episódios reunidos” (RICOEUR, 

2010a, p. 116). Quando relemos uma obra, por exemplo, procuramos, de alguma forma, 

pistas do fim logo no início da narrativa e indícios do começo da diegese na conclusão. 

Ao fazer isso, escapamos à chamada “flecha do tempo” e aprendemos que a dimensão 

do tempo não se limita à linearidade. Nas palavras de Ricoeur (2010a, p. 118), “ao ler o 

fim no começo e o começo no fim, também aprendemos a ler o próprio tempo 

retrospectivamente, como sendo a recapitulação das considerações inicias de um curso 

de ação em suas consequências finais”.  

Antes de terminar sua discussão acerca de mimesis II, Ricoeur propõe acrescentar 

à análise do ato configurante dois aspectos complementares que garantem a 

continuidade do processo entre mímesis II e mímesis III: a tradicionalidade e a 

esquematização, características do ato configurante, que mantêm uma relação específica 

com o tempo. A esquematização pode ser comparada à imaginação produtora de Kant, 

na medida em que além do fato de ela não seguir nenhuma regra, ela constituiria a 

matriz geradora de qualquer regra. É o próprio estatuto criador da obra de arte, que ao 

mesmo tempo em que é produzida, produz seu modo de produção. Nas palavras de Paul 

Ricoeur (2010a, p.119),  

 

...o esquematismo tem essa capacidade, porque a imaginação 

produtiva tem fundamentalmente uma função sintética. Ela liga 
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entendimento e intuição, gerando sínteses a um só tempo intelectuais e 

intuitivas. Também a composição da intriga gera uma inteligibilidade 

mista entre o que já denominamos a chave de ouro, o tema, o 

pensamento da história narrada e a apresentação intuitiva das 

circunstâncias, dos caracteres, dos episódios e das mudanças de 

fortuna que constituem o desenlace. É por isso que se pode falar de 

um esquematismo da função narrativa. 

 

Porém, esse esquematismo, implicando determinações de um novo gênero, 

também se constitui em uma tradição. Ricoeur faz esses apontamentos pensando, 

principalmente, na questão dos gêneros literários e dos modelos de narrativa. Tais 

padrões de narração não são construídos apenas com adequações a moldes pré-

estabelecidos. Mesmo uma narrativa inovadora está submetida a regras. Ela está ligada a 

uma tradição, ainda que seja para transformá-la numa espécie de “deformação regrada” 

(RICOEUR, 2010a, p. 121). Na perspectiva ricoeuriana, a tradição não deve ser 

entendida como um depósito morto cuja transmissão de sentido se deu de forma inerte. 

Pelo contrário, a constituição de uma tradição repousa em um jogo entre sedimentação e 

inovação. Como disse Ricoeur (2010a, p. 118), “a imaginação produtiva só não é 

destituída de regra, como constitui a matriz geradora das regras” sempre suscetível a ser 

reativada.  

Esses paradigmas originam-se de uma história sedimentada, cuja gênese foi 

obliterada. Segundo Ricoeur, essa sedimentação se dá em múltiplos níveis da narração, 

que exigem de nós um grande discernimento no uso do termo paradigmático. 

Recorrendo a Aristóteles, veremos que ela pode se encontrar nas características formais 

da intriga, identificadas como a concordância discordante; nos gêneros da tragédia grega 

e nas obras singulares, como Ilíada, Édipo Rei. Por conseguinte, na medida em que no 

agenciamento dos fatos o nexo causal prevalece sobre a pura sucessão, emerge um 

universal que é, como nos o interpretamos, o próprio agenciamento erigido em tipo. 

Assim, como observou Ricoeur (2010a, p. 120), “foi por isso que a tradição narrativa 

ficou marcada não só pela sedimentação da forma e pela do gênero trágico, mas também 

pela dos tipos gerados pelo decalque de obras singulares”. Por conseguinte, se 

englobarmos forma, gênero e tipo sob o título de paradigma, poderemos dizer que os 

paradigmas fornecem códigos de leitura para uma experimentação no campo narrativo. 

No caso da historiografia literária, para exemplificarmos essa reflexão, a reflexão acerca 

das relações entre literatura e sociedade é uma questão problemática e as respostas a ela 

produziram e produzem efeitos que formam toda uma corrente de saber em torno do 
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fenômeno literário e da história das ideias.  Passando por Platão, para quem a literatura 

era caracterizada como uma cópia imperfeita do Real; percorrendo as ideias aristotélicas 

nas quais o discurso literário se distinguiria da história por apresentar o que poderia ter 

acontecido, até chegarmos aos dias atuais onde a própria noção de “real” “tornou-se” 

contestável, verificamos que floresceram interpretações sobre essa questão. A partir do 

ponto de vista ricoeuriano, poderíamos dizer que as inovações trazidas por cada uma 

dessas interpretações estão ligadas de alguma maneira à tradição das premissas 

dominantes da Crítica Literária. Entretanto, essa tradição longe de ser estática ganha 

novas características a cada nova síntese. Como diria Paul Ricoeur (2010a, p. 121), “há 

sempre lugar para a inovação na medida em que aquilo que é produzido na poiésis do 

poema é sempre, em última instância, uma obra singular, esta obra aqui”. Desse modo, 

por analogia, poderíamos dizer que da mesma forma que os paradigmas constituem 

apenas a gramática que rege a composição de novas obras, uma obra de arte é uma 

produção original, uma existência nova no reino linguageiro.  

Porém, não devemos levar essa singularidade ao extremo visto que a inovação é 

sempre governada por regras. Embora possa estabelecer uma relação variável com os 

paradigmas da tradição, o trabalho da imaginação produtiva não surge do nada. Ainda 

que nos afastemos da tradição, esse afastamento cria suas próprias regras e se dá em 

todos os níveis: com relação aos tipos, com relação aos gêneros e com relação ao 

próprio princípio formal da concordância-discordância. O primeiro tipo de afastamento 

é constitutivo de qualquer obra singular onde cada uma difere de qualquer outra. O 

segundo, menos frequente, é a mudança de gênero: equivale à criação de um novo 

gênero, o romance, por exemplo, com relação ao drama ou à narrativa maravilhosa. Já o 

terceiro, considerado por Ricoeur como o mais radical, é a contestação do princípio da 

concordância-discordância cuja amplitude significaria a morte da própria narrativa.  

Assim vemos que esquematização e tradicionalidade além de situarem a obra no 

horizonte de expectativa do leitor, como obervaremos em mímesis III, estabelecem uma 

relação dialógica entre aquilo que se encontra no interior do texto e sua referência 

extratextual.  

 

3.3 Mímesis III – entre o mundo do texto e o mundo do leitor 

 

Vimos até o presente momento os elementos relevantes para a elaboração da 

resposta à questão norteadora deste capítulo: como o estudo da representação encontra-
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se estruturado na relação básica entre o ato de narrar e o caráter temporal das 

experiências humanas, ou seja, como as narrativas evidenciam um continuum 

interpretável do tempo e do espaço. Através de uma análise dos dois primeiros 

momentos da mímesis, segundo Paul Ricoeur (2010a), verificamos que a 

(re)configuração do tempo e dos seus agentes pela narrativa, só é possível a partir do 

momento em que a intriga incorpora um tempo  histórico, em que se situa a nossa 

existência e experiência (caracterizada por mímesis I), como trama (mímesis II). Essa 

trama, por sua vez, combina os episódios e a história como um todo num conjunto 

significativo e o faz por sua capacidade de configurar em narrativa o que já estava 

figurado anteriormente, através da rede conceitual que, como já falamos anteriormente 

na definição dos dois primeiros estágios miméticos, nos permite questionar 

significativamente a ação humana.    

Entretanto, para o filósofo francês (2010a, p. 123), “a narrativa só alcança seu 

sentido pleno quando é restituída ao tempo do agir e do padecer na mímesis III”.  

Considerando que a linguagem, como diria Ricoeur, se constrói marginalmente à 

experiência e que o sentido implica, em última instância, para além da obra, o mundo 

que ela projeta, temos que o ato de leitura é o vetor da capacidade que a intriga tem de 

modelizar a experiência do leitor.  É válido pontuar que em várias passagens de sua 

Poética, Aristóteles
7
 já identificava que capacidade de recepção do público. O 

agenciamento das ações em mímesis II, portanto, apenas representaria um sentido 

potencial cujo efeito será experimentado pelo leitor, e não um objeto definido, 

preexistente à leitura. Nas palavras de Iser (1994, p. 9), 

 

 “o sentido deve ser o produto de uma interação entre os sinais 

textuais e os atos de compreensão do leitor. E o leitor não pode 

desprender-se dessa interação; ao contrário, a atividade estimulada 

nele o ligará necessariamente ao texto e o induzirá a criar as condições 

necessárias à eficácia desse texto. Como o texto e o leitor se fundem 

assim numa única situação, a divisão entre sujeito e objeto não 

funciona mais; segue-se que o sentido não é mais um objeto a ser 

definido, mas um efeito a ser experimentado”. 

 

Nesse sentido, poderíamos dizer, sob a trilha do pensamento ricoeuriano, que esse 

estágio corresponderia ao que Hans-Georg Gadamer, em Verdade e médodo (2013), 

chama de “aplicação”. Para o hermeneuta alemão, a noção de aplicação não deve ser 

                                                             
7
 Quando diz que a poesia “ensina” o universal e que a tragédia, ao “representar a piedade e o temor 

realiza uma depuração desse tipo de emoções”, Aristóteles (2011, p. 13) já indicava que é de fato no 

ouvinte ou no leitor que termina o percurso da mímesis. 
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considerada um apêndice enxertado à compreensão, mas uma parte dinâmica de todo 

projeto hermenêutico. Inscrevendo o fenômeno da compreensão no mundo da vida e 

preservando a historicicidade e a consciência histórica do homem, Gadamer (2013) 

sugere que a interpretação não pode ser dissociada de seus componentes histórico e 

cultural. Não haveria, portanto, o conhecimento da “coisa em si”, mas sua mediação 

com a tradição, sobre a qual falamos em mímesis II, e com os (pré)conceitos do leitor. 

Para Gadamer (2013), quem quiser compreender um texto realiza sempre um projetar. 

Dito de outro modo, temos que todo processo de leitura opera um jogo em que há a 

interação entre o movimento da tradição e o movimento do receptor. No encontro com o 

texto, com o mundo de mímesis II, somos guiados por uma pré-compreensão que resulta 

de nosso contato com o mundo, de nossos valores, de nossas culturas e de nossas 

línguas. É a partir dessa interação que podemos antecipar o sentido que guia, por 

exemplo, a interpretação/recepção de um texto. Lembremos, portanto, dos dois aspectos 

com os quais Ricoeur finaliza a caracterização da intriga no estágio de mímesis II, ou 

seja, a esquematização e a tradicionalidade. Afinal, são esses traços que, como vimos, 

desafiam a oposição básica entre um “dentro” e um “fora” do texto. Enquanto categorias 

da interação entre a operatividade da escritura e da leitura, “esquematização” e 

“tradicionalidade” desafiam a clássica ideia de que o texto é uma estrutura estática e 

fechada. Tomemos como exemplo a leitura de um romance sem final previsível. Num 

primeiro momento, temos uma ideia, um entendimento motivado pela leitura do prólogo 

e por outros fatores, como a caracterização das personagens e do cenário. Desse modo, 

atribuímos determinado sentido a uma cena inicial. Entretanto, no decorrer do nosso 

passeio pelo bosque da ficção, conforme obtemos novas informações, suspendemos o 

juízo da primeira pré-compreensão. Considerando que a cadeia de significâncias de todo 

texto literário encontra-se no interior da própria diegese, podemos alterar o sentido 

definido inúmeras vezes. Longe de se tratar de uma arbitrariedade, essa relação 

estabelecida entre o leitor e o texto evidencia a legitimidade da opinião prévia, 

colocando-a em discussão. O conhecimento adquirido tem por alicerce a pré-

compreensão naturalmente limitada, mas a aquisição de novas informações torna sua 

possibilidade infinita. 

Nas palavras de Paul Ricoeur (2010a, p. 131),  

 

...os paradigmas aceitos estruturam as expectativas do leitor e (...) 

fornecem as linhas diretoras para o encontro entre o texto e seu leitor. 
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Em suma, são eles que regem a capacidade que a história tem de se 

deixar acompanhar. Por outro lado, é o ato de ler que se junta à 

configuração da narrativa e atualiza sua capacidade de ser 

acompanhada. Acompanhar uma história é atualizá-la em leitura. 

 

Nesse sentido, se a composição da intriga pode ser descrita como um ato do juízo 

e da imaginação produtiva é na medida em que esse ato é obra conjunta do texto e de 

seu leitor. Conforme escreveu Ricoeur no ensaio “O que é um texto?” (1989), a 

interpretação de um texto somente se completa no momento em que o leitor se torna um 

sujeito que começa a se compreender. Ao retirar o texto de seu fechamento em suas 

estruturas intratextuais, o jogo operado pela leitura é fundamental para que a obra 

adquira sua significação plena. É ainda o ato de ler que se junta ao jogo da inovação e 

da sedimentação dos paradigmas que esquematizam a composição da intriga. Para além 

da leitura, é na ação efetiva que o leitor, instruído pela obra, transforma a configuração 

textual em uma refiguração da experiência.  

Essa relação pode a princípio parecer circular. Afinal, o sentido nasce da 

temporalidade humana e, no fim, é para lá que ele retorna. Para Ricoeur, ela é realmente 

circular, porém essa circularidade não deve ser tomada como viciosa. Segundo o 

filósofo (2010, p. 124), a acusação de círculo vicioso procede da “sedução por duas 

versões da circularidade: a violência da interpretação e sua redundância” (grifos 

nossos). No caso da primeira, temos que a narrativa estabelece uma consonância 

temporal onde só há dissonância: a experiência humana. Ao conferir forma ao que é 

informe, imprimindo uma ordem ao tempo, a narrativa fornece o “como se” próprio da 

ficção. Mas, longe de ser uma mera cópia do viver humano, a forma dada pela narrativa 

pode ser suspeita de trapaça. A experiência temporal não pode ser resumida ao caos e à 

dissonância. Como afirmara Santo Agostinho, distentio e intentio (conceitos próximos 

de consonância e dissonância) confrontam-se no interior da experiência autêntica. 

Afinal, a composição da intriga nunca é o mero triunfo da “ordem”. Embora haja 

prevalência da concordância, a dissonância não é abolida. No caso das obras literárias 

enquadradas sob o signo da pós-modernidade, observamos que essas narrativas mais 

desorientam o leitor do que oferecem a ele uma representação consonante do tempo: 

 

Por meio das frustrações geradas pelo seu desprezo irônico por todo 

paradigma, e graças ao prazer mais ou menos perverso que o leitor 

tem de ser excitado e ludibriado, essas obras satisfazem a um só 
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tempo a tradição que elas despistam e as experiências desordenadas 

que elas acabam imitando no seu esforço de não imitar os paradigmas 

aceitos (RICOEUR, 2010a, p. 126). 
 

Nesse caso, observamos, portanto, que não é mais a “concordância” que é imposta 

à “discordância” de nossa experiência temporal. Trata-se, sobretudo, da “discordância” 

estabelecida no discurso pela distância irônica de qualquer paradigma que governa o 

anseio de “concordância” que fundamenta nosso estar no mundo. Nesse sentido, 

podemos “legitimamente suspeitar que a suposta discordância de nossa experiência 

temporal não passa de um artifício literário”, como observou Ricoeur (2010a, p, 127). 

Assim, observamos que a discussão acerca dos limites da concordância, dos limites da 

possibilidade de compreensão dos acontecimentos passados, para não nos 

desvencilharmos do projeto de estudo desta dissertação, aplica-se a todas as 

eventualidades de “concordância-discordância” no nível da narrativa.  

A segunda objeção feita por Ricoeur acerca do círculo vicioso, a redundância 

interpretativa, encontra sua réplica na reafirmação da estrutura pré-narrativa da 

experiência, na própria análise de mímesis I. Afinal, “Se não há experiência humana que 

não seja mediatizada por sistemas simbólicos e, entre eles, por narrativas, parece inútil 

dizer, como fizemos, que a ação está em busca da narrativa” (RICOEUR, 2010a, p. 

127). Nessa perspectiva, existe na experiência uma narratividade incoativa, ou seja, uma 

demanda de narrativa. Considerando que a vida humana é uma história em estado 

nascente, como teríamos acesso aos dramas temporais da existência se não pelas 

histórias contadas por outros ou por nós mesmos? Além disso, frequentemente não 

vemos “num determinado encadeamento de situações histórias (ainda) não contadas, 

histórias que pedem para ser contadas, histórias que fornecem os pontos de ancoragem 

para a narrativa?” (RICOEUR, 2010a, p. 128). Para sustentar o raciocínio de que a 

noção de história potencial é aceitável, Ricoeur menciona duas situações menos 

cotidianas nas quais a expressão “história (ainda) não contada” se impõe, quais seja, a 

ida ao psicanalista e o julgamento de um crime. 

Ao se dirigir a uma sessão de psicanálise, o paciente descreve ao médico 

fragmentos de histórias vividas e até mesmo episódios conflituosos. Uma das 

finalidades dessas consultas é fazê-lo construir uma narrativa no mínimo coerente a 

partir desses fragmentos de história. Com isso, Ricoeur (2010 a, p. 128) evidencia que a 

história de uma vida procede de histórias não contadas na direção de histórias efetivas 
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que o sujeito poderia assumir para si e ter por constitutivas de sua identidade. É 

justamente essa busca pela compreensão do eu frente aos paradoxos do tempo e da 

existência que garante a continuidade entre a “história potencial ou incoativa” e a 

“história expressa” pela narrativa. Desse modo, assim como as histórias emergem desse 

plano de fundo, o sujeito implicado também emerge. Podemos dizer então que a história 

fala pelo homem, por um ser “enredado de histórias” para torná-lo “conhecido da 

história” (RICOEUR, 2010a, p. 129).  

Com efeito, antes de encaminharmos rumo à conclusão de nossa análise da tripla 

mímesis, cabe ressaltar o salto dado por Ricoeur no que se refere ao conceito de história 

narrada, sua escrita e interpretação e, consequentemente, sobre as possibilidades 

interpretativas oferecidas pelo discurso literário. Afinal, a prioridade dada à história 

ainda não contada em mímesis III nos serve de instância crítica ante qualquer ênfase no 

suposto caráter artificial da arte de narrar. Distanciando-se da tradição aristotélica 

segundo a qual a história é um artifício criado pelo escritor, Ricoeur nos mostra que a 

interpretação de uma história, longe de seguir a lógica da causalidade científica, segue a 

lógica da própria história.  

Nesse sentido, vemos que para Ricoeur a narrativa histórica não pode se limitar a 

uma pretensão de vir a se constituir como mera imitação do “real”, ainda que isto fosse 

possível, como proponham os primeiros historicistas. Embora apoiada em referências 

concretas, conforme observamos na configuração de mímesis I, o discurso narrativo 

deverá ser assumido como uma construção do historiador – e também do leitor, uma vez 

que a tessitura da intriga já se coloca desde o princípio como “imitação criativa” 

construída pelo sujeito. Portanto, antes de empreender uma busca incessante daquilo 

que realmente aconteceu, a narrativa histórica proposta por Ricoeur estabelecerá uma 

referência a este vivido para depois retornar a ele. Emergindo do vivido, a narrativa a 

ele retorna, transformando-o e transformando-se em um único movimento, em um 

“círculo salutar” (RICOEUR, 2010a, p 130). Nesse viés, sem corremos o risco de 

estabelecermos um estudo reducionista, podemos dizer que a narrativa caracteriza-se 

como uma reflexão do vivido sobre si mesmo, através das mediações construídas no 

interior do discurso entre o texto e a atividade recriadora do seu receptor que receberá e 

ressignificará a obra, compreendendo, através dela, o mundo e a si próprio. Como 

escreveu Paul Ricoeur (2010a, p. 132), “o texto é um conjunto de instruções que o leitor 

individual ou o público executam de modo passivo ou criativo”.  
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A partir dessas considerações, chegamos ao último passo da trilha que irá nos 

conduzir ao fechamento do círculo hemenêutico de Paul Ricoeur. Se o que é 

comunicado é, em última instância, para além do sentido de uma narrativa, o mundo que 

ela projeta e que constitui o seu horizonte, uma estética da comunicação não poderia 

deixar de incluir a problemática da referência. Divergindo das teorias que compreendem 

o enunciado narrativo como um jogo de linguagem voltado para si mesmo, que 

intercepta a referência e anula a realidade, Ricoeur evidencia que longe de um fundo 

opaco há mediações e transições entre a expressão linguística e a realidade. Nessa 

perspectiva, lembramos o que já dissemos no início de nossas considerações acerca de 

mímesis III: uma obra comunica além de seu sentido um mundo que ela projeta diante 

si, conhecido como mundo do texto, um espaço constituído pelas diversas possibilidades 

de configuração temporal de nosso ser-no-mundo, como analisado por Martin 

Heidegger (2006). O mundo do texto configura-se, portanto, como mediador entre um 

momento de configuração e de refiguração. Para Paul Ricoeur (2010), a refiguração 

procede de um mundo a outro, de um mundo fictício a um mundo real através de um 

mundo potencialmente real. Em uma perspectiva mais ampla, isso implica que a 

mímesis seja compreendida como um processo que revela e também transforma a práxis 

cotidiana, alargando o “horizonte” de mundo do leitor.  

O termo horizonte e aquele, correlativo, de mundo, ganham, portanto, inegável 

relevância no círculo mimético ricoeuriano porque marcam a interseção entre o mundo 

do texto e o mundo do leitor. Próxima da noção de “fusão de horizontes” em Gadamer, 

essa definição repousa em “três pressuposições que fundamentam respectivamente os 

atos de discurso em geral, as obras literárias entre os atos discursivos e, por fim, as 

obras narrativas entre as obras literárias” (RICOEUR, 2010a, p. 133) (grifos nossos). 

No tocante ao primeiro ponto, sobre a relação entre sentido e referência em todo 

discurso, Ricoeur (2010a, p. 133) salienta que a linguagem orienta-se para além de si 

mesma: “diz algo sobre algo”. Como observou Roland Barthes (2011, p. 20),  

 

a enunciação, expondo o lugar e a energia do sujeito, quiçá sua falta 

(que não é sua ausência), (...) reconhece que a língua é um imenso 

halo de implicações, de efeitos, de repercussões, de voltas, de rodeios, 

de redentes; ela assume o fazer ouvir um sujeito ao mesmo tempo 

insistente e insituável, desconhecido e no entanto reconhecido 

segundo uma inquietante familiaridade: as palavras não são mais 

concebidas ilusoriamente como simples instrumentos, são lançadas 

como projeções (...), saberes. 
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Nesse sentido, o acontecimento completo de toda enunciação narrativa depende 

não só que alguém tome a palavra a se dirija a um interlocutor, como também que 

transfira para a linguagem e compartilhe com outrem uma experiência nova. É essa 

experiência que, por sua vez, tem o mundo como horizonte: 

 

Toda experiência possui um contorno que a delimita e a distingue e, 

ao mesmo tempo, se delineia sobre um horizonte de potencialidades 

que constituem seu horizonte interno e externo: interno no sentido de 

que é sempre possível detalhar e precisar a coisa considerada no 

interior de um contorno estável; externo no sentido de que a coisa 

visada mantém relações potenciais com qualquer outra coisa no 

horizonte de um mundo total, que nunca figura como objeto de 

discurso (RICOEUR, 2010a, p. 133). 

 

E é justamente essa pressuposição muito geral estabelecida por Ricoeur que nos 

mostra como a linguagem não constitui um mundo em si mesma, nem mesmo é um 

mundo. Considerando que a “linguagem é em si mesma da ordem do Mesmo e o mundo 

é o seu Outro” (RICOEUR, 2010a, p. 134), aquilo que o leitor recebe não é só o 

“sentido” da obra, mas, através de seu sentido, sua referência, isto é, a experiência que 

ela traz para a linguagem e, em última instância, o mundo e sua temporalidade que ela 

estende diante de si. 

É interessante observarmos que essa mesma relação entre linguagem e mundo 

também é estabelecida pelas obras de arte, como atesta a segunda pressuposição de 

Ricoeur. Como já defendido em A metáfora viva (2005), o filósofo francês nos lembra 

de que as obras literárias também trazem para a linguagem uma experiência e assim 

vêm ao mundo. Por não fazerem referência ao mundo de forma descritiva, podemos 

dizer que “os textos poéticos falam do mundo” (RICOEUR, 2010a, p. 136). Suprimindo 

a referência descritiva, a linguagem do discurso literário remete, em primeiro lugar, a si 

mesma, revelando ser essa a condição para que seja “liberado um poder mais radical de 

referência a aspectos do nosso ser-no-mundo que não podem ser ditos de maneira 

direta” (RICOEUR, 2010a, p. 136). Nesse sentido, podemos dizer que o conceito de 

horizonte e de mundo num texto literário não pode ser resumido apenas às referências 

descritivas, mas ao enunciado que se estabelece sobre as ruínas do sentido literal. Nas 

palavras de Paul Ricoeur (2010a, p. 137),  
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Compreender esses textos é interpolar entre os predicados de nossa 

situação todas as significações que, de um simples meio, fazem um 

mundo. Com efeito, é às obras de ficção que devemos em grande 

medida a ampliação de nosso horizonte de existência. Longe de 

produzirem apenas imagens enfraquecidas da realidade, sombras, 

como quer o tratamento platônico de eikón na ordem da pintura ou da 

escrita, as obras literárias só retratam a realidade acrescentando-a de 

todas as significações que elas mesmas devem a suas virtudes de 

abreviação, de saturação e de culminação, extraordinariamente 

ilustradas pela composição da intriga. 

 

Em outras palavras, temos o reconhecimento por Paul Ricoeur da função de 

refiguração da obra poética em sua possibilidade de redescrever o mundo. O fazer 

narrativo da ficção estruturado na tripla mímesis re-significa o mundo em sua dimensão 

temporal apreendido sob o ângulo da práxis humana. 

 Dessa forma, podemos perceber na teorização da tripla mímesis uma questão 

que será detalhada adiante e com a qual Ricoeur encerra a tematização de mímesis III: a 

capacidade referencial das obras narrativas de ser subsumida à das obras poéticas em 

geral. A afirmação do filósofo de que as obras literárias não param de fazer e refazer o 

mundo nos mostra que devemos ler as obras em termos de mundo e o mundo em termos 

de obra. Afinal, o que é re-significado pela narrativa é o que já foi pré-significado no 

nível do agir humano. 

E é justamente nesse processo de reelaboração ilimitada e criativa da forma de 

organização de nossa experiência temporal sem pretender alcançar e estabelecer um 

sentido final homogeneizante, que o romance Nove noites (2006), do brasileiro 

Bernardo Carvalho, encontra-se inserido. Portanto, veremos, a seguir, o funcionamento 

desse mecanismo na poética carvaliana. 
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CAPÍTULO 4  

NOVE NOITES: O ENTRECRUZAMENTO DA FICÇÃO E DA HISTÓRIA 

Há duas maneiras de percorrer um bosque. A primeira é experimentar 

um ou vários caminhos (a fim de sair do bosque o mais depressa 

possível, digamos, ou de chegar à casa da avó, do Pequeno Polegar ou 

de Joãozinho e Maria); a segunda é andar para ver como é o bosque e 

descobrir por que algumas trilhas são acessíveis e outras não. 

Umberto Eco (2012) 

 

Para melhor compreender a dinâmica de funcionamento da ficção carvaliana, 

Nove noites (2006), a nossa viagem começa pela leitura das cenas de enunciação do 

próprio romance alvo de nossas inquietações teórico-críticas. Antes de tal atitude 

caracterizar-se como uma “desilusão teórica”, ela reflete e reinventa aquilo que 

Blanchot reconhecia: se para o crítico francês toda literatura é uma espécie de 

concessão, para nós, toda teoria também pode ser assim caracterizada. Resistindo 

produtiva e criticamente às nossas primeiras ideias, vemos que para refletir – sob a 

forma de uma dobra crítica  sobre os pontos de indeterminação de todo discurso 

literário, não é necessário que uma porta seja aberta ou fechada. Ao invés de nos 

situarmos ora entre a teoria, ora entre a ficção, decidimos deixar as portas entreabertas, 

permitindo o diálogo entre elas. 

Romancista carioca e jornalista radicado em São Paulo, Bernardo Carvalho 

iniciou sua trajetória no universo literário em 1993, com o livro de contos Aberração. 

Dois anos mais tarde, escreve seu primeiro romance, Onze. A passagem de um gênero 

para o outro, no entanto, não denota uma ruptura radical entre suas publicações. Isso 

porque nos contos de Aberração já estão presentes alguns dos temas que nortearam seus 

livros, tais como a questão do desaparecimento e a representação de personagens 

deslocados no tempo e no espaço. Mesclando habilmente elementos ficcionais e 

históricos, diferentes gêneros discursivos com uma multiplicidade de vozes e pontos de 

vista, Carvalho destaca-se como um escritor consagrado da literatura brasileira 

contemporânea. Assim, em ordem cronológica de publicação, temos as seguintes obras: 

Os bêbados e os sonâmbulos (1996), Teatro (1998), As iniciais (1999), Medo de Sade 

(2000), Nove noites (2002), Mongólia (2003), O sol se põe em São Paulo (2007) e, por 

fim, O filho da mãe (2009), todos pela Companhia das Letras.  
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Publicado em 2002, o romance Nove noites marca, como apontou Luiz Costa 

Lima, em Intervenções (2002), uma ruptura na carreira de Bernardo Carvalho. 

Operando no jogo entre forma e significado, a narrativa vencedora do prêmio Portugal 

Telecom e do prêmio literário da Biblioteca Nacional, tem como ponto de partida um 

acontecimento veraz: após permanecer nove noites entre os índios krahô, no interior do 

Tocantins, o jovem antropólogo americano Buell Quain, de apenas vinte e sete anos, 

suicida-se brutalmente às vésperas da Segunda Guerra Mundial, em 1939, quando 

regressava da aldeia para a cidade de Carolina, fronteira com o estado do Maranhão. 

Esse fato histórico pairou como uma nuvem nebulosa sob a comunidade científica da 

época, sendo rapidamente esquecido. Comprovado o suicídio, pelas cartas deixadas por 

Quain, o caso foi arquivado graças ao requerimento realizado pelo pai do etnólogo, Eric 

Quain, junto ao Departamento de Estado. Ao saber do ocorrido por meio de um artigo 

de jornal, sessenta e dois anos após o trágico e inesperado acontecimento, um dos 

narradores do romance, que é um jornalista e pode ser considerado uma espécie de 

alter-ego do escritor Bernardo Carvalho, como veremos mais adiante, decide desvendar 

esse obscuro episódio da antropologia brasileira. A partir daí, inicia-se uma longa e 

sinuosa viagem nas paisagens devastadas do passado cujos alcances temporais e 

espaciais são desafiados por caminhos errantes, uma vez que “a verdade está perdida 

entre todas as contradições e disparates” (CARVALHO, 2006, p. 6). Dessa forma, 

configurando-se como um jogo no qual, paradoxalmente, não há vencedores, a prosa 

carvalhiana se volta para as indeléveis e especulativas questões históricas que operam 

no limite entre o vivido e o relato, entre a escrita e a representação da rede conceitual 

das ações, evidenciando que a literatura, como discurso das possibilidades, é capaz de 

preencher, sem estabelecer um sentido final, as lacunas da História através do exercício 

da imaginação produtiva.   

Nesse sentido, o jogo estabelecido entre o real e o ficcional em Nove noites será 

processado através de intrigante dualidade que é posta em prática na escolha do modo 

da narração, pautado por dois narradores que se revezam para contar a mesma história. 

O primeiro narrador é Manoel Perna, um engenheiro-sertanejo que, relembrando a breve 

convivência que tivera com Quain, relata, por meio de cartas, os possíveis motivos da 

pesquisa do antropólogo na tribo dos Krahô e seu misterioso suicídio, aparentemente 

sem motivos. Criado por Carvalho para ser uma espécie de responsável por um estilo 

um tanto quanto figurativo, Perna revela em seu discurso uma fragmentação de ideias 



51 
 

que apontam para diversos e dispersos caminhos na busca da decodificação da 

personalidade de Quain, essencial para compreendermos os motivos de sua morte. 

Já o segundo narrador, um narrador-personagem que oculta seus reais objetivos – 

afinal, nunca ninguém havia-lhe perguntado qual a natureza de sua curiosidade 

(CARVALHO, 2006, p. 11) – corresponderia ao próprio diálogo autoficcional 

característico de Carvalho. Tal aproximação nos é sugerida fundamentalmente pelo seu 

tom seco e pelo caráter especulativo. No entanto, tal estilo investigativo é suspenso ao 

final da narrativa para dar lugar a um discurso, digamos, mais “introspectivo”, o qual 

revelará, por sua vez, certa correspondência entre investigador e investigado, isto é, 

entre o narrador e Buell Quain. Este aspecto mais subjetivo ocorre em decorrência das 

características biográficas do próprio narrador, a serem reconhecidas durante o processo 

investigativo da vida de Quain. Neste ponto da narrativa, portanto, o narrador nos revela 

sua experiência no fim dos anos 90 quando, ao visitar o pai que se encontrava enfermo 

em um hospital, ouviu um homem no leito ao lado balbuciar algo como “Bill Cohen”, 

um velho amigo a quem o doente esperava. 

Contudo, após constantes tentativas visando à recuperação da totalidade da 

história do jovem antropólogo Buell Quain, nada é verdadeiramente comprovado, 

restando apenas possibilidades que não se confirmam. Todo este conjunto, portanto, é 

responsável por ampliar o campo de hipóteses a serem formuladas pelos leitores, 

acentuando o caráter ficcional desta obra, em detrimento do elemento histórico que, no 

entanto, não apenas se insinua, mas paira como uma gigantesca sombra. Desta forma, a 

única verdade postulada em Nove noites é a dúvida, isto é, há uma pergunta que fica: 

por que aquele jovem antropólogo americano, de carreira tão promissora, suicidara-se 

em meio no percurso de regresso à civilização, após um período de estudos em uma 

tribo indígena, naquele distante e sombrio ano de 1939? Assim como o narrador-

engenheiro convida a todos pontuando seu relato com uma frase, também este texto é 

um convite à sagacidade do leitor. Lembremo-nos, portanto, da maneira como Manoel 

Perna, num jogo metalinguístico, introduz suas reflexões ao longo da narrativa: “Isto é 

para quando você vier” (CARVALHO, 2006). Nesse contexto de possibilidades, é 

interessante notarmos a ambiguidade semântica atrelada ao dêitico “você”. Ao mesmo 

tempo em que se refere ao destinatário secreto das cartas de Perna, tal pronome de 

tratamento também se dirige a qualquer um que poderia ter a acesso ao relato do 

narrador-engenheiro e, nesse caso, o “você” da narrativa seria o próprio leitor, o 

principal personagem que tentaria desvendar esse caso. 



52 
 

Assim, vemos que analisar Nove noites implica, portanto, um percurso na 

pluralidade de pistas e versões que compõe a narrativa. Diante desse labirinto, achamos 

mais adequado falar sobre a história contada por Bernardo Carvalho através das 

considerações de cada narrador. Ao mesmo tempo distintas, ambas as narrativas de 

complementam. Se por um lado, como dissemos, a fala de Manoel Perna irá caracterizar 

a personalidade de Quain, será o relato do narrador-jornalista que oferecerá o diálogo 

mais íntimo com a história dos demais personagens que conheceram Quain longe das 

terras brasileiras.  

 

4.1. “Ninguém nunca me perguntou”: o narrador-jornalista 

 

Na ausência de um sentido para a morte de Quain verificada pelo relato de Perna, 

começa a busca por uma verdade histórica, ilustrada pela narrativa do jornalista cujo 

nome nos é desconhecido.  

Tudo começa quando o narrador-jornalista lê em um artigo de jornal sobre as 

cartas de outro antropólogo que também havia morrido entre os índios do Brasil, em 

circunstâncias ainda debatidas pela academia: 

 

Não posso dizer que nunca tivesse ouvido falar nele, mas a verdade é 

que não fazia ideia de quem ele era até ler o nome de Buell Quain pela 

primeira vez num artigo de jornal, na manhã de 12 de maio de 2011, 

um sábado, quase sessenta e dois anos depois da sua morte às vésperas 

da Segunda Guerra Mundial [...] Li várias vezes o mesmo parágrafo e 

repeti o nome em voz alta para me certificar de que não estava 

sonhando, até entender – ou confirmar, já não sei – que o tinha ouvido 

antes (CARVALHO, 2006, p. 11). 

 

Diante desse enigma, dessa história “incrível”, como ele mesmo descreveu, o 

narrador-jornalista decide procurar a antropóloga que havia escrito o artigo. 

Inicialmente seca ao telefone e desconfiada de que o objetivo da ligação pudesse ser 

acadêmico - “supôs que eu quisesse escrever um romance, que meu interesse fosse 

literário” (CARVALHO, 2006, p. 12) -, a antropóloga primeiramente hesitou em dar 

qualquer tipo de informação sobre o caso. Depois, aos poucos, ela passou a achar 

natural a curiosidade que ele demonstrava pelo etnólogo: 

 

Talvez por discrição e por sentir que, de alguma forma e por uma 

experiência que ela não teria podido conceber, eu também havia 
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intuído naquele caso algo que mais tarde ela própria me revelaria ter 

suspeitado desde sempre, quando por fim nos encontramos e ela me 

fez a pergunta. Foi ela quem me indicou as primeiras pistas 

(CARVALHO, 2006, p. 12). 

 

Pouco antes de sua morte, Quain havia deixado sete cartas, que escreveu aos 

prantos. A julgar pelo conteúdo das quatro cartas às quais o narrador-jornalista teve 

acesso, tudo o levou a crer que o jovem antropólogo queria deixar o mundo em ordem. 

Desejando isentar os índios que o acompanhavam de volta a Carolina, suas cartas 

endereçadas a sua orientadora Ruth Benedict; dona Heloísa Alberto Torres, diretora do 

Museu Nacional, no Rio de Janeiro; a Manoel Perna, um engenheiro de Carolina de 

quem se tornara amigo, e ao capitão Ângelo Sampaio, delegado de polícia da cidade; 

foram consideradas pelo jornalista como “instruções aos vivos sobre como proceder 

depois da sua morte” (CARVALHO, 2006, p. 13). Entre as que não havia conseguido 

encontrar, havia uma endereçada ao pai, doutor Eric Quain; outra ao reverendo Thomas 

Young, e uma terceira ao cunhado Charles Kaiser, cujos conteúdos possivelmente não 

seriam apenas instruções. A partir daí, inicia-se uma longa jornada em busca da história 

não contada sobre Quain, sua conturbada relação com os pais e consigo mesmo diante 

de um mundo no qual, como veremos no relato de Manoel Perna, não cabia todo o seu 

inconformismo com a realidade à sua volta.  

Assim, na tentativa de reconstruir a história, o narrador-jornalista, cujo relato de 

certa forma representaria a tradicional escrita da História, em sua tentativa de reproduzir 

aquilo que realmente aconteceu, recorre a indivíduos históricos que conviveram com 

Buell Quain. É evidente que as referências a pessoas reais contribuem para aumentar a 

tensão entre verdade e imaginação. Desse forma, baseando-se nos arquivos e nas cartas 

deixadas por Quain, as primeiras hipóteses do narrador evidenciam que o jovem 

antropólogo estava morrendo de uma doença contagiosa. Em viagem à Cuiabá, de onde 

pretendia chegar aos Trumai, Quain ajudou a descarregar um caminhão com a bagagem 

de Lévi-Strauss. Em relatório que faria um ano depois sobre os índios krahô, Quain 

relatou que sua opinião foi influenciada “pelo contato com Lévi-Strass”. Após noites 

conversando com o famoso antropólogo, o jovem americano relatou a ele que “a julgar 

por certos sintomas na pele, achava que tinha contraído sífilis em consequência de uma 

aventura casual com uma moça que teria encontrado durante o Carnaval no Rio” 

(CARVALHO, 2006, p. 35). Mesmo tendo sido aconselhado por Lévi-Strauss a voltar 

ao Rio para confirmar o diagnóstico e se tratar, Quain não lhe deu ouvidos. Nesse caso, 

o suicídio de Quain seria considerado uma espécie de expurgação do sofrimento frente à 
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morte iminente. Entretanto, essa versão é contraditada pelo próprio Quain logo depois, 

ao descrever para os índios que o motivo para seu desespero seria a descoberta da 

traição de sua mulher, embora não se apresentasse à sociedade do Rio de Janeiro como 

casado (CARVALHO, 2006, p. 24), com seu próprio irmão, embora não tivesse irmão. 

Dessa forma, nem a hipótese de ele sofrer uma grave doença, nem de ter sido traído por 

uma suposta esposa parecem, aos olhos do narrador-jornalista, verossímeis.  

Problemas familiares também surgem na exaustiva pesquisa do narrador-

jornalista. Quando recebera cartas de seus pais e família, Quain mostrava-se muito 

contrariado, dizendo mesmo que as notícias recebidas não haviam sido nada agradáveis, 

tendo em seguida “dilacerado as missivas e queimado” (CARVALHO, 2006, p. 20).  

O antropólogo era filho de Eric P. Quain, médico responsável por levar métodos 

cirúrgicos modernos para Bismarck, e de Fannie Dunn Quain, também médica, membro 

do conselho de educadores do Ginásio de Bismarck. O casal já tinha uma filha, Marion. 

Os dois se separaram pouco antes do suicídio do filho. Em carta enviada a dona Heloísa, 

Buell Quain mencionou esse episódio: 

 

Os dois contos que a senhora mandou podem tornar acessível o meu 

retorno a Nova York pela Bahia ou por Belém. Por mais que quisesse 

voltar ao Rio de Janeiro, questões familiares exigem a minha presença 

nos Estados Unidos. Eu havia mencionado alguma coisa sobre doença 

na família, mas também não é isso. Meus pais acabam de passar por 

um processo de divórcio que durou seis meses. Estão com quase 

setenta anos, e se odiaram por trinta anos ou mais. Meu pai sofre de 

uma forma atenuada de degenerescência senil – talvez o que tenha me 

levado a escarafunchar o passado nos últimos seis meses. A senhora 

pode me achar materialista ao extremo, mas tenho que voltar à 

América na esperança de salvar uma pequena propriedade [...] Temo, 

entretanto, que seja tarde demais (CARVALHO, 2006, p. 18-19). 

 

Aparentemente inconformado com a morte de Buell – a despeito do que depois 

revelaria a filha Marion a Ruth Benedict, numa carta cheia de amargura, seu pai lançou 

mão de seus conhecimentos e apelou a um influente senador de Dakota do Norte para 

que entrasse com um pedido de investigação junto ao Departamento de Estado. 

Contudo, o processo não foi adiante, uma vez “constatadas as provas irrefutáveis do 

suicídio” (CARVALHO, 2006, p. 17).  

Ainda ligado à família, surge outro caso que poderia ser considerado o motivo do 

suicídio de Quain. Ao conversar com os filhos de Manoel Perna, o narrador-jornalista 

entra em contato com um fato que o deixou intrigado: Quain não teria dito que, como se 

pensava, sua mulher o traíra com seu suposto existente irmão, mas com seu cunhado. 



55 
 

Entretanto, tal hipótese seria depois descartada, pois na linguagem dos índios, a palavra 

utilizada para definir “cunhado” poderia também significar “irmão”. 

Sem sucesso em sua busca, o narrador jornalista, segue em direção à aldeia Xingu. 

Embora não tenha havido grandes revelações sobre o caso, uma vez que os interesses 

dos índios recaem com mais intensidade nos objetos materiais do homem branco, esse 

episódio nos é de particular interesse, visto que as experiências do narrador-jornalista se 

aproximam, em vários aspectos, das vivenciadas pelo nosso autor-empírico. O narrador-

jornalista do romance, como nos mostra a seguinte passagem, costumava viajar para o 

Xingu, com o pai: “Ninguém nunca me perguntou, e por isso nunca precisei responder 

que a representação do inferno, tal como imagino, também fica, ou ficava, no Xingu da 

minha infância” (CARVALHO, 2006, p. 53).  

Até aí nada de extraordinário, a não ser pelo fato de que na orelha do livro há uma 

foto do autor, aos seis anos de idade, de mãos dadas com um índio da tribo Xingu. 

Ficção, autobiografia, história, falsificação?  

Ao final do romance, o narrador-jornalista, em visita ao seu pai que estava 

internado no hospital, depara-se com um sujeito deitado na cama ao lado. Intrigante por 

perceber que todos os dias um jovem ia ao encontro desse senhor para ler O coração 

das trevas, ele decide tentar uma aproximação com esse paciente. Mas ao ver o 

narrador, ele o chama de “Bill Cohen”. Espantado pela semelhança fonética entre “Bill 

Cohen” e “Buell Quain”, o narrador decide partir para uma última empreitada em sua 

busca.  

Após encontrar o nome da instituição de caridade que “havia cuidado do velho 

americano durante a sua doença” (CARVALHO, 2006, p. 131), o narrador descobre que 

ele era o fotógrafo, Andrew Parsons, que estava ao lado de Quain quando este 

desembarcou em Carolina. Segundo Rodrigo, o rapaz que lera para Andrew,  

 

um empregado havia deixado o velho no asilo e desaparecido, 

provavelmente com o dinheiro que lhe restava. Eles o mantiveram ali 

por caridade, porque não tinham o que fazer com ele. Quando ficou 

doente, os missionários conseguiram interná-lo quase que por favor. 

Como os outros falava pouco. Eu lia e ele ouvia. Já bem no fim, 

quando estava no hospital, volta e meia me interrompia e apontava 

para a porta: ‘Ele já chegou?’ (CARVALHO, 2006, p. 141). 

 

De posse dessa informação, o narrador-jornalista escreve uma carta ao filho do 

fotógrafo, em Nova York, na tentativa de esclarecer a relação entre Parsons e Quain. 

Entretanto, suas correspondências não tiveram êxito, pois os americanos, na época, 
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estavam vivenciando o terror da derrubada das torres do World Trade Center. Diante 

disso, o narrador-jornalista decide ir à Nova Iorque, objetivando encontrar o filho do 

velho fotógrafo e caso não conseguisse, estaria disposto a transformar suas 

investigações em uma ficção. 

Nesse sentido, após constantes tentativas visando à recuperação da totalidade da 

história do jovem antropólogo Buell Quain, ficam apenas especulações como em todo 

discurso histórico e literário autoconsciente dos limites de seus relatos. Assim, diante da 

incapacidade de conhecer o passado com um mínimo de certeza e em meio a diversas 

“verdades”, o narrador-jornalista conclui que a única solução é escrever um romance, 

evidenciando a literatura não é um discurso que não pode ser submetido ao teste de 

verdade; ela não é verdadeira nem falsa:  

 

[...] depois de meses lidando com papéis de arquivos, livros e 

anotações de gente que não existia, eu precisava ver um rosto, nem 

que fosse como antídoto à obsessão sem fundo e sem fim que me 

impedia de começar a escrever [...] com o medo de que a realidade 

seria sempre muito mais terrível e surpreendente do que eu podia 

imaginar [...] e que só se revelaria quando fosse tarde, com a pesquisa 

terminada e o livro publicado. Porque agora eu já estava disposto a 

fazer dela uma ficção (CARVALHO, 2006, p. 141). 

 

 

4.1.2. “Isto é para quando você vier”: o narrador Manoel Perna 

 

A vida de Buell Quain emerge no romance de Bernardo Carvalho sob a 

perspectiva de inúmeras pessoas que, de uma forma ou de outra, o conheceram: Fannie 

Duun, sua mãe; Heloísa Alberto Torres, diretora do Museu Nacional e Ruth Benedict, 

sua orientadora na Universidade Columbia. Embora tais vozes reverberem pelas cartas e 

entrevistas apresentadas pelo relato do narrador-jornalista, vemos que a um dos 

personagens, observador homodiegético do período em que Quain viveu entre os índios 

krahô, no Tocantins, é dado um espaço de destaque na narrativa. Trata-se de Manoel 

Perna, ficcionalizado como engenheiro, que se destaca como um dos narradores da 

história contada, como apontamos acima. Seu relato, assim como do narrador-jornalista, 

é marcado por especulações e espaços vazios que nunca serão preenchidos, 

caracterizando-se como mais uma empreitada na busca para solucionar os mistérios da 

morte de Quain: 
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A verdade está perdida entre todas as contradições e disparates. 

Quando vier à procura do que o passado enterrou, é preciso saber que 

estará às portas de uma terra em que a memória não pode ser 

exumada, pois o segredo, sendo o único bem que se leva para o 

túmulo, é também a única herança que se deixa aos que ficam, como 

você e eu, à espera de um sentido, nem que seja pela suposição do 

mistério, para acabar morrendo de curiosidade (CARVALHO, 2006, 

p. 6). 

 

E ainda: 

 

Virá escorado em fatos que até então terão lhe parecido 

incontestáveis. Que o antropólogo americano Buell Quain, meu 

amigo, morreu na noite de 2 de agosto de 1939, aos vinte e sete anos. 

Que se matou sem explicações aparentes, num ato intempestivo e de 

uma violência assustadora (...) Que deixou cartas impressionantes mas 

que nada explicam. Que foi chamado de infeliz e tresloucado em 

relatos que eu mesmo tive a infelicidade de ajudar a redigir para evitar 

o inquérito. Passei anos à sua espera, seja você quem for... 

(CARVALHO, 2006,p. 6). 

 

 

Como vemos, Manoel Perna dirige-se a alguém em particular na sua carta-

testamento, que depois supomos ser um possível amante de Quain, Andrew Parsons, 

fotógrafo e velho amigo do antropólogo: 

 

Você sabe de coisas dessa ilha que eu mesmo nunca poderei saber. E é 

por isso que me dou o trabalho de contar o pouco que sei. Se as coisas 

que tenho a dizer estão todas pela metade, e podem soar 

insignificantes aos ouvidos de outra pessoa, é porque estão à sua 

espera para fazer sentido. 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 pode fazer sentido junto com o que você 

sabe. Também teria muito a lhe perguntar (CARVALHO, 2006, p. 

109).  

 

 

Assim, em nossa leitura do texto literário, somos autorizados a dizer que a 

presença do ponto de vista de Manoel Perna sobre o suicídio do antropólogo americano 

pode ser caracterizada como um artifício destinado a resolver os hiatos deixados pela 

pesquisa do narrador-jornalista. De acordo com Perna, o “homem que chegou naquela 

tarde modorrenta de março era um homem atormentado. Na véspera de sua partida para 

a aldeia, ele estava apreensivo. E já não sei se era por não saber o que o esperava ou 

justamente por saber” (CARVALHO, 2006, p. 22).  
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Ao chegar a Carolina, Quain tinha como bagagem o que ele tinha visto pelo 

mundo, como a morte de um ladrão a chibatadas em uma cidade da Arábia, o terror de 

um menino operado pelo próprio pai e a entrega daqueles que lhe pediam que os levasse 

com ele, para onde quer que fosse, como se dele esperassem a salvação. 

Além disso, é por meio da descrição de Perna que um dos momentos mais 

relevantes para todo o processo investigativo do romance no qual, nós leitores, somos os 

verdadeiros detetives, nos é apresentado: a possibilidade de o suicídio ter sido motivado 

pelas cartas enviadas por Manoel Perna a Quain, enquanto este estivera na aldeia. 

Segundo Perna (CARVALHO, 2006, p. 21), baseando-se no relato dos índios, o jovem 

pesquisador “passou a viver num estado de absorção terrível depois de receber a última 

correspondência (...), um retraimento desconhecido durante a sua vida pregressa na 

aldeia”. Logo depois, o jovem antropólogo, alegando aos índios ter recebido más 

notícias de casa, decidiu voltar a Carolina, fazendo aquela que seria sua última jornada: 

 

 Para uns, disse que o pai tinha abandonado a sua mãe, idosa e sem 

recursos – mas, se já havia me falado daquilo da última vez que 

estivera em Carolina, não podia ser essa a má notícia que o deixara 

naquele estado. Para outros, disse que a mulher o traía com o irmão 

dele – mas eu sabia muito bem que não havia nenhum irmão. Não 

falou aos índios sobre nenhuma doença. Não queria assustá-los. 

Preferiu reservar aos brancos o motivo da doença contagiosa, pedindo 

que desinfetassem as cartas antes de lê-las (...) Foi a razão que deu a 

mim na carta que me endereçou, sabendo que eu me calaria 

(CARVALHO, 2006, p. 22). 

 

Foram as cartas que ele queimou na sua última jornada de volta a 

Carolina e com as quais obteve o fogo e a luz de que precisava para 

escrever as que deixou, chorando copiosamente, antes de se suicidar 

no meio da noite (CARVALHO, 2006, p. 21). 

 

Manoel Perna teria sido o único amigo de Quain em Carolina, o único a guardar 

sua memória (CARVALHO, 2006, p. 7), desde o momento em que ele chegou a cidade 

a bordo do hidroavião da Condor, em março de 1939. Corroborando a perspectiva Grace 

Pfiffer (2011, p. 39), será através da sua narrativa que entramos em contato com 

elementos importantes – que complementarão o relato do narrador-jornalista - acerca do 

sujeito Buell Quain, que tornam o seu suicídio não um ato impensado, mas algo 

decorrente de um processo de estranhamento de si e do outro, que já se manifestara no 

primeiro semestre de sua graduação, como conta o narrador-engenheiro ao seu 

destinatário, até então desconhecido por nós, leitores.  
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Segundo Perna, Quain queria estudar zoologia, mas “bastou um semestre na 

universidade para ter a revelação da vida por vir” (CARVALHO, 2006, p. 41). Para 

comemorar o final do semestre, o jovem Quain e os amigos decidiriam ir ao bar, onde 

beberam além de seus limites, e ao cinema: 

 

Na escuridão da sala de cinema, a luz de prata de acendeu na tela e 

uma vida impensada se descortinou diante dele, uma nova 

possibilidade e uma saída, como se um caminho inexplorado se 

abrisse à sua frente. Não fazia ideia do filme a que assistiria quando 

entrou no cinema, assim como não fazia ideia do destino que ali lhe 

era apresentado. Assistiu vidrado a uma história de amor no Pacífico 

Sul. A um amor proibido pelas leis de uma sociedade de nativos. Um 

amor condenado pelos deuses. Um tabu. Ao sair do cinema, lembrava-

se apenas dos corpos dos nativos delineados pelo sol e pela água, as 

gotas de prata, como pérolas, nos corpos refletidos de sol contra o céu. 

Iria ao encontro deles. Saiu do cinema determinado. Já não falava com 

ninguém. Seus colegas não viam o que ele via. O mundo ficou 

diferente. O mundo já não era ali. Estava em outro lugar. É preciso 

entender que cada um verá coisas que ninguém mais poderá ver. E 

que nelas residem as suas razões. Cada um verá as suas miragens 

(CARVALHO, 2006, p. 42). (grifos nossos) 

 

Marcado pelo signo do desaparecimento, o personagem de Quain pode ser 

interpretado como uma representação da inquieta relação do sujeito contemporâneo, 

descentrado, em desacordo com o seu tempo. Pela visão do sertanejo, portanto, 

podemos entender que as motivações que levaram Quain a pesquisar as mais remotas 

comunidades indígenas, não eram apenas científicas, mas decorrentes de uma 

angustiante necessidade de compreensão de si. Enquanto sujeito “subalterno”
8
 que 

busca incessantemente um lugar a partir do qual possa falar e ser ouvido, nosso 

protagonista situa-se em um eterno estado de exceção dentro de um conjunto de regras 

que numa determinada sociedade e num determinado momento histórico são impostos 

aos indivíduos pelo exterior. A partir do fragmento acima e à medida que a narrativa 

evolui, vemos que o segredo de Quain poderia estar relacionado a um questionamento 

acerca da sua própria identidade sexual, o que o levaria a viver no limite da 

inverosimilhança. Como narrado por Manoel Perna sobre uma das conversas que tivera 

com Quain a respeito de suas viagens pelo mundo, lemos que o antropólogo estava à 

                                                             
8
 Teorizado pela crítica indiana Gayatri Spivak, em Pode o subalterno falar? (2010), o conceito de 

subalternidade é aqui utilizado para caracterizar um grupo de indivíduos constituído pelos modos de 

exclusão da representação política. Desse modo, observando a condição de não-conformidade 

vivenciada por Quain pela sua suposta homossexualidade, consideramos adequado enquadrá-lo nesse 

conceito. Assim, veremos que ao longo do romance, o corpo mutilado de Quain representaria, 

simbolicamente, uma tentativa de dominação da única realidade frente a um sentimento de inexistência. 
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procura de um ponto de vista em que não estivesse no campo de visão. Nas palavras do 

narrador-engenheiro (CARVALHO, 2006, p. 100), 

 

(...) ele nunca estaria no seu próprio campo de visão, onde quer que 

estivesse, ninguém nunca está no seu próprio campo de visão, desde 

que evite os espelhos. Às vezes me dava a impressão de que, a 

despeito de ter visto muitas coisas, não via o óbvio, e por isso acredita 

que os outros também não o vissem, que pudesse se esconder. 

 

Frente a esse sentimento de inexistência, a inquietação de Quain transcende o 

espaço físico, alcançando a subjetividade da introspecção ao desempenhar o papel de 

um estrangeiro de si mesmo, buscando um lugar “onde não estaria mais condenado a se 

ver” (CARVALHO, 2006, p. 100). É interessante notarmos que nessa fuga de um 

“fantasma pessoal”, como descrito por Perna (CARVALHO, 2006, p. 101), aquele 

capaz de compreender o drama enfrentado por Quain é justamente o nosso narrador-

engenheiro cuja convivência com Quain se resumira a apenas nove noites – título 

conferido ao romance: 

 

Se faço as contas, vejo que foram apenas nove noites. Mas foram 

como a vida toda. A primeira, na véspera de sua partida para a aldeia. 

Depois, mais sete durante sua passagem por Carolina em maio e 

junho, quando vinha à minha casa em busca de abrigo, e a última 

quando o acompanhei pelo primeiro trecho de sua volta à aldeia, 

quando pernoitamos no mato, debaixo do céu de estrelas. A última 

noite foi por minha conta. Ele não havia requisitado a minha 

companhia, mas senti que devia acompanhá-lo a cavalo, nem que 

fosse apenas no primeiro trecho do percurso, como se de alguma 

maneira soubesse o que àquela altura não podia saber, que nunca mais 

o veria. O que agora lhe conto é a combinação do que ele me contou e 

da minha imaginação ao longo de nove noites. Foi assim que imaginei 

o seu sonho e o seu pesadelo. O paraíso e o inferno” (CARVALHO, 

2006, p. 41). 

 

Nesse viés, poderíamos inferir que ao “reconhecer” em Buell Quain aquilo que 

“tentava esconder”, Manuel Perna estaria revelando a sua própria homossexualidade: 

Tendo presenciado os poucos momentos em que não conseguiu se 

conter, eu sabia, e o meu silêncio era para ele a prova da minha 

amizade. Assim são os homens. Ou você acha que quando nos 

olhamos não reconhecemos no próximo o que em nós tentamos 

esconder? Não há nada mais valioso do que a confiança de um amigo 

(CARVALHO, 2006, p. 8). 
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Diante de tantos questionamentos deixados pelo inesperado suicídio de Quain, 

pensamos que é justamente essa relação de identificação entre os dois personagens que 

fará de Perna, no romance, um dos únicos ‘autorizados’ a completar as lacunas dessa 

história que poderia causar certo estranhamento a outro que a compartilhasse. Mesmo 

reconhecendo que Quain era ambíguo no que dizia e que, portanto, era preciso utilizar a 

“imaginação” para compreendê-lo, Perna foi capaz de reunir as peças desse quebra-

cabeça e formular a hipótese do destinatário da oitava carta deixada pelo antropólogo 

antes de sua morte: 

 

Se as coisas que tenho a dizer estão pela metade, e podem soar 

insignificantes aos ouvidos de outra pessoa, é porque estão à sua 

espera para fazer sentido. Só você pode entender o que quero dizer, 

pois tem a chave que me falta. Só você tem a outra parte da história. 

Esperei por alguns anos, mas já não posso contar com a sorte. O que 

eu tenho a dizer só pode fazer sentido junto com o que você sabe. 

Também teria muito a lhe perguntar. Sobre as lembranças que ele 

guardava da ilha a duas horas da cidade, por exemplo. Ele me falou da 

casa na praia e eu procurei imaginar, e foi assim que vi uma 

construção de madeira e vidro entre as dunas na frente do mar e 

depois dois vultos numa janela do sótão ao cair de uma tarde de 

chuva, depois da revelação que modificou para sempre a vida de 

ambos. Só você pode saber do que estou falando. Só pode ter sido na 

casa de praia que ele falou dela pela primeira vez. Se não, por que 

teria associado, bêbado, numa das noites em que me procurou em 

Carolina, o mar e a chuva à decepção que infligia aos que o amaram? 

Devem ter discutido sobre aquela mulher. Ele pensava que você não 

soubesse dela. E foi quando se revelou a traição. Pois naquela noite 

chuvosa você lhe disse não apenas que sabia de tudo, mas que também 

estava envolvido com ela. E para ele foi um choque cujas 

consequências você não podia imaginar. Tenho cá para mim que no 

fundo nada pode surpreender quem se permite ouvir nos outros a 

própria voz. Ele me falava de você sem me dizer o seu nome. Ele me 

falava do homem que o havia traído. Mas, se isso puder ajudá-lo, 

saiba que ele reconhecera a sua amizade. O que ele chamou de traição 

era no fundo o que o atormentava nos seus próprios atos. Saiba que, 

de um modo ou de outro, ele reconhecera que também o havia traído 

(CARVALHO, 2006, p. 109-110). 

 

Entretanto, essa mesma identificação, aquilo que tornaria Perna um interlocutor 

privilegiado de Quain, nos faz questionar seu próprio relato. Como lemos no trecho 

acima, o narrador-engenheiro nos diz que nada poderia surpreender “quem se permite 

ouvir nos outros a própria voz”. Sem ter lido as cartas deixadas por Quain, pois não 

podia compreender o que nelas estava escrito devido ao fato de estar em inglês, o relato 



62 
 

de Perna tornar-se apenas mais uma hipótese do narrador-jornalista e do próprio leitor 

do romance. 

Nesse sentido, se a verdade está perdida entre todas as contradições, só resta a 

Perna preservar em seu texto aquilo que o destinatário da carta gostaria de saber sobre a 

morte de Quain. Referindo-se ao relato como um “testamento” para preservar aquilo 

que foi confiado à memória, Manoel Perna escreve logo nas primeiras páginas do 

romance que o motivo que o levou a escrever era o medo de não estar mais vivo quando 

“você vier e deparar com a incerteza mais absoluta” (CARVALHO, 2006, p. 7). Logo 

em seguida, afirmando não “estar em condições ou idade de desafiar a morte” 

(CARVALHO, 2006, p. 6), ele escreve que no dia seguinte pegaria a balsa para 

Carolina. Como sabemos pela voz do narrador-jornalista, Perna morreu afogado em 

uma viagem de barco: 

 

Ninguém nunca me perguntou. Manoel Perna, o engenheiro de 

Carolina e ex-encarregado do posto indígena Manoel da Nóbrega, 

morreu em 1946, afogado no rio Tocantins, durante uma tempestade, 

quando tentava salvar a neta pequena (...) Deixou sete filhos, três 

homens e quatro mulheres. Quem conta a histórias são os dois filhos 

mais velhos, que me garantiram que ele não deixou nenhum papel ou 

testamento, nenhuma palavra sobre Buell Quain (...) Foi enterrado e 

esquecido como Buell Quain, no meio do mato (CARVALHO, 2006, 

p. 120). 

 

Assim, vemos que a morte de Perna caracteriza-se como mais um elemento de 

dúvida na sinuosa trama de Nove noites. Mesmo completando as lacunas que não foram 

preenchidas pela pesquisa do narrador-jornalista, a fala de Perna não fornece ao leitor 

nenhuma segurança para pisar em terrenos tão movediços. Tal como a morte “é um 

excesso que se anula” (CARVALHO, 2006, p. 118), resta ao leitor imaginar o que 

Manoel Perna não foi capaz de contar.  

Sendo assim, se em Nove noites o desejo de narrar é parelho ao direito à busca por 

um novo olhar sobre a história, vemos pelas vozes descortinadas dos dois narradores 

que o relato oriundo de suas experiências é sempre o testemunho de uma 

impossibilidade de circunscrever o passado no tempo presente sobre o crivo da verdade 

histórica. Longe de oferecer uma resposta que capaz de provocar alívio no leitor, Nove 

noites desestabiliza os próprios conceitos de “realidade” e “ficção”, situando-se no 

entre-lugar que habitualmente separava os relatos histórico e ficcional. Dessa forma, 
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buscaremos nas páginas seguintes compreender as implicações que a problematização 

da relação entre a linguagem e a realidade – fictícia ou histórica – têm para esta 

narrativa. 

 

4.2. A problematização da referencialidade: a metaficção historiográfica 

Na literatura de Bernardo Carvalho, o leitor é instado a encontrar um modo de 

entrada para que o diálogo com a narrativa se estabeleça. Trabalhando com materiais 

documentais, Nove noites põe em discussão seu estatuto, desestabilizando os limites 

entre os modos ficcionais e históricos de narrar. Pela complexidade de seu sistema 

referencial, pelas perguntas deixadas pelos narradores que se transformam em aporias, o 

romance não pode ser enquadrado em nenhum dos gêneros literários cuja matéria é de 

extração histórica, como nas tradicionais premissas do romance histórico, como bem 

observou Diana Klinger (2006). Além do retorno às questões perdidas do passado, a 

leitura de Nove noites nos leva a estabelecer, inicialmente, uma tensão entre dois 

projetos que serão facilmente desconstruídos ao longo do romance: o romântico e o 

realista. 

A intensa referência aos povos indígenas além de colocar em xeque a 

problemática do choque entre as culturais, circunstancia uma outra história, a busca por 

uma verdade que não sabemos ao certo qual é. Se por um lado, o narrador-jornalista 

deseja revelar a verdade acerca do mistério que envolve o suicídio do antropólogo Buell 

Quain; por outro, ele busca revelar a si próprio a verdade sobre seu passado, ao 

rememorar sua infância nas fazendas de seu pai, no Xingu. Entretanto, outra chave de 

leitura se abre evidenciando que o romance também pode ser lido como a procura por 

uma verdade de si e do outro. Mas, podemos ainda compreender a narrativa carvaliana 

como ficcionalização da impossibilidade de reconstrução do passado histórico e dos 

equívocos da história quando vista como redenção. 

Na perspectiva de Oliveira (2013, p. 120), vemos, em uma leitura mais crítico-

política, que “a história que envolve os índios da tribo dos Krahô jamais se torna mera 

investigação acerca da localização/reflexão do lugar do índio dentro de um projeto de 

nação”. Longe de se situar na esteira de uma herança romântica ou em uma investigação 

realista dos fatos, vemos que em Nove noites nenhum dos dois caminhos resolve a 

questão da história como “o” discurso que pretende a reconstituição fiel daquilo que 

realmente aconteceu.  Embora a história seja constantemente conclamada no romance, o 
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que temos é uma ordem que, paradoxalmente, suspende a história. Caminhos errantes, 

dúvidas não solucionadas e memórias esquecidas impedem a construção de um relato 

histórico como pretendia o narrador-jornalista, mas o possibilita escrever uma ficção em 

meio aos rastros do passado, para lembrarmos da alegoria benjaminiana do Angelus 

Novus (BENJAMIN, 2011):  

Àquela altura dos acontecimentos, depois de meses lidando com 

papéis de arquivos, livros e anotações de gente que não existia, eu 

precisava ver um rosto, nem que fosse como antídoto à obsessão sem 

fundo e sem fim que me impedia de começar a escrever o meu suposto 

romance, que me deixava paralisado, com o medo de que a realidade 

seria sempre muito mais terrível e surpreendente do que eu podia 

imaginar e que só se revelaria quando já fosse tarde, com a pesquisa 

terminada e com o livro publicado. Porque agora eu já estava disposto 

a fazer dela realmente uma ficção (CARVALHO, 2006, p. 141). 
 

Nesse sentido, observamos que o discurso que impulsiona a reflexão acerca do 

romance é o mesmo que pode ser produzido pela leitura: as fronteiras se dissolvem 

diante da falta de limites temporais. O testemunho de Manuel Perna, por exemplo, 

adverte ao seu narrador sobre o caráter híbrido do território no qual ele irá se aventurar, 

em que falso e verdadeiro se combinam. 

Vai entrar numa terra em que a verdade e a mentira não têm mais os 

sentidos que o trouxeram até aqui. Pergunte aos índios. Qualquer 

coisa. O que primeiro lhe passar pela cabeça. E amanhã, ao acordar, 

faça de novo a mesma pergunta. E depois de amanhã, mais uma vez. 

Sempre a mesma pergunta. E a cada dia receberá uma resposta 

diferente (CARVALHO, 2006, p. 6-7). 

  Deste modo, as escolhas literárias de Carvalho implicam em uma construção de 

literatura onde trazer o passado para o presente significa deslocar a história, que só pode 

retornar como ficção. Mas afinal, como essa resistência ao real ingressa no romance? Se 

não é sob a forma do velho realismo e sua falsa ilusão de transparência, acreditamos que 

o único gênero narrativo ao qual podemos aproximar Nove noites é aquele que a teórica 

canadense Linda Hutcheon (1991) chama de metaficção historiográfica. Situar esse 

romance nesse gênero permite-nos sair de maneira bastante produtiva da crença na usual 

dicotomia que tornava a história incompatível com a literatura, ao passo em que 

estabelecemos seus limites. 

Como assinala Hutcheon (1991, p. 127), a metaficção historiográfica refuta os 

métodos tradicionais para distinguir entre fato e ficção, e também “recusa a delegação 

do passado extra-textual ao domínio da historiografia”. Dessa forma, examinando a 

história e a ficção como formas narrativas verossímeis, esse gênero evidencia que a 
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“ficção é historicamente condicionada e a história é discursivamente estruturada” 

(HUTCHEON, 1991, p. 158). Estabelecendo uma relação dialógica entre o passado e o 

presente, e questionando a tendência dos discursos historiográficos em converter em 

dogmas suas afirmações, a metaficção historiográfica fixa suas raízes no paradigma pós-

moderno de desmaterialização das tradicionais fronteiras entre ficção e história e entre 

verdade e imaginação. Ao inserir fatos incisivamente históricos em um universo 

ficcional, ela problematiza e questiona todos os pressupostos históricos de objetividade, 

neutralidade, impessoalidade e transparência da representação.  

Dessa forma, considerando que, como constructos humanos, a ficção e a história 

constituem sistemas de significação pelos quais conferimos sentido ao passado por meio 

de aplicações da imaginação modeladora e organizadora, a metaficção historiográfica (e 

Nove noites) volta a “confrontar a natureza problemática do passado como objeto de 

conhecimento para nós do presente” (HUTCHEON, 1991, p. 126). Sem negar o 

conhecimento histórico, ela sugere que direcionemos nossa atenção para os sistemas 

culturais de signo e para as construções ideológicas das formas narrativas. Assim, a 

integralização da literatura nos campos sociais constitui-se como uma proposta de 

leitura do discurso histórico não como contexto, mas como texto de uma época. Por 

conseguinte, já “não pode haver um conceito único, essencializado e transcendente de 

historicidade autêntica” (HUTCHEON, 1991, p. 158).   

Segundo Linda Hutcheon, todos os modelos referenciais para lidar com a ficção e 

a não-ficção tendem a ser binários, enquanto que a referencialidade da metaficção 

historiográfica é múltipla: ao mesmo tempo intra-textual, inter-textual e hermenêutica. 

A contaminação do que é autoconscientemente literário (“eu inventei a oitava carta”) e 

o que é comprovavelmente histórico (o suicídio de Buell Quain aos 28 anos, em 1939) 

desafia as fronteiras entre os discursos literário e histórico. Em Nove noites, as 

referências a pessoas reais contribuem para aumentar essa tensão entre verdade e 

imaginação. Qual a relação entre os nomes das pessoas na narrativa e na história? Se 

levarmos em consideração que segundo Lyotard (apud HUTCHEON, 1991, p. 196) eles 

são “designadores rígidos da realidade”, ou seja, que seus referentes são os mesmos nos 

universos extraficcional e intradiegético, venceremos o jogo. Mas será essa analogia tão 

confiável se partirmos da premissa que Nove noites é uma metaficção historiográfica? 

Acreditamos que não. Ela não nega, em hipótese alguma, o referente, apenas 

problematiza sua natureza. A metaficção historiográfica nos ensina que em toda ficção 

os personagens históricos podem conviver com personagens ficcionais, pois ambos se 
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referem à intertextos, a entidades textualizadas e discursivas. Nesse sentido, a 

autorreflexividade do romance de Carvalho sugere que a linguagem não pode se prender 

diretamente à realidade, mas se prende basicamente a si mesma. Do mesmo modo, o uso 

de precisas referências temporais apenas acentuaria o poder da ficção: “Fazia dez meses 

que eu não voltava a Nova York. A última havia sido cinco meses antes do atentado de 

11 de setembro. Não tinha visto as cidades sem as torres” (CARVALHO, 2006, p. 142). 

Embora não possamos (e não almejamos) fundar uma resposta unívoca, 

poderíamos dizer que, em meio a tantos questionamentos sobre a veracidade dos 

eventos inseridos nesse romance, o que está em questão é, antes, a historicidade dos 

fatos e sua inteligibilidade, sugeridas por uma descontinuidade estrutural com o tempo 

do que a comprovação cientifica de uma verdade utópica e inquestionável mediante a 

adoção de critérios, como o da falsificação, uma vez que “só existem verdades no 

plural, e jamais uma só Verdade; e raramente existe a falsidade per se, apenas as 

verdades alheias” (Hutcheon, Linda: 1991, 146).  

Assim, seguindo as reflexões de Hutcheon (1991, p. 121), para quem “pensar 

historicamente é pensar crítica e contextualmente”, vemos que é fundamental termos em 

mente que os discursos histórico e literário, objetos de significação das nossas 

experiências, dependem de uma análise crítica e de uma reconstrução imaginativa para 

que possamos compreendê-los. Isso porque a busca pelo outro, como operada no 

romance de Bernardo Carvalho, significa que “em primeiro lugar, estamos propensos a 

pensar diferentemente acerca do mesmo; em segundo lugar, quando assim o fazemos, 

podemos escolher a qual modo de pensar aderiremos e qual descartaremos” (LIMA, 

2006, p. 23). Lembremo-nos, portanto, do diálogo estabelecido entre o narrador-

jornalista e os índios: 

Eu tentava dizer que, para os brancos que não acreditavam em deuses, 

a ficção servia de mitologia, era o equivalente dos mitos dos índios, e 

antes mesmo de terminar a frase, já não sabia se o idiota era ele ou eu. 

Ele não dizia nada a não ser: “O que você quer com o passado?”. 

Repetia. E, diante da sua insistência bovina, tive de me render à 

evidência de que eu não sabia responder à sua pergunta. Não 

conseguia fazê-lo entender o que era ficção, nem convencê-lo de que o 

meu interesse pelo passado não teria consequências reais, no final 

seria tudo inventado” (CARVALHO, 2006, p. 86). 

Dessa maneira, organizando-se nas contradições pós-modernas de “presença do 

passado”, subvertendo e criticando os conceitos que desafia, Nove noites nos oferece um 

espaço de múltiplas consciências e escritas variadas, visto que só podemos conhecer o 

passado histórico através de seus vestígios. Nessa perspectiva, vemos que “verdade” e 
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“falsidade” não são os critérios mais adequados para examinar a ficção de Bernardo 

Carvalho, visto que a metaficção historiográfica evidencia que apenas existem verdades, 

no plural, nunca uma só verdade.  

É importante ressaltarmos que ao situarmos Nove noites nesse contexto, não 

estamos defendendo que a História seja lida como Literatura, ou que a Literatura seja 

considerada uma expansão do campo historiográfico. Trata-se, sobretudo, de 

compreender que toda representação do passado tem implicações ideológicas 

específicas. Ao invés de negar que o passado “real” tenha existido, apenas desviamos 

nosso “ideal da Voz da História para aquele da heteroglossia” (BURKE, 2001, p. 15), 

propondo uma reavaliação e um diálogo em relação ao passado à luz do presente, como 

faz o nosso narrador-jornalista.  

Assim, mediante esse profícuo reconhecimento que evidencia a polêmica 

rejeição pós-moderna às representações “autênticas”, ao considerar a escrita um 

processo de adaptação, nos vemos obrigados a mudar nosso horizonte de expectativas e 

a aceitar que, na verdade, não existe um sentido final incontestável, mas um universo de 

múltiplas perspectivas. É importante observarmos que a desmaterialização das 

tradicionais fronteiras entre verdade e ficção não conduz, em hipótese alguma, a uma 

ficcionalização da realidade, mas a renúncia aos rígidos esquemas binários e às 

escrituras transitivas, pois como diria Paul Veyne, “nosotros conocemos muchas 

verdades, pero son parciales” 
9
 (VEYNE, 1972, p. 60). 

Nessa perspectiva, acreditamos que a teoria de Hutcheon sobre a metaficção 

historiográfica parece ser a ferramenta mais adequada para nos aproximarmos no 

romance de Caravalho. Sendo paradoxalmente auto-reflexivo e apropriando-se de 

personagens e eventos históricos, Nove noites problematiza a própria possibilidade de 

conhecimento histórico, oferecendo ao leitor e ao crítico um leque de interpretações, 

possibilidades e incertezas.  Em outras palavras, temos uma ficção agindo na construção 

de uma relação com o outro até o limite de sua possibilidade, na forma de uma procura. 

   Desse modo, sem comprometer sua liberdade ficcional, Nove noites evidencia que 

o discurso literário não pode ser considerado um repertório exclusivo e fechado ou um 

conjunto de leis orientado na oposição falso/verdadeiro, mas um engajamento do corpo 

inscrito em um espaço sociopolítico. Rompendo com a ilusória dimensão episódica da 

narrativa histórica e sua representação “linear”, a literatura, enquanto texto ficcional, 

                                                             
9
 “nós conhecemos muitas verdades, entretanto elas são parciais” (Nossa tradução). 
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não tem como fim o esgotamento das possibilidades, mas através de múltiplas 

perspectivas e sentidos, nos evidencia como o “texto ficcional se relaciona com a 

realidade sem se esgotar em sua descrição” (ISER, 2002) a partir do momento em que 

as asas do anjo da história não se fecham, como diria Benjamin (2002).   

 

 

4.3. A narrativa supostamente “autobiográfica” – como lê-la na 

contemporaneidade? 

 

Além da relativização da realidade, outro conceito tradicional que também é 

questionado pela metaficção historiográfica é o do “autor”. Na relação estabelecida pela 

obra artística com os meios de produção, de transmissão e circulação, o autor, na era 

moderna, será elemento de especial posição no campo intelectual. Ao procurarmos o 

verbete “sujeito” nas principais obras básicas de referência, os dicionários, 

encontraremos como equivalente “pessoa”, “indivíduo”. A palavra “indivíduo”, por sua 

vez, significa “o que não se divide”. Conforme observado pelo professor e pesquisador 

José Luis Jobim (1996), este sentido pode remeter a clássica ideia de unidade, de 

permanência do sujeito que se considera contínuo em relação à uma história existencial 

de si-mesmo, que circulava habitualmente no tempo da filologia, do positivismo, do 

historicismo. Entretanto, quando investigamos os tipos de textos que, na 

contemporaneidade, parecem aproximar-se daquilo que comumente identificamos como 

“biográfico”, deparamo-nos com alguns problemas interessantes que se abrem para 

alguns caminhos necessários para se pensar o mundo crítico do texto. Para uma 

sociocrítica da literatura, isolar a obra apenas no âmbito de sua economia interna foge a 

um tratamento das relações entre história e ficção que se supõe dialético. Os objetos da 

cultura jamais se dissociam dos contextos em que interagem, e esses elementos, que 

comumente chamamos de extraliterários, não podem ser simplesmente descartados em 

nome de uma supremacia da economia interna ou de uma (algumas vezes, legítima) 

demissão da figura do autor. Afinal, entender a suposta relação “autobiográfica” em 

Nove noites, compreendendo a multiforme relação entre a caracterização do narrador-

jornalista e a foto do autor Bernardo Carvalho, na orelha do livro, significa ter em conta 

o papel do artista como um elemento vivo, dinâmico, dentro do campo literário, o que, 

por isso, denota sua situação sempre instável e problemática nas relações estabelecidas 

com o “campo intelectual” (BOURDIEU, 1986). Relações estas nas quais, como em um 
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jogo de espelhos, o autor produzirá o texto e, ao mesmo tempo, será produzido por ele. 

E é justamente o fato de o autor ser criado pelo texto que amplia a inter-relação entre 

realidade e ficção, em Nove noites enquanto projeto que, dentre outras coisas, coloca em 

cheque algumas noções adquiridas de “autoria”.  

Para o senso comum, a noção de autor refere-se a individualidade empírica 

responsável por objetos identificados pela rubrica de um nome próprio, marcando sua 

autenticidade e propriedade. Entretanto, como vimos falando, tal ideia torna-se 

questionável quando começamos, enquanto leitores críticos atentos aos pontos de 

indeterminação do texto literário, a fazer algumas perguntas. Até que ponto podemos 

adotar a perspectiva do Romantismo para atribuir a uma individualidade empírica a 

gênese absoluta de uma obra? Até que ponto podemos considerar a obra como apenas 

uma experiência estética dissociada do seu aqui-e-agora? Será que a destruição da 

identidade do corpo que escreve não seria apenas um produto da escritura? Não se trata 

de desconsiderarmos o autor como indivíduo social cujas marcas estarão, sem dúvidas, 

presentes em sua escrita. Trata-se, sobretudo, de evidenciar de que forma a poética 

carvaliana estabelece novas configurações que se ativam em um campo heterogêneo e 

determinado por agentes históricos. Afinal, a composição da intriga nunca é o mero 

triunfo da “ordem”, como já apontava Ricouer (2010a). 

Em uma perspectiva mais ampla, compreender a questão do autor, hoje, significa 

voltar para a operação de configuração da narrativa, como proposto por Ricouer 

(2010a,), e observar como o enredo faz a mediação entre os eventos (ou incidentes 

individuais) e a estória como um todo. Segundo o filósofo francês (2010a), cada evento, 

nesse processo, deixa de ser singular e transforma-se em elemento constitutivo do 

desenvolvimento do enredo. Como já falamos em outro capítulo, Ricoeur nos chama a 

atenção para o fato de que uma ligação da composição narrativa com a compreensão 

prática reside nos recursos simbólicos do campo prático, que determinam o próprio 

modo de codificação e decodificação narrativo. Se a ação pode ser narrada, é porque ela 

já está articulada em signos, regras, normas: ela está sempre simbolicamente 

mediatizada. Assim, temos que o texto literário é composto por fatores tão heterogêneos 

quanto os agentes, os objetivos, os meios, as interações, as circunstâncias e os 

resultados imprevistos. Nessa síntese do heterogêneo, portanto, compreender uma 

estória é compreender ao mesmo tempo a linguagem do “fazer” e a sua tradição 

cultural.  
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Desse modo, se o fazer narrativo da ficção estruturado na tripla mímesis re-

significa o mundo em sua dimensão temporal apreendido sob o ângulo da práxis 

humana, ou seja, se o que é re-significado pela narrativa é o que já foi pré-significado 

no nível do agir humano, podemos dizer que, assim como o narrador, o autor não cria 

do nada. Sua herança cultural lhe fornece uma pré-configuração das formas de 

constituição de sentido com que pode contar, recursos simbólicos que o identifica como 

membro de uma determinada cultura. Lembrando-nos da configuração de mímesis I, 

veremos que adotar uma posição de base romântica diante do literário seria o mesmo 

que estabelecer um estudo reducionista do mesmo. Afinal, como considerar a obra como 

produto e expressão de um sujeito absoluto, de um eu empírico auto-suficiente que seria 

o responsável exclusivo pela criação da obra, desconsiderando que a relação entre as 

regras de elaboração de enredo e termos de ação constitui ao mesmo tempo uma relação 

de pressuposição e uma relação de transformação? Aquilo que comumente chamamos 

de “intenção do autor” torna-se um conceito normativo demais e, aliás, irrealista, no que 

concerne à literatura ou à tradição escrita em geral: 

A intenção subjetiva do sujeito que fala e a significação de seu 

discurso se recobrem mutuamente, de tal maneira que é a mesma coisa 

compreender o que o autor quer dizer e aquilo que seu discurso quer 

dizer [...]. Com o discurso escrito, a intenção do autor e a de seu texto 

cessam de coincidir [...] Não que possamos conceber um texto sem 

autor: o elo entre o locutor e o discurso não é abolido, mas distanciado 

e complicado; o percurso do texto escapa ao horizonte finito vivido 

pelo seu autor. Aquilo que o texto diz importa mais do que aquilo que 

o autor quis dizer (RICOEUR, 1986, p. 187). 
 

Nesse sentido, vemos que a emblemática figura do autor, que permeia a 

historiografia literária desde o início dos tempos, adquire uma nova concepção quando 

nos aventuramos nas condições de enunciação do texto literário e de seu pólo de 

criação, ou seja: o conflituoso contexto das obras literárias, no qual a escrita é a 

experiência dos limites. Em Nove noites, portanto, a presença de elementos 

supostamente autobiográficos pode ser interpretada como um jogo que não só 

desestabiliza o leitor diante de um texto que rompe com o modelo de narrativa 

tradicional; como também ressignifica as noções de gêneros literários ao abrigar 

diversos paradigmas estruturais que correspondem a variadas formas de ficcionalização. 

Nesse sentido, ao invés de ser edificado sob o terreno do “verificável”, do “vivencial” e 

do “autobiográfico”, enquanto história real, Nove noites tornou indecidíveis os pactos 

autobiográfico e ficcional. Um dos ingredientes dessa realidade no espaço ficcional é o 
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próprio autor, que fornece elementos “autobiográficos” para a composição de seu 

narrador. Como vimos anteriormente, o narrador conta que, quando era criança, 

acompanhava o pai nas viagens pelas suas fazendas do Xingu e do Araguaia. Até aí, 

nada de estranho, tudo poderia ser apenas invenção. Entretanto, na orelha do livro há 

uma foto de um menino junto a um índio com uma legenda que diz: “O autor, aos seis 

anos, no Xingu”. Inegavelmente, a foto colabora para aumentar o enigma do romance 

como o próprio Carvalho reconhece: 

Ela tem um sentido ilustrativo, de dar mais veracidade para algo 

totalmente inverossímil. Serve para aumentar a ambiguidade. É meio 

clichê falar isso, mas todos os meus livros têm esse problema com a 

identidade, com o que significa ser indivíduo (ALVES, 2002).  

Temos, então, que se quisermos falar em presença de aspectos de vida pessoal do 

autor nesse trecho do romance, mais especificamente, que o façamos enquanto presença 

textual do autor na prosa de ficção, substituindo o conceito de “autobiografia” por 

“autoficcção”. Mas o que viria a ser a autoficção? 

Serge Doubrovsky foi o precursor do gênero. Depois de ler o “pacto 

autobiográfico” de Lejeune e se deparar com a “caixa vazia” em sua teoria, que 

desconhecia um exemplo de romance que apresentasse concordância onomástica entre 

autor, narrador e personagem, Doubrovsky motivou-se a escrever Fils (1980), romance 

cujo narrador também se chama Serge Doubrovsky, mas que é totalmente ficcional. 

Para Philippe Lejeune, em O pacto autobiográfico (2008), a coincidência de nomes 

remeteria para sua definição de autobiografia, mas a esse romance Doubrovsky 

denominou autoficção. Em suas palavras, ele não é “nem autobiografia nem romance, e 

sim, no sentido estrito do termo, funciona entre os dois, em um re-envio incessante, em 

um lugar impossível e inacessível fora da operação do texto” (DOUBROVSKY apud 

KLINGER, 2007, p. 47). Nessa perspectiva, o autor estaria, a partir da autoficção, 

transcendendo o espaço extraliterário e adentrando o terreno da ficção, isto é, divisaria o 

limite entre a realidade e sua transgressão.  

Corroborando a perspectiva de Diana Klinger (2007, p. 44), o autor na 

contemporaneidade e em Nove noites, portanto, não retorna como garantia última da 

verdade empírica e sim apenas como “provocação, na forma de um jogo que brinca com 

a noção de sujeito real”. Sem deter a autoridade pelo texto, o autor, assim como o leitor, 

é apenas mais um “convidado” para passear pelo bosque da ficção. No romance de 

Bernardo Carvalho, as alusões extratextuais da autoficção – cartas, fotos, relatos, nomes 

de pessoas reais - são mais ficcionais do que referenciais, de modo a impossibilitar que 
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o leitor consiga discernir a “verdade” da narrativa dentro de um quadro onde as noções 

de verdade e sujeito são constantemente questionadas. Se antes, o narrador-autor 

contava a sua história linearmente e o leitor, diante de uma autobiografia, deveria 

acreditar ler a verdade dos fatos, Nove noites nos mostra, recuperando o relato de 

Manuel Perna, que a “verdade está perdida entre todas as contradições e disparates” 

(CARAVLHO, 2006, p. 6). Embora o narrador-jornalista possua algumas características 

que poderíamos atribuir ao autor empírico, é impossível saber aspectos são verdadeiros 

ou apenas ficção. Em nossa linha de pensamento, diríamos que são “autoficção”. Como 

dissemos em nossa apresentação do romance, o leitor não encontra respostas para as 

inúmeras dúvidas suscitadas durante a leitura. Não se trata mais de interrogarmos se um 

relato de vida é ficção por ser construção discursiva ou se corresponderia à realidade 

empírica. Diferentemente da “verdade” narrada na autobiografia, a apresentada na 

autoficção não é uma “verdade” prévia ao discurso, mas ao contrário, ela se constrói 

concomitante ao discurso. E essa “ficção não é verdadeira nem falsa, é apenas a ficção 

que o sujeito cria para si próprio” (KLINGER, 2007, p. 51). Assim, podemos dizer que 

a vontade de verdade, em Nove noites, transforma-se em vontade de inverdade e 

incerteza. A única verdade possível reside na ficção que o autor cria de si próprio, 

acrescentando mais uma imagem de si ao contexto da recepção de sua obra. E no 

entanto, essa é uma procura que parte do olho, do olhar, o olho da história, do sujeito 

impelido ao futuro mas que retorce seu olhar em direção ao passado. Talvez seja essa a 

lição do contemporâneo: ele requer uma relação com o tempo que implica, conforme 

Giorgio Agamben (2009, p. 59), uma espécie de “diacronia”, “uma singular relação com 

o próprio tempo, que adere a este e, ao mesmo tempo, dele toma distâncias”. 
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CONCLUSÃO  

Neste trabalho pensamos a ficção tanto em seu caráter estético quanto como 

discurso do conhecimento. A relação entre os discursos histórico e literário aqui 

considerada como uma das principais linhas de força da literatura brasileira 

contemporânea apontou para uma pertinente questão, envolvendo a problemática entre a 

atividade de narrar (representação) e o caráter temporal da experiência humana. Questão 

esta abordada pela metaficção historiográfica, aquilo que caracteriza o pós-modernismo 

na ficção, que desafiou todo o nosso conhecimento histórico e literário, bem como a 

consciência que temos sobre nossa implicação na cultura que predomina à nossa volta. 

Nesse viés, o processo de formação de significado na produção e na recepção da arte foi 

repensado, em uma reflexão crítica sobre como fabricamos “fatos” históricos a partir de 

“acontecimentos” do passado. Dessa forma, buscamos sistematizar nossas 

considerações abordando questões de ordem epistemológica, estética e política. 

Na ordem epistemológica, vimos surgir ao longo das últimas décadas uma cultura 

que usa e abusa das convenções do discurso, como diria Linda Hutcheon (1991), uma 

das teóricas cujas considerações foram imprescindíveis para a realização desta escrita. 

Questionando todo e qualquer sistema totalizante ou homogeneizante, a continuidade e 

o fechamento histórico e narrativo foram contestados a partir de seus próprios 

pressupostos. Assim, se princípios como ordem, sentido e identidade foram 

considerados como estruturas históricas cambiáveis, centramos nossa atenção nas novas 

possibilidades de estudar as relações entre as criações sociais e estéticas. Em outras 

palavras, buscamos direcionar nosso olhar tanto apara o que estava sendo contestado 

como para o que se oferecia como resposta a isso. 

Dessa forma, o debate contemporâneo sobre tais convenções nos levou ao 

questionamento da relação da linguagem com seus referentes e dos limites do 

conhecimento histórico. Por conseguinte, observando que a representação do passado só 

pode ser compreensível na medida em que esteja organizado de formas a aparentar um 

continuum significativo e interpretável do tempo, evidenciamos a forma como a 

narrativa literária participa das ações no jogo da economia textual, oferecendo-nos uma 

rede de possibilidades frente aos paradoxos do tempo passíveis de extensão e de 

transformação. Por conseguinte, na ordem estética, assinalamos como o retorno às 

questões do passado pela metaficção historiográfica contemporânea desconstrói a noção 

de uma imagem transitiva de “verdade”, abrindo espaço para novas possibilidades além 
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daquelas oferecidas pelos “registros oficiais” da História. 

Assim, vimos surgir a emergência de estender a discussão a questões mais 

políticas, ao pensarmos a literatura como espaço privilegiado de discussões e quando 

apontamos que a função crítica da literatura seria a de deslocar as instâncias discursivas 

dialeticamente, derrubando conceitos fixos e verdades estabelecidas.  Em Nove noites e 

O filho da mãe, tais questões nos mostraram que o direito de narrar é parelho ao direito 

à busca por um novo olhar sobre a história. Dessa forma, os processos que estruturam 

essas ficções nos permitiu ver a literatura em um determinado lugar no estatuto do 

pensamento, em que os discursos produzidos nas brechas que ela provoca negociam 

formas de diferença, estratégias de desmascaramento de poderes – políticos, da 

linguagem, etc. – e de discussão crítica dos limites textuais, históricos e autobiográficos.  

Então, corroborando a perspectiva de Paul Ricouer (2010a, p. 137), as ficções 

com as quais dialogamos nos possibilitaram dizer que é às obras literárias que devemos 

em grande medida a ampliação de nosso horizonte de existência, pois, longe de 

produzirem apenas imagens enfraquecidas da realidade, elas só figuram essa mesma 

realidade, com todas as significações possíveis. 
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