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RESUMO

Esta dissertação reflete sobre o conceito de metaficção em duas etapas. A primeira etapa,

teórica, situa o conceito no contexto da história da literatura, especialmente no que diz

respeito a sua proximidade com o Realismo e com o romance histórico (ambos originários do

século XIX). Entenderemos o lugar da metaficção em dois momentos selecionados da crise de

representação: o surgimento das narrativas romanescas de fluxo de consciência (a partir do

século XX) e a ascensão da pós-verdade (a partir do ano 2000). Este é o fundamento da

compreensão do posicionamento da metaficção no século XXI diante do irracionalismo da

pós-verdade, ao focar-se sobre o compromisso da palavra, isto é, sobre o pacto de leitura

como o seu lugar de resistência. A segunda etapa, metodológica, analisa os aspectos

metaficcionais em dois romances contemporâneos franceses: HHhH, de Laurent Binet e

Charlotte, de David Foenkinos. Tais romances situam seu contexto histórico na Segunda

Guerra Mundial. Em HHhH, Binet narrativiza a vida do oficial nazista Reinhard Heydrich e a

organização da Operação Antropóide, centrando sua narrativa na importância dos

paraquedistas Gabcìk e Jan Kubiš no atentado que tirou a vida de Heydrich. Já em Charlotte,

Foenkinos romanceia a vida da pintora alemã judia Charlotte Salomon, morta aos 26 anos nas

câmaras de gás no campo de concentração de Auschwitz. Para os dois romances,

sustentaremos o estabelecimento de um pacto metaficcional entre autor e leitor, por meio de

uma ética narrativizada da recuperação da historicidade pela via do ficcional no evento

pretérito. A finalidade do pacto é fazer o leitor repensar o seu lugar no mundo e de

compreender a importância que a preservação da memória histórica possui também para a

ficção.

Palavras-chave: Pacto metaficcional, ética narrativizada, historicidade, memória histórica,

HHhH, Charlotte.



ABSTRACT

This dissertation reflects on the concept of metafiction in two moments. The first stage,

theoretical, place the concept in the context of the history of literature, especially in its

proximity to Realism and to the historical novel, both originating in the nineteenth century.

Still at this stage, we will understand the place of metafiction in two selected moments of the

crisis of representation: the emergence of Romanesque narratives of the flow of consciousness

(from the twentieth century) and the rise of post-truth (from the year 2000). This is the

foundation of the understanding of the position of metafiction in the 21st century (before the

irrationalism of the post-truth), as it search the commitment of the word, that is, on the

reading pact as it’s place of resistance. The second stage, methodological, analyze the

metafictional aspects in two French contemporary novels: HHhH, by Laurent Binet and

Charlotte, by David Foenkinos. These two novells situate their historical context in the

Second World War. In HHhH, Binet narrates the life of the Nazi officer Reinhard Heydrich

and the organization of Operation Anthropoid, focusing his narrative on the importance of the

paratroopers Gabcìk and Jan Kubiš in the attack that took the life of Heydrich. In Charlotte,

Foenkinos romanticizes the life of the German Jewish painter Charlotte Salomon, who died at

the age of 26 in the gas chambers of the Auschwitz concentration camp. For both novels, we

will support the idea of the establishment of a meta-fictional pact between author and reader,

through a narrativized ethic of the recovery of historicity through fiction in the past event. The

purpose of the pact is to make the reader rethink his or her place in the world and to

understand the importance that preserving historical memory also has for fiction.

Keywords: Metafictional pact, narrativized ethic, historicity, historical memory, HHhH,

Charlotte.



Sumário

Introdução 11

Capítulo 1: A literatura no século XXI: um castelo ruído ou reinventado? 15

1.1 A verdade na imaginação literária 16

1.2 Do Realismo literário à ficção histórica 18

1.3 Da crise de representação às novas formas contemporâneas de literatura 27

Capítulo 2: Diga-me a verdade, somente a verdade: a metaficção em HHhH, de Laurent

Binet 39

Capítulo 3: Para os usos e abusos da vida como arte: a metaficção Charlotte, de David

Foenkinos 64

Capítulo 4: A atualidade metaficcional sob o véu sombrio da pós-verdade: dos escombros do

irracionalismo à emergência contestatória do conhecimento 89

Considerações finais 99

Referências Bibliográficas 103

Obras literárias analisadas 103

Referências teóricas 103



Em 1927 Virginia Woolf concluiu seu ensaio

“A estreita ponte da Arte” sugerindo que tanto

a incorporação de novo material quanto o uso

de prosa para novos propósitos eram

suscetíveis de dar um novo impulso ao

romance: “Aquele canibal, o romance, que

devorou tantas formas de arte, terá devorado

ainda mais. Seremos forçados a inventar novos

nomes para os diferentes livros que

mascaram-se sob este título”” (1981, p. 18,

apud NÜNNING, 1993, 281-282).
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Introdução

A metaficção guarda a particularidade de ter sido originada sem ter um conceito

precedente a que ela estivesse respondendo, sendo mais uma combinação de neologismos

existentes na época (meta-história, metalinguagem, por exemplo). Surgiu como termo em

1970, no livro Ficção e as imagens da vida, do romancista, ensaísta e crítico literário

americano William Howard Gass. O curioso desse livro é que Gass não estava analisando

uma nova modalidade de narrativa literária, mas refletindo relação da ficção com a filosofia.

Além disso, nesse contexto, o termo serviu para caracterizar os trabalhos literários, com suas

formas narrativas variadas, de Jorge Luis Borges, John Barth e Flann O’Brien. Embora não

seja considerado um gênero literário, alguns teóricos da literatura recuperaram o termo usado

por Gass e passaram a analisá-lo como uma modalidade narrativa. Deste momento em diante,

houve uma profusão de críticos literários que investigaram quais obras a prática metaficcional

vigorava. Assim, ela foi apontada como já existente desde o século XVII, com a publicação,

em 1605, de Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. Para os críticos,

há ainda outras outras neste período que apresentam uma reflexão metaficcional: A vida e as

opiniões do cavalheiro Tristram Shandy, em 1759, do romancista e clérigo anglicano irlandês

Lawrence Sterne, e Jacques, o fatalista, em 1796, do filósofo francês Denis Diderot.

Como dito, o conceito de metaficção surgiu em 1970, por autoria de William Gass

(embora uma nova forma de realismo já estivesse sendo elaborada desde 1960). Nos últimos

quarenta anos, a metaficção vem sendo estudada. É uma forma híbrida de narrativa

autorreflexiva, unindo em seu interior ficção, crítica e teoria (BOYD, 1983, p. 20). Assim, é

comum ver a metaficção e narrativas similares sendo nomeadas genericamente de

narrativas/ficções pós-modernas. Como consequência, ocorreu uma eclosão de definições e

renomeações deste conceito, tornando-o plástico e complexo. A metaficção, apesar de não ser

considerada gênero literário, pode ser vista como uma estratégia de narrativa literária que

reinventa a literatura, ao desvelá-la em seus “bastidores” de criação e como meio de reflexão

do conhecimento que gera1. Apresenta, pois, uma narrativa incerta e de idas e vindas, à

medida que pondera acerca de um recorte temporal histórico.

Dito isto, a presente pesquisa se propõe a refletir sobre o conceito de metaficção por meio

de dois romances contemporâneos franceses: HHhH, de Laurent Binet e Charlotte, de David

Foenkinos, que situam seu contexto histórico na Segunda Guerra Mundial. O objetivo é

1 Segundo R. M. Berry, o conceito de metaficção recebeu duras críticas na época de seu surgimento, pois era
vista como uma narrativa egoísta, com vontades próprias, quer no estabelecimento de suas regras quanto de suas
respostas (2012, p. 132).



12

mostrar de que modo as duas produções literárias adotam, com maior ou menor intensidade,

recursos metaficcionais com finalidades díspares: a primeira, com uma exacerbada fidelidade

ao evento pretérito e, a segunda, como justificativa existencial por uma estetização da

realidade histórica.

Convém advertir que não pretendemos com a análise que se segue oferecer respostas, ou

possíveis respostas, sobre o que é essa prática discursiva (até porque não há como esgotar o

tema, dada a pluralidade de seu debate), porém uma indagação será pertinente em nossa

análise: a prática metaficcional acirra a crise de representação da ficção ou reinventa a

consciência da literatura?

No capítulo um pretende-se compreender melhor como a metaficção tornou-se uma das

modalidades discursivas mais comumente mobilizadas no cenário literário neo-historicista

(mesmo não sendo uma prática atual). Precisa-se situá-la na história da literatura,

especialmente em sua similitude com o Realismo e o romance histórico, ambos produtos do

século XIX, e em vista disso, analisar o lugar da metaficção nos contextos das crises de

representação pelos quais a literatura ficcional atravessou e ainda atravessa. Para fins desta

pesquisa, a primeira crise de representação ocorreu com o surgimento das narrativas

romanescas de fluxo de consciência. A segunda crise considera-se a partir do ano 2001, com a

ascensão da pós-verdade.

As obras literárias selecionadas nesta pesquisa serão analisadas separadamente por

considerarmos que as apropriações que seus respectivos autores fazem das características

metaficionais variam de uma para a outra. Para tanto, duas perguntas guiam nossa análise:

como os dois romances abordam a história e a historicidade dos momentos históricos que

desejaram escrever (Resistência Tcheca e Shoah2)? Estariam esses dois romances atuais

estetizando a barbárie?

Assim, no capítulo dois almeja-se analisar a obra HHhH, do escritor francês Laurent Binet,

e publicada no Brasil em 2012, pela Companhia das Letras. O livro discorre sobre a

2 Existe um debate conceitual a respeito do termo que poderia definir a atrocidade nazista nos campos de
concentração, que culminou na morte onze milhões de civis (especialmente eslavos) e prisioneiros de guerra, dos
quais cerca de seis milhões eram judeus. Como salienta a pesquisadora Leila Danziger (2007), a existência de
uma pluralidade de denominações a respeito (Holocausto, Shoah, Churban, etc.) mostra a impossibilidade de
abarcar a destruição de judeus com uma designação única, desvelando, portanto, uma pluralidade de perspetivas
e conceituações. Os termos mais conhecidos nesse debate, Holocausto e Shoah, possuem definições diferentes.
Holocausto é um termo hebraico, de origem religiosa, que expõe a passividade e submissão diante da morte. Foi
usado pela primeira vez, apesar de seu posterior abandono, por um dos sobreviventes da atrocidade nazista: o
escritor judeu Elie Wiesel. Já o termo Shoah, que nos parece mais adequada sua utilização, inclusive para fins
desta pesquisa, significa devastação, catástrofe ou ainda aniquilação. Entendemos que os judeus, e demais civis
mortos pelos nazistas, não se ofereceram em sacrifício para os nazistas alemães, e sim, foram exterminados por
esses.
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organização da Operação Antropóide e o atentado que tirou a vida do oficial nazista Reinhard

Heydrich. Para tanto, Binet ressalta a importante participação da Resistência da

Tchecoslováquia diante da ocupação nazista.

O objetivo é mostrar como Binet usa o jogo de questionamento e de incertezas que a

metaficção possui para inserir sua preocupação com a alteridade. Para atingir esta finalidade,

Binet dota sua narrativa de um caráter metaficcional referencial e moral. O modo como ele

desenha esta preocupação está em sua tentativa de retratar um acontecimento histórico real se

propondo a narrá-lo fidedignamente, assegurado no pacto de verdade e confirmado pelo

questionamento que faz à inventividade. Ao inquirir sobre o efeito de realidade, se mostra

contrário à necessidade de inventar personagens. Para tanto, afirma que os personagens de sua

história foram reais (Gabcìk e Jan Kubiš). Desse modo, a ficção deixa de ser apenas um “faz

de conta”, atuando como uma espécie de “laboratório moral” (CHARBEL, 2015, p. 17).

No capítulo três, investigar o modo de apreensão da historicidade na obra Charlotte, do

escritor francês David Foenkinos, que foi publicada no Brasil em 2017, pela editora Bertrand

Brasil. O livro é dedicado a romancear na forma de versos, a vida da pintora alemã judia

Charlotte Salomon. Ela foi morta aos 26 anos, nas câmaras de gás no campo de concentração

de Auschwitz, justamente quando estava grávida de cinco meses. Nesse livro, igualmente

temos um autor preocupado com a alteridade e que se descobre à medida que desvenda, passo

a passo, a trajetória pessoal da pintora.

Tenciona-se examinar como Foenkinos tenta resgatar a historicidade da pintora. O que

veremos é um autor profundamente envolvido com a sua personagem, recuperando sua

historicidade por meio da narrativa. Isso nos permite compreender que o autor não estabelece

restrições quanto à fabulação, apresentado em sua narrativa pela suposição de expressões e

sentimentos que as personagens que conviveram com a pintora e, ela mesma, parecem ter

demonstrado. O ponto central, então, para Foenkinos, é que essa fabulação deve obedecer

cegamente aos imperativos estéticos, como se cada palavra usada para compor a narrativa

fosse um traçado de um pincel que, pouco a pouco, expusesse os contornos da vida de

Charlotte. Adverte-se de antemão que David Foenkinos, em seu romance, não deixa claros em

sua narrativa os questionamentos a respeito da relação verdade-ficção, provocando o leitor a

se posicionar se o que tem diante de seus olhos parece ou não inventividade, descoberta feita

somente na leitura bem avançada da obra.

O que a presente pesquisa pretende sustentar com a análise dos romances é que o pacto

metaficcional entre autor e leitor, presente nessas duas obras, estabelece-se por uma ética

narrativizada da recuperação da historicidade pela via do ficcional no evento pretérito. A
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escolha de Laurent Binet e David Foenkinos por uma personagem histórica, que exponha a

luta e sobrevivência em momentos de violência, convida o leitor a refletir, por meio da

ficcionalização desses eventos, o posicionamento ético que devemos ter diante do mundo que

nos cerca e compreender a importância da preservação da memória histórica, também por

meio da fabulação. Significa retomarmos uma das ideias defendidas por Gass, a saber, do

compartilhamento reflexivo do texto entre autor e leitor. Para Gass, a análise filosófica (seu

viés escolhido) sobre a ficção permite que autor e leitor se engajam em uma ponderação

crítica de como a ficção é composta.

O quarto capítulo, considera-se a ideia que a metaficção atingiu sua expressão máxima

com a pós-verdade, o que parece fundamental, na possível crise de representação em que a

ficção vê-se mergulhada, é a capacidade de reinvenção que a literatura propõe-se a fazer,

mesmo destoando de seus aspectos mais significativos, que é a ficcionalização sem

desvelamento. A metaficção confere à ficção uma nova “roupagem”, ao propor uma rota de

fuga das formas de narrativização ficcional, aguçando a subversão e acentuando a

característica desafiadora da ficção. Enriquece mais ainda a forma de construção ficcional ao

longo da narrativa, sem reduzir a literatura ficcional a um mero compêndio teórico.
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Capítulo 1: A literatura no século XXI: um castelo ruído ou reinventado?

O cenário literário atual põe à vista a eclosão de novos modos de narrativa literária que

transmitem a preocupação de não serem vistos como ficcionais, tornando-se imperativo à

“ficção” dizer a verdade. Tal postura atingiu seu ápice em nossa época, marcada por um

descrédito da verdade em todos as áreas de conhecimento (momento este designado como

pós-verdade), restando à literatura e aos seus autores o compromisso de serem sinceros,

visível no “apelo rigoroso à verdade” (FUKS, 2017, p. 76). Consequentemente, essa postura é

considerada o auge do marco da crise de representação da ficção, como se não fosse mais

dado à literatura o direito de inventar e de criar histórias, enredos e personagens.

Esse auge da crise de representação que marca a literatura no século XXI, especialmente,

apresenta uma instabilidade decorrente de dois fatores gerais. O primeiro, relaciona-se com a

emergência da autoexposição nas novas estratégias narrativas, isto é, são estratégias centradas

na exibição das experiências individuais, de um eu narcisista que clama a atenção do leitor

(AZEVEDO, 2008, p. 31). O segundo, refere-se ao que Peter Braun e Bernd Stiegler

chamaram, segundo Birgetta Krumrey, de “mudança de consciência/Bewusstseinswandel” na

literatura contemporânea: narrativas performativas que incidem com mais vigor sobre um

“desejo de realidade/Sehnsucht nach Wirklichkeit”, quer seja histórico quer seja

contemporânea exigindo um nível de reflexão como ponto fulcral (KRUMREY, 2015, p. 15).

Assim sendo, o século XXI evidencia uma profusão criativa e múltipla na produção

literária, perceptível pela abundância de termos próximos o bastante para gerar confusões

quanto às suas definições. Assim, muito se ouve e lê a respeito de literaturas autoficcionais,

autobiográficas, metaficcionais, intelectuais e até híbridas3. Tênues em seus limites e diálogos

por proximidade, todas essas formas apresentam em comum a reinvenção da literatura,

inclusive partindo dessa reflexão para desnudar os “bastidores” da construção ficcional.

Tais formas narrativas mantêm relações complexas com a literatura, pois o desvelamento

que sofrem acarreta “uma drástica operação de esvaziamento”, uma vez que referenciam a

realidade ao mesmo tempo que inventam mundos. Como salienta Josefina Ludmer, “O

sentido (...) é ocupado totalmente pela ambivalência: são e não são literatura ao mesmo tempo,

são ficção e realidade. Representam a literatura no fim do ciclo da autonomia literária (...)”

(2007, p. 1). Todavia, podemos realmente dizer que se trata de um esvaziamento da ficção

porque reporta-se mais fortemente à realidade? Significa o declínio da autonomia e,

3 A particularidade dessas formas narrativas é sofrerem restrições quanto a serem nomeadas e reconhecidas
como gêneros literários. Isso ocorre porque não expõem em suas composições literárias aspectos que
enquadram-se nos classificatórios quanto ao gêneros literários amplos e aos subgêneros literários.
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consequentemente, a eclosão de uma nova crise de representação na literatura? Toda mudança

traz consigo, inevitavelmente, a instabilidade da crise e o perigo do fim? Ou ainda, a mudança

em si gera esse temor, desestabilizando nossas certezas e mexendo com nossa zona de

segurança?

Refletiremos essas questões por meio da metaficção, forma literária abordada nessa

pesquisa. A metaficção apresenta uma narrativa incerta, de idas e vindas sobre a construção

ficcional de uma realidade peculiar: os acontecimentos históricos. Por direcionar-se aos

eventos pretéritos, não pode ser reduzida à categoria de uma narrativa histórica. Apesar de

valer-se dos procedimentos historiográficos (de pesquisa e de escrita), insere a história e a

literatura num partilhamento discursivo complexo, pois incorpora os eventos históricos na

construção literária, ao mesmo tempo que historiciza a literatura. O passado que se

presentifica na literatura metaficcional retorna, porém, textualmente. Por meio do texto a

ficção alcança o passado, percorrendo sua historicidade, mas sem perder sua marca de

literatura. Essa prática discursiva metaficcional apresenta uma forte inclinação na construção

de uma narrativa verdadeira do passado, sem que para isso precise incorporar aspectos

tradicionais do Realismo do século XIX.

A fim de que possamos compreender melhor como a metaficção tornou-se uma das

modalidades discursivas mais comumente mobilizadas no cenário literário (mesmo não sendo

uma prática considerada atual), precisaremos situá-la na história da literatura, especialmente

em sua similitude com o Realismo e o romance histórico, ambos produtos do século XIX.

1.1 A verdade na imaginação literária

Se indagarmos aos leitores mais vorazes a respeito do que é o romance, talvez a resposta

seja provavelmente sabida: “o romance é uma ficção em prosa (...) não reflexiva”

(BAUMGARTEN, 1975, p 425), que apresenta uma história inventada, fabricada, enfim, um

engodo. É como se o romance não nos pudesse dizer algo sobre a nossa realidade vivida,

reduzindo-o a um mero competidor com o mundo dos acontecimentos reais (HARDY, 1968,

p. 7).

Em vista disso, o enredo sempre foi privilegiado e teve mais importância nas histórias

ficcionais, algo que vigorava desde Aristóteles. Contudo, as mudanças que a literatura sofreu,

produziram debates, especialmente por parte dos autores, que passaram a criticar a

importância sobre os enredos (ARAUJO, 2016, p. 145). Lembramos, por exemplo, o

surgimento das literaturas autoficcionais e autobiográficas que deslocaram seu foco sobre o

sujeito, que é ao mesmo tempo narrador, personagem e autor da história narrada.
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Paradoxalmente, existia uma necessidade, tanto por parte dos leitores quanto dos autores,

de que as narrativas sempre tivessem um fundo de verdade. Sem isso, as histórias perderiam o

seu valor. A respeito disso, diversos foram os teóricos que promoveram explicações para que

as pessoas compreendessem qual era a noção de verdade que permeava as narrativas

ficcionais. Tais narrativas poderiam se dar enquanto um modo especial de verdade captado

pelo leitor como um mundo paralelo, uma vida alternativa, ou imaginária. Como sugere o

escritor e ensaísta Mario Vargas Llosa: “Os homens não estão contentes com o seu destino, e

quase todos os ricos ou pobres, geniais ou medíocres, célebres ou obscuros - gostariam de ter

uma vida diferente da que vivem. Para aplacar － trapaceiramente － esse apetite surgiu a

ficção” (1990, p. 15).

Outra abordagem define a ficção como “dimensão utilizada da verdade proferida pelo

narrador”, como explicou o filósofo, ensaísta e crítico literário Walter Benjamin (1994, p.

200). Ou como compreensão da experiência vivida, ampliando nossas potencialidades de ver

e entender a vida e o nosso quotidiano, assim como defendeu o filósofo e linguista búlgaro

Tzvetan Todorov. Para ele, as histórias ficcionais “me permitem dar forma aos sentimentos

que experimento, ordenar o fluxo de pequenos eventos que constituem a minha vida. Elas me

fazem sonhar, tremer de inquietude ou me desesperar” (2010, p. 75-76). Ou, por fim, como

meio de aperfeiçoamento da capacidade imaginativa, relacionando sensação e vivências na

estrutura narrativa ficcional, tal como compreendido pelo professor de Literatura Comparada

Jonathan Culler (1999, p. 40).

Há ainda a visão do filósofo francês Jacques Rancière sobre essa questão da verdade

imaginária. Partindo da análise de Sens et expression, de John Searle, Rancière, em seu texto

Literatura impensável, destaca a defesa de uma caraterística própria aos atos de ficção, que

afasta da reflexão o conceito de literatura. Desprezando a historicidade por trás do conceito de

literatura, Searle defende ser o leitor quem julgará o que é ou não literatura: “A literatura fica

assim empurrada para o campo da sociologia do julgamento de gosto”. O mesmo ocorreria

com a ficção, que seria pensada “(...) em termos não mais de arbitrário, porém de convenção

social” (1995, p. 36). Ademais, no caso da postura do autor, “(...) diferente do autor de

enunciados “sérios”, o autor de enunciados ficcionais não se engaja nem na verdade do que

enuncia nem mesmo em sua própria crença nessa verdade. É como dizer que ele não faz na

verdade aquilo que parece fazer: asserções” (1995, p. 36). O que Rancière quer ressaltar é que

o que o autor de ficção trabalha é com um “faz de conta”. Assim, o filósofo indaga “Como é

que o ficcionista pode imitar perfeitamente um ato sem criar a ilusão de sua realização?”. A
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resposta seria por meio da convenção estabelecida entre autor e leitor, para a qual as regras

sobre verdade e mentira ficam suspensas:
(...) a ficção existe por uma convenção de suspensão das convenções, a convenção existe por
convenção. (...) O próprio da literatura é a ausência de regra fixando uma dupla relação: a
relação entre o enunciador e seu enunciado, a relação entre o enunciado e aquele que o recebe
(1995, p. 36, 38).

Em todas essas visões apresentadas existem dois pontos em comum: (1) o que a produção

ficcional criava poderia ser considerada uma verdade da imaginação, “o que significa que [a

ficção] tinha de esconder os seus próprios dispositivos construtivos” (GARCIA LANDA,

2014, p. 14) e (2) com finalidade de satisfação evocada pelas obras nos leitores. Porém, nem

sempre a ficção se portou assim.

1.2 Do Realismo literário à ficção histórica

Inicialmente considerado “herdeiro das grandes formas épicas do passado” (ROBERT,

2017, p. 11), o romance tem, no sentido moderno, seu nascimento atestado em dois momentos

cruciais: no século XVII, com a publicação de Dom Quixote de La Mancha (1605), por

Miguel de Cervantes, e em 1719, com o lançamento de Robinson Crusoe, do escritor Daniel

Defoe. Em Dom Quixote, a marca de modernidade está no autoquestionamento literário no

interior do relato romanesco. Ao passo que, em Robison Crusoe é ressaltado o aspecto social

burguês oriundo da Revolução Inglesa. Apesar da recusa de Defoe em considerar seu livro um

romance, posto que associava o termo às ideias falsas, o oposto da narrativa de sua obra,

considerada por ele como verdadeira. Contudo, a noção de romance não perdeu vigor,

conquistando a partir do século XVIII lugar fixo na literatura. Portanto, no século XVIII e,

sobretudo no século XIX, os romancistas, cada vez mais incomodados com a nomenclatura

romance, visto como algo fútil e ilusório, produziram esforços de o colocar mais próximo da

verdade.

É nesse momento que o Realismo ganha espaço na literatura. O Realismo literário surgiu

na França, na segunda metade do século XIX, mais precisamente em 1850, como resposta a

dois movimentos artísticos vigentes na época: o Neoclassicismo e o Romantismo.

Historicamente, a ascensão desse movimento literário deu-se em uma França

pós-revolucionária, marcada pela insatisfação política e o aparecimento de teorias sociais, tais

como o socialismo e o nacionalismo, uma vez que a Revolução Industrial, iniciada na

Inglaterra, acentuou os desníveis socioeconômicos, com a exposição das condições precárias

de vida. Somado a esse quadro, o pensamento científico estava em pleno desenvolvimento,
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influenciando todas as áreas do saber (História, Literatura, Ciências Sociais, etc.) a adotarem

métodos de pesquisa sistemáticos e objetivos.

No Realismo, a realidade foi considerada o princípio orientador na escrita literária.

Influenciado pelo Positivismo comtiano4, o Realismo defendia que as formas artísticas, tais

como a literatura, fossem mais engajadas na exposição do quotidiano burguês e dos

problemas sociais (logo, as personagens deveriam ser reflexo das pessoas reais, e não os

heróis inventados pelo Romantismo) e no avanço do pensamento científico da época.

Segundo a professora Tânia Pellegrini,
a importância histórica ligada à questão do realismo é inegável, repousando, em última
instância, no fato de que ele faz da realidade física e social (no sentido materialista do termo)
a base do pensamento, da cultura e da literatura; seu surgimento está relacionado também à
íntima conexão (...), de seus pensamentos básicos com o abandono da crença em valores
transcendentais, ou seja, com o “desencantamento do mundo” iluminista (...) (2007, p. 140).

Ainda de acordo com Pellegrini, a relação entre o Realismo e a forma narrativa romanesca

é muito forte, pois a consolidação entre os dois deu-se quase simultaneamente e estão

relacionados com os modos de representação da realidade, sendo o mais fiel possível e

dotados de um discurso o mais verídico possível: “O objetivo ideal da literatura realista seria

criar uma impressão perfeita da realidade espelhada em um texto” (GARCIA LANDA, 2014,

p. 35). Contudo, a partir da segundo metade do século XX o Realismo perdeu o seu vigor,

servindo apenas para indicar ao leitor a possibilidade de contato entre literatura e o mundo

real (2007, p. 142).

Durante sua vigência, a “matéria” da prosa realista esteve centrada nos fatos quotidianos,

isto é, na “existência do mundo” e em sua descrição positivista sobre o mesmo. Por meio do

romance o Realismo, como modo artístico pôde “explorar o mundo”, tornando-o acessível e

capaz de ser controlado (objetivamente, e não reflexivamente) através da narrativa romanesca

(BAUGERTEN, 1975, p. 425).

No rastro do Realismo emergiram as narrativas romanescas de consciência do sujeito

(decorrente da descoberta do inconsciente), sem negar a realidade exterior, que passa a ser

subordinada a consciência e as observações íntimas das personagens (chamadas monólogo

interior ou fluxo de consciência): “a ficção autoconsciente ostenta sua opacidade, os

mecanismos de sua construção.” (GARCIA LANDA, 2014, p. 25). É esse momento que

4 Influenciado pelo contexto histórico de sua época, a saber, as transformações materiais e socioeconômicas
oriundas da Revolução Industrial e as mudanças geradas pela Revolução Francesa, o filósofo francês Auguste
Comte criou, a partir de 1830, com a publicação de seu primeiro volume Cours de philosophie positive, a escola
filosófica conhecida como Positivismo. Espécie de física social, essa corrente de pensamento advogava por um
modelo investigativo pautado na sistematização metodológica utilizada pelas ciências da natureza, a fim de que
causas e consequências dos eventos sociais pudessem ser investigadas com objetividade e precisão.
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marca a crise de representação do Realismo e do gênero romanesco e a ascensão de expoentes

dessa técnica narrativa: James Joyce, Virgínia Woolf, Dorothy Richardson, William Faulkner,

Marcel Proust, Edouard Dujardin, etc. Para Antonio Candido, citado em Pellegrini,
isso leva a uma conclusão paradoxal: que talvez a realidade se encontre mais em elementos
que transcendem a aparência dos fatos e coisas descritas do que neles mesmos. E que aquele
realismo, estritamente concebido como representação da naturalidade do mundo, pode não
ser o melhor condutor da realidade (CANDIDO, 1993, p. 123, apud 2007, p. 146).

Retornaremos a esse ponto mais tarde, pois exige mais ponderação.

Não obstante, o século XIX também presenciou a influência de um dos grandes

paradigmas da História, que influenciou também a literatura, conforme destacado pelo

professor de Literatura Comparada Hans Ulrich Gumbrecht: trata-se do Historicismo. Surgiu

na segunda metade do século XVIII, como reação afirmativa dos Estados-Nacionais,

particularmente o caso alemão, que desejava realizar a unificação e modernizar o Estado sem

sofrer novas influências revolucionárias. No bojo do projeto historicista estava a recuperação

pretérita da história germânica desde o Feudalismo, para justificar historicamente as

permanências que ainda se encontravam em sua história. A meta do Historicismo alemão foi o

“de elaborar uma história especificamente nacional, não universalista (BARROS, 2012, p.

393), diferente do Iluminismo francês.

Assim, a partir do século XIX, o aparecimento de novas normas e relações sociais nos

estados burgueses europeus pós-revolucionários, a escrita literária e sua leitura

desempenharam papel de saber. Isso impulsionou o desenvolvimento de estudos literários

enquanto disciplina acadêmica. Significa salientar a institucionalização dos estudos literários,

de diferentes modos, na Europa e nos Estados Unidos (inicialmente, as pesquisas possuíam

um viés mais pedagógico que de pesquisa acadêmica especializada). Conforme Gumbrecht,

nos países como Itália, Rússia, Espanha e Alemanha, o desenvolvimento de estudos literários

focados na idealização do passado, tornaram os estudos literários documentos de comparação

dessa idealização (2008, p. 521).

Consequentemente, o Historicismo, durante o século XIX, foi a solução contra as ameaças

do perspectivismo5, porque os textos literários apresentavam diferentes representações

literárias, que variavam o modo como o pertencimento nacional poderia ser representado.

Durante o século XIX, a literatura foi mobilizada para justificar politicamente a formação dos

5 Gumbrecht define o perspectivismo deste modo: “Um observador que se observa no ato de observação
descobrirá que a sua percepção e experiência do mundo dependem da sua perspectiva no sentido literal como
metafórico” (2008, p. 522). Ressalta, portanto, a ausência de objetos de análise para além do observador.
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Estados-Nacionais e reforçar o sentimento nacionalista, do que um campo para atuação da

crítica literária (existente, mas com menos força do que a literatura nacionalista).

Como expressão máxima da literatura nacionalista desse período, o romance histórico

surgiu também no final do século XVIII, no contexto historicista, tornando a História mais

discursiva e plural em sua interpretação, afastando-se, ao menos em parte, do discurso

historiográfico. O romance histórico que eclode ao longo do século XIX é decorrente de uma

nova percepção sobre a História, de viés literário, decorrente das transformações produzidas

pela Revolução Francesa, bem como a queda de Napoleão Bonaparte (que reconfigura o

aspecto político europeu), a ascensão da burguesia como classe social e econômica reinante e

a consolidação dos Estados-Nacionais.

O romance histórico que vigorou no século XIX, sobretudo, pode ser definido como a

relação entre a narrativa ficcional e os fatos históricos, reconstruidos nessa narrativa e de

acordo com as fontes históricas. Isso possibilita aos leitores o entendimento acerca dos

costumes da época histórica abordada. A autenticidade dessa vertente romanesca reside em

sua capacidade em transmitir, de modo fiel e verdadeiro, os pormenores dos acontecimentos

históricos e das personagens, também históricas, envolvidas.

De natureza realista, o romance histórico reconstrói a narrativa de um evento pretérito que

não tem de dialogar ou se referir à época de seu autor. A mobilização de fontes históricas

serve, antes, ao intuito de assentar a narrativa nos acontecimentos históricos reais, embora,

como destaca Carmelo Bonet, não haja necessidade de rigor de abordagem quanto ao resgate

da historicidade pretérita (1958, p. 85). Nesse modelo de narrativa realista, um dos principais

desafios é quanto à linguagem, exigindo do autor um profundo estudo dos fatos históricos,

devendo “recorrer ao pastiche, porque os personagens devem falar na língua viva da época

exumada” (1958, p. 87).

Desde seu surgimento, o romance histórico não foi considerado gênero ou subgênero,

quando muito um precursor do romance realista do século XIX. Por exemplo, como cita o

historiador e ensaísta político Perry Anderson, o clássico Guerra e Paz, de Liev Nikoláievich

Tolstói, pode ser tanto considerado romance realista quanto romance histórico (2007, p. 206).

De acordo com o filósofo húngaro György Lukács, que concebeu entre os anos de 1936 e

1937 um dos maiores estudos sobre o tema, chamado O romance histórico, essa vertente

apresenta características muito peculiares. Nele, Lukács reflete sobre o que é romance

histórico a partir da análise da obra de Sir Walter Scott. Para Lukács, segundo o crítico

literário norte-americano Fredric Jameson, o realismo de Scott influenciou o romance até o

desgaste de seu uso, no Ocidente, até 1848; na Rússia, até 1917. A obra que marca esse
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declínio é Salambô, de Flaubert (CHARBEL, 2016, p. 59; JAMESON, 2007, p. 185). Quando

o romance histórico declina, vale ressaltar, o diálogo entre passado e presente já não era mais

válido, tanto que, nessa obra de Flaubert, o autor reconstruiu uma Cartago antiga que rejeitava

e fugia de seu passado (ANDERSON, 2007, p. 206).

Um dos principais escritores do Realismo francês e que foi influenciado pelas obras de

Scott foi Honoré de Balzac. Em Prefácio à comédia humana, publicado em julho de 1842,

Balzac retoma Scott, particularmente na inclusão que promove do conhecimento histórico na

narrativa romanesca, para pensar como deseja proceder em seu projeto literário: A comédia

humana: estudos de costumes: cenas da vida privada. Para o escritor francês, existem falhas

no romance scottiano que o ajudam a pensar o seu romance. Uma dessas falhas é a

recuperação do passado histórico sem dar ao tempo presente um lugar de destaque em sua

narrativa, bem como não centrar o seu romance em uma capital histórica exponencial. Assim

sendo, Balzac centraliza sua narrativa na análise e descrição da atualidade da sociedade

francesa de sua época (o foco temporal de sua narrativa é a Restauração, ocorrida entre os

anos 1814-1830): “quase todas essas personagens cuja existência se torna mais longa, mais

autêntica do que a das gerações em meio às quais as fizeram nascer, não vivem, senão com a

condição de serem uma grande imagem do presente” (2012, s.p.). A história deve ser

ambientada em Paris, pois considera a capital francesa o “motor social” do processo histórico

no tempo presente dessa sociedade (é do presente que se alcança o passado na narrativa

romanesca, diferindo, portanto, de Scott).

O que vemos nessa obra de Balzac é o entrelaçamento do passado e do presente no

presente, ou seja, não há um caminho percorrido cronologicamente do passado para o presente,

ambos estão juntos no próprio presente. Isso nos possibilita ver, ao mesmo tempo, a sociedade

capitalista burguesa － seu foco －, e os resquícios do Antigo Regime. Portanto, a narrativa

romanesca em Balzac resgata a História, tornando-a representável e reconstituída por essa

narrativa. Esse resgate permite ao escritor, segundo as reflexões de Balzac, igualmente atuar

como um historiador, ou melhor, um secretário que transmite à sociedade, a verdadeira

historiadora, os pormenores das bondades e das maldades presentes tanto no comportamento

humano (uma vez que o homem tem uma animalidade complexa porque vive em sociedade),

compreendendo assim o ponto central de sua complexidade: os costumes que permeiam a

sociedade francesa:
A sociedade francesa ia ser o historiador, eu nada mais seria do que seu secretário. Ao fazer o
inventário dos vícios e das virtudes, ao reunir os principais fatos das paixões, ao pintar os
caracteres, ao escolher os acontecimentos mais relevantes da sociedade, ao compor os tipos
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pela reunião dos traços de múltiplos caracteres homogêneos, poderia, talvez, alcançar
escrever a história esquecida por tantos historiadores, a dos costumes (2012, s.p.)

Ao copiar toda a sociedade, ao interpretá-la na imensidade das suas agitações, aconteceu,
tinha de acontecer, que tal composição apresentasse mais de mal que de bem; que uma
determinada parte do quadro representasse um grupo culpado: daí a crítica a bradar
“imoralidade”, sem fazer observar a moralidade de outra parte destinada a formar um
contraste perfeito. (...) As ações repreensíveis, as faltas, os crimes, dos mais leves aos mais
graves, nele encontram sempre o castigo humano ou divino, ruidoso ou secreto. Fiz melhor
do que o historiador, porque sou mais livre” (2012, s.p.).

Se, para Balzac, o romance histórico deveria ser presentista, Lukács retoma o estudo dos

romances históricos acentuando-lhes outras especificidades. Para Lukács, de acordo com o

historiador Felipe Charbel, o romance histórico não é um gênero literário, e sim uma vertente

da prosa realista. É um horizonte pautado nas forças e dinâmicas dos eventos históricos

(LUKÁCS, 2011, p. 50, apud CHARBEL, 2016, p. 58), gerando um vínculo entre história e

literatura. É um modo de narrativa que possui um fim em si mesma, ou seja, a história narrada

possui começo e fim bem delineados6. Ademais, o tema abordado deve apresentar um teor

heroico, salientando valores éticos e morais nas personagens ficcionalizadas, bem como

existir o contraste entre figuras históricas reais e os arquétipos sociais da época histórica

(esses, ficcionalizados). No romance histórico, o foco reside na observação da mudança da

vida popular “através de um conjunto de tipos humanos característicos (...)” (ANDERSON,

2007, p. 205) e onde as grandes figuras históricas são secundarizadas (embora colaborem para

ressaltar as diferenças sociais, outra marca desse estilo narrativo).

Referindo a momentos históricos realmente ocorridos, a legitimidade desse modelo de

narrativa ficcional é o uso de documentos e referências históricas que deem suporte e

conduzam fidedignamente o autor no retrato da época histórica escolhida, porém não

aparecem destacados na mesma. A construção narrativa é feita no passado e não no tempo

histórico do autor7.

Jameson, preocupado em compreender se houve desdobramentos do romance histórico na

Modernidade, propôs uma leitura sobre a origem do romance histórico diferente da de Lukács,

preferindo conceber o romance histórico Ivanhoe, criado por Walter Scott, não como o marco

do realismo histórico, mas como inventor do drama de costumes, que Jameson define assim:

6 Atualmente, com a eclosão de novas formas de literatura contemporânea, há, por vezes, confusão quanto a
classificação dos romances contemporâneos, incluindo aí a difícil classificação entre romance histórico, ficção e
metaficção. A metaficção, veremos nos capítulos subsequentes, apresenta uma narrativa cujo começo e o fim não
são fechados em si mesmos, expondo as múltiplas possibilidades de começo e de fim.
7 Como um dos objetivos da metaficção é questionar inclusive a estrutura narrativa do Realismo do século XIX,
a recuperação histórica do acontecimento também dá-se pelo uso de documentos e referências históricas que,
diferente do romance realista e histórico do século XIX, pode aparecer citado na narrativa, esta escrita no tempo
presente do autor.
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“forma melodramática que pressupõe o vilão, ou seja, que organiza em torno do dualismo

ético do bem e do mal” (JAMESON, 2007, p. 186). Para ele, o romance histórico criador por

Scott cede lugar a um novo tipo romanesco, emergido a partir de 1863. Então, para Jameson,

devemos pensar em uma nova periodização para o drama dos costumes, que nos permita

refletir se o romance histórico enquadra-se no Modernismo. Para Jameson, romances

históricos e não-históricos, durante o século XIX, eram parecidos. Com a ascensão do

pós-modernismo, essa não-diferenciação é superada, com a reestruturação da abordagem e da

problemática acerca do romance histórico. Assim, Jameson quer debater como os sucessores

de Scott trabalharam o romance histórico, apoiando-se, então, em George Eliot, que escreveu

um único romance: Romola (2007, p. 186-187).

Apesar de ter recebido críticas negativas, Romola, para Jameson, pode ser visto como um

romance histórico ao trazer como componente essencial a guerra, que é o que caracteriza de

fato o romance histórico. Além disso, apresenta a figura do heroi médio, sobre o qual discorre

Lukács, na figura de Romola: onisciente sobre todos os demais personagens e figura que

transcende a santidade. Outro aspecto interessante desse romance é a neutralização do

dualismo ético entre o bem e o mal (JAMESON, 2007, p. 188). A neutralização dos lados

opostos reside no marido de Romola, Tito, que atua nos dois lados, a partir de uma prática

interior considerada original por Jamenson: a má-fé. O segundo romance que inova o romance

histórico é Guerra e Paz, publicado na mesma época que Romola, entre 1863 e 1869.

(JAMESON, 2007, p. 189). Em resposta à análise de Jameson, Perry Anderson critica a visão

daquele, apontando sua fragilidade hipotética sobre o binário bem/mal. Para Anderson, uma

vez que a personagem “opta” por um ato, quer seja bom, quer seja mal, automaticamente

aniquila um dos opostos (ANDERSON, 2007, p. 207).

Segundo Jameson, a escolha de um evento histórico como central e determinante para os

acontecimentos anteriores e posteriores, que o romance histórico deve recriar, a fim de que

este acontecimento se torne histórico (especialmente se caracterizar uma “irrupção coletiva”),

ou seja, que vá além do individual. Assim, cita como exemplos: Heart of Midlothian (de

Walter Scott, e não sua outra obra, Ivanhoe), A cartuxa de Parma (de Stendhal), Episódios

nacionales (de Benito Pérez Galdós) e Guerra e Paz (de Liev Nikoláievich Tolstói)

(JAMESON, 2007, p. 191).

Sustentado por Jameson, a caracterização do romance histórico pode ser pensado deste

modo: “O romance histórico não deve mostrar nem existências individuais nem

acontecimentos históricos, mas a interseção de ambos: o evento precisa trespassar e transfixar

de um só golpe o tempo existencial dos indivíduos e seus destinos” (JAMESON, 2007, p.
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192). O aspecto central do romance histórico é a interseção do existencial individual (sem a

delimitação de personagens ou psicologias) e do acontecimento histórico (isso configura uma

“inovação narrativa decisiva”, sendo que o exemplo mais singular é A cartuxa de Parma, de

Stendhal, contrariando a sustentação de Lukács sobre a a obra de Scott (JAMESON, 2007, p.

192). É a partir de tais características que Jameson sustenta que o problema do modernismo

foi o excesso de centralidade sobre a subjetividade, que não permitiu que a objetividade da

dimensão histórica fosse discernida nem concedesse autonomia narrativa frente a tantas

subjetividades individuais.

Já para Perry Anderson, o que valida uma obra do século XIX como romance histórico é

ela ser “produto do nacionalismo romântico”, incluindo tanto Scott, como os demais autores

precursores dessa vertente, tais como Cooper, Manzoni, Galdós, Jokái, Sienkiewicz e outros.

No caso da obra de Scott, Ivanhoe, tem seu foco sobre a dualidade existente no interior do

reino britânico, mais do que uma resposta nacionalista, sustenta Anderson. Assim como

Anderson, Jameson também salienta os “contrastes melodramáticos e estereótipos

moralizantes” que mais influenciaram o romance de Scott (ANDERSON, 2007, p. 209).

Desta forma, Ivanhoe apresenta um choque de tempos históricos (entre passado e presente),

como já havia sido salientado por Lukács, ressaltando, consequentemente, os conflitos sociais,

que são uma das marcas mais indicativas de um romance histórico. Anderson retoma os

aspectos indicados por Lukács para rebater Jameson quanto à consideração de Guerra e Paz

de Tolstói ser um romance histórico. Para o historiador inglês, o “contraste entre os mundos

do imperialismo russo” é praticamente ausente, “já que falta ao conflito ostensivo um

adversário imaginado a fundo”, o que faz o livro parecer mais um “panfleto chauvinista, em

que o inimigo permanece completamente abstrato, longe da figuração concreta de duas forças

históricas em luta” (ANDERSON, 2007, p. 210). E não é apenas isso. Outra aspecto fraco que

descaracteriza Guerra e Paz como um romance histórico, sustenta Anderson a partir dos

postulados de Lukács, é a ausência de conflito temporal. Com a ausência “da passagem do

tempo histórico”, no máximo o que ocorre é “uma espécie de presente contínuo, uma Rússia

mais ou menos eterna, na qual os personagens principais atuam mais como se fossem

contemporâneos do autor” (ANDERSON, 2007, p. 210). Melhor representante para a vertente,

além de Scott, é um outro romance de Tolstói, seu último, intitulado Khadji Murát. Apesar

das especificidades de cada romance histórico, a vertente surgiu em resposta romântica à

Revolução Francesa, declara Perry Anderson.

Desde o livro publicado por Lukács, em que apontou as particularidades do romance

histórico do século XIX, as obras literárias associadas a essa vertente alargaram suas
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características iniciais, possibilitando que a prosa realista se remodelasse ao longo dos séculos.

Assim, a partir da segunda metade do século XIX, os romances históricos que foram sendo

publicados já não mais sustentavam nem o sentimento patriótico nem a defesa do

nacionalismo. É desse momento em diante que há um boom mercadológico dos romances

históricos, com a incorporação de “representações realistas da vida contemporânea”, tais

como Um conto de duas cidades, de Charles Dickens; A história de Henry Esmond, de

William Thackeray; Salambô, de Flaubert; Fifth Queen, de Ford Maddox Ford, entre outros

(ANDERSON, 2007, p. 213).

Quando a Primeira Guerra Mundial eclode, os romances históricos perdem sua supremacia

literária, posto que os massacres e disputas políticas que marcaram o começo do século XX

desprestigiaram essa vertente. Além disso, a ascensão do Modernismo, associado ao

crescimento da “hostilidade aos efeitos corruptores da facilidade estética”(ANDERSON, 2007,

p. 213) contribuíram para o descrédito do romance histórico. A partir de 1932, a publicação

de Joseph Roth, A marcha de Radetzky, inverte o senso de progresso do confronto temporal

defendido por Lukács: o passado passa a ser concebido como sinônimo do colapso. Os

Estados-Nacionais passaram a ser vistos como “o ponto final de um colapso social e moral”

(ANDERSON, 2007, p. 215).

A inversão das características iniciais transformam inclusive sua nomenclatura: os

romances históricos passam a ser reconhecidos como ficções históricas, devido ao seu grau

maior de comprometimento com a História. Os valores e aspectos de época são ponderados,

ampliando e flexibilizando a interpretação sobre os fatos históricos. Ao contrário da prosa

realista do século XIX, as ficções históricas, gradualmente, e mais precisamente a partir de

1960, passam a questionar e refletir sobre o conceito de verdade, relendo os fatos por meio do

questionamento das visões historiográficas. Isso inclui criticar o seu antecessor, ou seja,

confrontando a estrutura do romance histórico tradicional. Como destacado por Helena

Kaufman, segundo Mauro Cavaliere, “o termo “ficção histórica” sublinha desde já a tensão

ficção/história, ficção sobre história, história como ficção, que o romance contemporâneo

procura explorar (KAUFMAN, 1991, p. 58-59, apud CAVALIERE, 2002, p. 25).

Após a Segunda Guerra Mundial, as ficções históricas adquiriram novas características,

dentre elas:
misturar livremente os tempos, combinando ou entretecendo passado e presente;exibir o autor
dentro da própria narrativa; adotar figuras históricas ilustres como personagens centrais, e
não apenas secundárias; propor situações contrafactuais; disseminar anacronismos;
multiplicar finais alternativos; traficar com apocalipses (ANDERSON, 2007, p. 217).
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Após auges e declínios da prosa realista, podemos tomar de empréstimo a pergunta

lançada por Murray Baumgarten, em 1975: O que resta do realismo? Ou melhor, se

reformulássemos a pergunta e indagássemos: o realismo ainda é capaz de reinventar-se? De

acordo com Baumgarten, sim:
Talvez apenas aquilo a que ele chama “a coerência” do universo do discurso. Isto abre o
nosso sentido do real para que possamos reconhecê-lo como a força motriz da mudança na
história da arte, e articula o poder constitutivo da arte para fazer novas realidades numa
realidade que é constantemente nova e potencial (1975, p. 426).

1.3 Da crise de representação às novas formas contemporâneas de literatura

De acordo com Belinda Cannone, as narrativas romanescas de fluxo de consciência

ressignificam a natureza da realidade exterior, passando a ser concebida não mais externa ao

sujeito, mas vista e compreendida a partir da interioridade desse sujeito, onde realidade e

psique se misturam (CANONE, 2001, p. 70). Como detalha o autor americano Robert

Humphrey, na ficção do fluxo de consciência o autor deve “dramatizar” um conjunto de

valores que exponham a psiquê da personagem fictícia e que sirva de ponte de contato com o

leitor (como faziam, por exemplo, Virginia Woolf e James Joyce em suas obras). Para tanto,
o escritor de fluxo de consciência precisa fazer duas coisas: (1) representar a verdadeira
textura da consciência, e (2) destilar algum significado desta para o leitor. Isto constitui um
dilema para o escritor, porque a natureza da consciência subentende um senso de valores
particular, associações particulares e relacionamentos particulares, peculiares a essa
consciência; por isso, é mais enigmática para uma consciência de fora (HUMPHREY, 1976,
p. 58).

Consequentemente, como sustenta Hans Grumbrecht, isso abriu espaço para o que chama

de “observador de segunda ordem”. Nessa nova posição, o observador não se encontra mais

externo ao mundo dos objetos, fratura-se desaparecendo com o contraste ontológico entre o

observador e o mundo dos objetos. O sujeito fragmentado, segundo Costa Lima, ressaltado

em Gumbrecht, refere-se ao desejo do sujeito de fazer parte do mundo material e temporal

dos objetos. Ou seja, “Em outras palavras, temos que aprender o que é ser um observador que

fica, com seu corpo, no meio de um mundo material a ser observado” (GUMBRECHT, 2008,

p. 529).

No final do século XIX, a literatura ficcional, assim como a crítica literária, entrou em

crise (decorrente dos acontecimentos da Primeira Grande Guerra), promovendo a ascensão da

teoria literária (como sub-campo da crítica literária) e o desencadeamento de novas questões,

preocupações e formas discursivas na história literária. Com a teoria literária o lugar da crítica

literária foi repensado, o que conduziu a uma redefinição de literatura, muito influenciada, por

exemplo, pelo Formalismo Russo.
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O Formalismo russo foi uma resposta ao pensamento intelectual dominante na Rússia.

Surgido no século XX, cujo ápice foi a década de 1920 e seu declínio já se deu em 1930. Mas,

antes de seu declínio, seus esboços foram lentamente desenhados desde 1915, com o Círculo

Linguístico de Moscou e a Sociedade de Estudos de linguagem poética de Petrogrado (1916).

As primeiras manifestações públicas do movimento ocorreram em 1919, com o simpósio

sobre a teoria da linguagem poética e a Poesia Moderna russa, em 1921. Defendia a

autonomia sobre a literatura e destaque para as partes que compunham um trabalho literário.

Para tanto, sustentavam a erudição literária como um campo intelectual delimitado e

conectado, singularizando a literatura para os teóricos da literatura e diminuindo a ação de

historiadores e filólogos, que não eram especialistas diretos no área. Ademais, a erudição

literária não englobava toda a literatura, apenas o que fosse literário, isto é, aspectos

pertinentes para que uma obra fosse considerada literatura. Os meios formulados para que

ocorresse a identificação residiam, por exemplo, no foco sobre o poeta (especificamente o

espírito criador que permeia o trabalho e não no ser autoral) e não sobre o poema. Os

formalistas excluíam a linearidade e a influência psicológica de autor e leitor sobre a obra

(ERLICH, 1973, p. 627-628). Quanto à prosa, para os formalistas não deveria ser empregada

a verosimilhança, pois é passível de ilusão, sendo os fatores psicossociais vistos apenas como

“motivações” que serviriam apenas para compor a obra, além da personagem dependente do

enredo produzido (na qualidade de “ferramenta da trama”). A ênfase residia na composição da

narrativa, onde a personagem tem função e não identidade (desse modo, a literatura é vista

como evento e não como “expressão humana de valor intrínseco”) e sendo aqui a paródia

usada para relegar o antigo para uma nova forma, como se a literatura estivesse em

transformação (ERLICH, 1973, p. 633).

O Formalismo Russo chegou tardiamente no Ocidente. Na França, influenciou o

surgimento do Estruturalismo, a partir da década de 1960, graças aos estudos de Roland

Barthes sobre as obras do crítico formalista Vladimir Propp. Foi praticado pela crítica literária

a partir de 1960, influenciada também pelos estudos da Linguística de Ferdinand de Saussure.

O papel da crítica literária, como citado, foi essencial, porque analisa a estrutura da obra,

focando temas, citações e referências que, quando combinadas, oferecem um “mapa’ da

obra para que outros críticos a analisem. Os estruturalistas se apropriam dessa postura da

crítica para estudar o que de fato interessam-lhes: o discurso literário e, nele, as relações entre

código e mensagem, desconsiderando seu contexto histórico de criação, suas fontes e a

origem do autor. Para os estruturalistas, o discurso literário é dotado de uma estrutura formada
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“(...) pelo conjunto abstrato de procedimentos que caracterizam esse discurso, enquanto

propriedade típica da organização mental do homem” (TEIXEIRA, 1998, p. 34).

Essa metodologia não apresenta uma definição acabada da Literatura, ou seja, não chegou,

de fato, a ser um sistema no seio da Literatura. Sua atuação no campo literário restringiu-se a

considerar passível de análise apenas as obras em si, desconsiderando os aspectos externos às

mesmas (como, por exemplo, a questão da estética). Desse modo, a literatura foi entendida

apenas como linguagem e de como o texto literário se organiza por meio dessa linguagem.

Em melhores palavras, o objetivo dos estruturalistas na Literatura foi elaborar “uma teoria

da estrutura e do funcionamento do discurso literário” (TEIXEIRA, 1998, p. 35).

Porém, ainda na década de 1960 o Estruturalismo sofre abalos, decorrente das fortes

críticas que o filósofo Jacques Derrida dirige-lhe, dando origem ao chamado

pós-Estruturalismo. Assim, essa nova postura crítica surgiu em 1966, nos EUA, em

decorrência de uma conferência pronunciada por Derrida na Johns Hopkins University. O

ponto central discutido por Derrida foi sobre a importância da interpretação de um texto

literário. Essa discussão foi importante, pois ampliou-se o olhar da obra literária para além

dela mesma, possibilitando que uma pluralidade de leituras sobre um mesmo texto pudesse

existir, mesmo que isso não assegurasse a verdade máxima nele contido. Destarte, salientou a

preponderância que o leitor adquire sobre o texto literário. A partir de 1970, Roland Barthes

publicou uma série de trabalhos que refletiam sua posição estruturalista em prol do

pós-Estruturalismo e Michel Foucault que refletiu sobre as práticas discursivas e a revisão da

noção de autor. Para um aprofundamento do debate (CEIA, 2015, s.p.).

Além disso, partir do século XX e, especialmente da sua segunda metade, a literatura sofre

uma mudança epistemológica com o surgimento de obras ficcionais que começam a se voltar

para si mesmas e para o seu processo de construção ficcional, como é o caso da metaficção:
(...) obras de ficção (principalmente prosa, narrativa), escritas a partir dos anos 60 (o que não
significa que a tendência tenha surgido naquela época), que exploram os aspectos formais do
próprio texto, questionam os códigos do realismo narrativo (às vezes utilizando-os) e, ao
fazê-lo, chamam a atenção do leitor para sua natureza ficcional, revelando as diferentes
estratégias utilizadas pelo autor no processo de criação literária (OREJAS, 2003, p. 113, apud
TAORMINA, 2010, p. 83)8.

Os debates teóricos a respeito das narrativas autorreflexivas eclodiram, bem como a

variedade de nomenclaturas similares, a partir do começo da década de 1970, embora em

8 “(...) œuvres de fiction (principalement en prose, à caractère narratif), écrites à partir des années soixante (ce
qui ne veut pas dire que la tendance soit apparue à cette époque), qui explorent les aspects formels du texte
lui-même, questionnent les codes du réalisme narratif (en se servant parfois de ceux-ci) et, ce faisant, attirent
l’attention du lecteur sur leur caractère d’œuvre fictive, en révélant les différentes stratégies dont se sert l’auteur
dans le processus de la création littéraire” (OREJAS, 2003, p. 113, apud TAORMINA, 2010, p. 83).
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1959 Roland Barthes já destacasse vestígios dessa postura (1964, p. 106-107). A relação com

o passado foi repensada e a tradição cartesiana e epistemológica centrada no sujeito não se dá

de forma mais confiável, o que possibilitou a abertura para novas questões e novos

paradigmas na história literária durante o século XX (GUMBRECHT, 2008, p. 528). Os

textos literários passam a ter a capacidade de resgatar o passado no presente no momento em

que a escrita narrativa acontece (GARCÍA LANDA, 2004, 3-4). No caso do leitor, a literatura

que ascende a partir do século XX oferece um efeito de “concretude”, isto é, “a capacidade

das novas narrativas ficcionais de darem aos leitores a sensação de estarem rodeados por um

mundo material e de se inscreverem na transformação dos seus ritmos” (GUMBRECHT,

2008, p. 530).

Com a teoria literária o status da história da literatura e sua relação com a música, a arte e

a política foram repensados. Um dos primeiros livros a refletir sobre a relação entre história e

literatura foi Teoria do Romance (1920), de György Lukács. No caso da ascensão da

antropologia histórica (decorrente da crise de representação), o livro Mimesis, de Auerbach

ilustra esta fase (CARROLL, 1975, p. 6). Não obstante, para David Caroll, nem historiadores

nem críticos literários admitem ou percebem as implicações filosóficas e literárias de suas

análises, como é o caso de Erich Auerbach e seu livro Mimesis. Neste livro, Auerbach não

dirige sua reflexão à problemática da realidade, mas analisa teórica e historicamente os

sistemas literários A partir da década de 1980, a literatura foi problematizada como um

conceito meta-histórico (vide Hayden White, por exemplo, que deu base para o Novo

Historicismo).

A partir de 1950, a história literária e a narrativa ficcional passam a ser vistas de modo

reflexivo e discursivo (GUMBRECHT, 2008, p. 522). Hayden White, Paul Veyne e Paul

Ricoeur foram alguns dos responsáveis por afirmar que a tentativa de conhecimento científico

do passado pela história era ilusório, posto que a escrita da história seria apenas mais uma

forma de escrita ficcional, colocando a história diante de um “desafio epistemológico”

(ANHEIM; LILTI, 2010, p. 253). Desse modo, houve o aumento da reflexão a respeito da

narrativa sobre os eventos pretéritos no próprio campo da história (rerum gestarum, segundo

denominação que o filósofo alemão Hegel já sinalizava no século XIX, como uma das

definições para a história). Uma dessas reflexões foi a concepção tropológica da narrativa

histórica, elaborada pelo historiador norte-americano Hayden White.

Em seu livro Meta-história (1973), ao pensar a ficção escrita na escrita da história por

meio de enredo, White ressaltou a importância integral do texto histórico quanto a sua

descrição, explicação e representação do passado. Porém, representação era algo que ainda
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não tinha sido considerado na escrita da história. Por meio da ficção, a História alcançava

duas dimensões até então inexistentes em sua escrita: tornar os eventos narrados mais visíveis

e realçar o vivido no pretérito, daí a importância dos tropos de linguagem mobilizados por

White: “tão logo o historiador optasse em favor de um desses tropos, também seria compelido

a escolher um tipo de conflito, argumento e implicação ideológica” (ANKERSMIT, 2016, p.

24). Assim, a significância teórica de Hayden White, segundo Franklin Rudolf Ankersmit, foi

ter focado restritamente no nível do texto histórico, isto é, não ter relacionado a escrita da

história e passado, impedindo que se discutisse a epistemologia desta relação nem os motivos

de um texto ser melhor do que outro sobre o passado: “A significância de sua teoria é,

portanto, exclusivamente historiográfica” (2016, p. 25).

Ao longo da década de 1960, a ficção passou a duvidar da natureza da realidade e a

questionar o seu constructo ficcional sobre essa realidade. O aumento do desenvolvimento da

práxis autorreferencial e da reflexão crítica na literatura é percebido por conceitos emergentes,

como a metaficção, marcando aquilo que Jean Ricardou nomeou, como Antonio Gil González

recupera, de “giro autorrepresentacional” (RICARDOU, 1975, GONZÁLEZ, 2005, p. 10).

Essas transformações ficaram mais acentuadas nas décadas seguintes. Se a recorrência aos

documentos históricos, como sustentou o Historicismo no século XIX, impedia que o

historiador atribuísse juízos de valor sobre a construção discursiva pretérita, na

pós-modernidade a regra era outra. O Novo Historicismo, que surgiu a partir do final da

década de 1970, propunha repensar a História nas obras literárias, contudo de modo crítico e

reflexivo.

Como constata Boucheron, desde 2009 houve no cenário literário francês um retorno

romanesco sob o signo da história9, isto é, narrativas literárias que abordam questões de cunho

histórico (BOUCHERON, 2010, p. 442). No caso da História, ela serve para problematizar

nos textos literários o que tange ao modo de construção ficcional do texto. Não só o diálogo

entre História e Literatura propicia um diálogo maior, como ampliam-se as perspectivas

interdisciplinares entre elas pelo texto. Nesse novo modo de relação entre elas, a História

historiciza os textos literários na mesma proporção em que adquire da Literatura uma melhor

capacidade textual à sua abordagem cientificista. Desse modo, a Literatura oferece à História

uma materialidade do vivido no passado, e essa oferece àquela o acesso, discursivamente, aos

9 Para o historiador Felipe Charbel, a expansão de uma “guinada histórica” na literatura contemporânea, de um
modo mais amplo, pode ser vista antes de 2009. Ele considera que a produção literária de 1989 para cá já expõe
essa maior inserção da História na Literatura, embora saliente que já se vê algo na década de1960, como resposta
ao Formalismo Russo. Ainda de acordo com Charbel, Linda Hutcheon categorizou essa guinada como
“metaficção historiográfica” (1991, p. 121, apud CHARBEL, 2016, p. 60).
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vestígios do passado de uma sociedade, possibilitando que as duas áreas do saber questionem

seus próprios arcabouços reflexivos-metodológicos:
encontrar no passado corpos reais e vozes animadas, e caso descobríssemos que nós não
poderíamos encontrá-los – corpos se consumiram e as vozes que se calaram –, poderíamos ao
menos rastrear os traços que pareciam estar mais próximos da experiência real. A literatura
nos pareceu, como a muitos outros, quase infinitamente preciosa, porque seus criadores
inventaram técnicas para representar essa experiência com extrema vivacidade.
(GALLAGHER, GREENBLATT, 2005, p. 41-42)10

Consequentemente, possibilitou repensar e estreitar os diálogos entre História e

Literatura, caracterizando os discursos produzidos pelos dois campos de conhecimento com a

presença de questionamentos que multipliquem as formas de apreensão das particularidades

de qualquer época histórica. Significa que, à medida que o texto (quer literário, quer histórico)

é construído, os significados que aparecem se confundem com os vestígios históricos da

época analisada, sem oferecer nem ao autor nem ao historiador “segurança” interpretativa em

sua ponderação:
O novo historicismo tem evidentemente claras afinidades com a ressonância, uma vez que
sua preocupação diante dos textos literários tem sido recuperar, na medida do possível, as
circunstâncias históricas originais de sua produção e costumo analisar a relação entre essas
circunstâncias e as nossas. Os críticos ligados ao novo historicismo procuram entender as
circunstâncias que se entrecruzam, não como um pano de fundo estável e pré-fabricado,
contra o qual se projetam os textos literários, mas como uma densa rede de forças sociais em
evolução e muitas vezes em conflito. A ideia não é encontrar fora da obra de arte uma rocha
para nela amarrar com segurança a interpretação literária, mas sim situar a obra em relação a
outras práticas representacionais operativas na cultura, em um determinado momento tanto de
sua história como da nossa (GREENBLATT, 1991, p. 250-1).

Essa década foi emblemática pela profusão de conceitos referentes a literaturas

autoconscientes, já apontados anteriormente no início de nossa pesquisa. Nelas se vê o

processo de ficcionalização sendo pensado durante a construção da narrativa. Posto isto, como

ressalta David Henry Lowenkron,
parece que a ficção se torna cada vez mais metafísica, examinando ilusões, realidade e seu
próprio ser. São os próprios metanovelistas que respondem melhor ao exame do processo
ficcional dentro de suas próprias ficções. É uma indicação da vitalidade da ficção que os
metanovelistas escolhem criticar a ficção na forma de ficção, em vez da crítica (1976, p.
353).

10 “to find in the － past real bodies and living voices, and if we knew that we could not find these － the
bodies having long moldered away and the voices fallen silent － we could at least seize upon those traces that
seemed to be close to actual experience. Literature seemed to us, as to many others, almost infinitely precious
because its creators had invented techniques for representing this experience with uncanny vividness.”
(GALLAGHER; GREENBLATT, 2000, p. 30)
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Outro ponto interessante é o uso do prefixo meta-, que já havia sido adotado,

primeiramente, pela linguística, designando a metalinguagem e sendo incorporada,

posteriormente, para refletir formas, como a metaliteratura e, no caso da história, a

meta-história. A ramificação conceitual pode ser vista em muitos outros conceitos:

metanarrativa, meta-discurso, metatexto, etc. No caso da metaficção, o conceito surgiu em

1970, criado pelo romancista, ensaísta e crítico literário americano William Gass (BERRY,

2012, p. 128), sendo depois bastante explorado por outros críticos literários. Depois disso,

como veremos a seguir, a metaficção11 ganhou uma enormidade de definições e de tentativas

de delimitação conceitual.

Em 1975, Robert Alter também definiu a metaficção, considerando-a como um romance

autoconsciente de sua artificialidade; logo, problematizando de modo claro, confessional, sua

relação com a realidade ou, pelo menos, com a aparência de realidade (1975, p. XIV).

Raymond Federman, anos mais tarde, reconheceu a metaficção como uma metáfora que

descortina sua artificialidade e simula a realidade, cujo procedimento revela tanto a forma

pela qual a ficção pode ser aplicada, isto é, quanto ao seu aspecto prático quanto teórico, ao

repensar os artifícios de um realismo histórico (1981, p. 8).

Já para Charles Newman, a metaficção sugere uma imprecisão conceitual de um passado

histórico. Para ele, a metaficção ao se ancorar na paródia rompe com o passado, sem, contudo,

dispensá-lo como texto (1985, p. 172, apud HUTCHEON, 1989, p. 5). Já Allen Thiher prefere

conceber a metaficção em diálogo com a intertextualidade. A paródia usada pela metaficção

nesse diálogo não enfraquece a importância do passado, mas serve para mobilizá-lo com

sentido crítico (1984, p. 202, apud HUTCHEON, 1989, p. 6).

Por seu turno, Roland Barthes, de acordo com Hutcheon, define a metaficção (em meio a

um caráter mais intertextual) como uma mistura de escritos, história e literatura, sem a

prevalência de um ou de outro. Para ele, a origem da metaficção está na tradição realista do

final do século XVIII, centrado sobre a construção dos processos narrativos internos e sobre o

papel do leitor que é deslocado de sua zona de conforto. A propósito, Barthes e Michael

Riffaterre consideram que não existe texto original, uma vez que um discurso se valida na

medida em que recupera discursos anteriores (HUTCHEON, 1989, p. 7). Para eles, este seria

o significado da intertextualidade que, por focar o significado do texto na narrativa, cria uma

relação mais próxima entre leitor e texto.

11 Mas’ud Zavarzadeh ressalta que a ascensão dos romances não-ficcionais no cenário literário americano do
pós-II Guerra Mundial foi recebida negativamente pela crítica, que considerou este tipo de novela “literary
anomalies” (1976, p. VII).
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Patricia Waugh, a fim de refletir sobre os limites que definem a metaficção, concebe que

mesmo a escrita da história pode ser vista como ato ficcional (mistura de história e literatura),

refletida no momento mesmo da escrita, como ato de estilo, de escolha narrativa. Para Waugh,

com a metaficção não há apenas inquirições sobre como se dão os processos ficcionais. Há

também tentativas de compreender a função da palavra/linguagem na elaboração narrativa,

por um viés de relação e de significação, entre as histórias vividas no agora e nos

acontecimentos do passado (1984, p. 2-3). Uma outra visão é a de Steven Kellman, que

nomeia a metaficção como uma história autogerada em primeira pessoa, com o intuito de

desenvolver o percurso de uma personagem (1980, p. VI).

A poética pós-moderna de que trata Linda Hutcheon em seu livro Narcissistic narrative:

the metafictional paradox (1980) examina o desenvolvimento estético quanto à apresentação

de um posicionamento crítico na elaboração da narrativa: é o caso da metaficção. Para

Hutcheon, a autoconsciência metaficcional possibilita refletir a respeito do aspecto ontológico

da ficção e, ao mesmo tempo, dos procedimentos de escrita da narrativa ficcional. Isso posto,

Linda Hutcheon prefere a expressão narrativa narcisista, para definir a ficção que fala de si

mesma (autorreferência), tanto em termos de procedimento narrativo quanto em termos de

“identidade linguística”. Ou seja, Linda chama de ficção autoconsciente a ficção que comenta

seu processo ficcional, salientando uma postura narcisista, uma vez que a exposição da

autoconsciência textual reflete sua própria identidade (definida pelo texto e não pelo

posicionamento autoral diante dele) (1980, p. 1).

Stanley H. Fogel define a metaficção como a revisão teórica da ficção no processo de

criação ficcional (1974, p. 328-330). Diferente da definição de Mas'ud Zavarzadeh, que

prefere pensá-la como uma modelação da realidade pelo sistema ficcional (apud WAUGH,

1984, p. 105). Sarah Lauzen define a metaficção como o ato de escrever, ler e narrativizar os

processos de literatura convencional. Gérard Genette pensou em um termo similar como de

metalepse, no qual se dá uma transgressão pelo autor das fases narrativas (apud GARCÍA

LANDA, 2012 p. 4). Já Gustavo Bernardo prefere situar a metaficção na capacidade

transcendental da “ficção de”, mais “do que” como um espelho que reflete a realidade, que se

indaga sobre as formas de construí-la ficcionalmente. Bernardo prefere pensar a metaficção

em termos estéticos, já que seria uma reflexão da arte dentro da arte (BERNARDO, 2010, p.

9).

Peter Sttoicheff define a metaficção como a organização dos sentidos caóticos gerados

pela recuperação das influências literárias retomadas no texto pela linguagem, e que reflete

essa produção de significado que daí emerge. Ou seja, a metaficção se elabora pela
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“‘dinâmica da linguagem’, investigando no caos a produção de seu significado” (1991, p. 87).

Mark Currie repensa a metaficção como um “discurso fronteiriço” produzido pela escrita e

que dialoga no espaço entre a ficção e a crítica de sua própria construção. É essa situação

fronteiriça que possibilita que a ficção una em sua análise a própria existência e a densidade

da reconstrução da realidade nos procedimentos ficcionais (1995, p. 2). Por seu turno, John

Barth definiu a metaficção como “metáfora de si mesma”, estimulando a construção do

enredo e da narrativa para se autorrefletir (por meio da mensagem que transmite) sobre seus

limites (1984, p. 27).

A inovação no cenário literário com a metaficção decorre, de acordo com o crítico

literário Mas’ud Zavarzadeh, da ascensão de uma “narrativa supramodernista com zero grau

de interpretação, que é posta em suspeita, pois todas as interpretações da realidade são “exatas”

e absurdas” e apresentando, ao mesmo tempo, “significado e sem significado” a respeito da

realidade (ZAVARZADEH, 1976, p. 3).

Para além dos embates de definições e justificativas sobre o que é a metaficção, um dos

aspectos centrais da metaficção é a sua rejeição das convenções realistas tradicionais, vigentes

durante o século XIX, voltando a narrativa para si mesma. O objetivo é examinar e

problematizar, por meio do ato de escrever, a construção ficcional da realidade. Para tanto,

quer nos romances metaficcionais, quer nas ficções históricas pós-modernas, houve a

intensificação da mimetização da operação historiográfica, que, segundo o historiador francês

Patrick Boucheron, foi dada como insistente pesquisa dos autores aos arquivos históricos, só

que na qualidade de “ambições literárias mais expostas”. No caso dos romances

metaficcionais que optam por uma postura mais próxima do historiador, estes não a fazem por

apego à verdade, mas pela “radicalidade da dúvida”. Isso, de certo modo, implicou no abalo

das “certezas sobre a operação historiográfica” (2010, p. 463-464).

Logo, a metaficção não pode ser considerada uma extensão remodelada do Realismo,

gênero literário vigente durante o século XIX. A ficção puramente realista prefere expor a

realidade, como se a representação empreendida fosse o reflexo imediato desta. Já a

metaficção tem no seu caráter realista não o foco na representação, mas na “exploração

ontológica na ficção”: gerada de modo consciente sobre os meios de sua construção. Podemos

dizer que a metaficção é uma espécie de “realismo em si”, muito particular.

Ainda diferente do realismo literário tradicional, a metaficção não mantém sua atenção

sobre os detalhes, isto é, não os torna significativos, como se fossem as bases principais da

narrativa. As descrições com imprecisões e, por vezes, com incoerências na própria narrativa,

constituem-se em uma característica própria da metaficção. Ao contrário do realismo
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tradicional, a apropriação da realidade pela metaficção não precisa passar a impressão de

perfeita, desde que seu espelhamento seja exposto no texto.

Na literatura realista, o narrador não se confunde com o autor, inclusive pelo tratamento

em terceira pessoa. A metaficção inverte esse comportamento, inserindo o autor no centro do

próprio trabalho, à medida em que o constrói e o orienta, nascido – se visto pelo ângulo do

leitor – do processo de leitura. O realismo que aqui se inscreve pode moldar o autor na

medida que escreve, pois possibilita este mesmo ponderar sobre si mesmo enquanto reflete o

processo de construção ficcional pela sua escrita. É como se os dois, autor e texto, ganhassem

sua estabilidade ao mesmo tempo em que um e outro, juntos, se constroem.

Portanto, duas características já estão mais do que claras a respeito da metaficção: a

autorreflexividade e seu realismo particular, avesso ao que existia no século XIX. Mas, qual

seria a meta a ser alcançada? A instabilidade ficcional condizente com o objetivo

metaficcional (visto que ao descortinar o status ontológico da ficção, expõe como o sujeito é

capaz de moldá-la criativamente e de forma variada). Significa que aquele que a modela, o

escritor, deve se auto-pensar nesse processo construtivo da ficção: nesse jogo metaficcional,

ele também parte. A ilusão e a artificialidade presentes na ficção caem por terra na medida em

que outras manobras imaginativas do autor podem ser postas em prática, durante a reflexão

que faz, no ato da escrita e de crítica daquilo que o seu imaginário concebe na construção da

narrativa. Isso ocorre porque a autocrítica metaficcional vale-se da própria estruturação

linguística da literatura para transcendê-la, escapando, assim, dos limites impostos por essa

própria linguagem (BERRY, 2012, p. 132-133).

As estratégias de autoconsciência e de reflexão do processo criativo ficcional no interior

do texto já eram usadas nas décadas de 80 e 90. Atualmente, essas mesmas estratégias,

segundo Rafael Gutiérrez, possuem a função de “produzir efeitos de realidade nos textos”

(GUTIÉRREZ, 2017, p. 14-15), ou seja, as novas produções literárias são de classificação

imprecisa, inclusive sendo ficcionais e reais ao mesmo tempo. Por isso, diferente dos debates

dos anos 1980-1990, que procuravam ressaltar os efeitos de realidade no texto ficcional, como

o caso da metaficção (que acentuava o caráter ficcional da realidade e da verdade por meio da

construção narrativa desvelada ao leitor) nas atuais formas narrativas literárias híbridas há a

necessidade de projetar os efeitos de realidade sobre a ficção, dando-se pela “hibridação

discursiva” de gêneros ficcionais.

Essa hibridação abre espaço para o diálogo do ficcional com outras áreas do saber, como a

história, a fotografia e o cinema; ela proporciona mais do que a utilização ou a influência, mas

também o contato entre os limites dessas áreas com a literatura. O produto final é uma



37

narrativa que torna “incerta a distinção entre literatura e vida” (GUTIÉRREZ, 2017, p. 5). A

hibridação torna incertos na literatura não apenas seu caráter ficcional, mas também os modos

de narrativa e a voz autoral/narrador, neste caso concebida como “criação do sujeito através

da escrita” (KLINGER, 2007, apud GUTIÉRREZ, 2017, p. 53). Assim sendo, vigora

atualmente
uma indeterminação discursiva que acaba por abalar os fundamentos da literatura na sua
especificidade enquanto instituição cultural (...) embrenhando-a nos meandros de uma prática
de escrita instável, móvel, liminar, que resiste à rigidez das classificações e à clausura das
categorias estéticas” (GUTIÉRREZ, 2017, p. 6).

Para Catherine Gallagher, segundo Rafael Gutiérrez, o aparecimento de narrativas

literárias híbridas amplia o interesse pela noção de ficção (GALLAGHER, 2009, p. 658, apud

GUTIÉRREZ, 2017, p. 43). Paradoxalmente, provoca um tensionamento das margens da

literatura, desestabilização de suas convenções e renúncia das “certeza de seus fundamentos”

(Olmos, 2011, p. 11-12, apud GUTIÉRREZ, 2017, p.13). Para Gutierréz, esse tensionamento

pode ser explicado porque as formas híbridas literárias “desestruturam gêneros e

subjetividades”, procurando apenas sinalizar o real, na qualidade de “rastro”, de uma

“intervenção no real” (GUTIÉRREZ, 2017, p. 55).
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Digo que inventar um personagem para

compreender fatos históricos é como

maquiar as provas. Ou melhor, como

meu meio-irmão, com quem discuto

essas coisas, introduzir elementos de

acusação no local do crime quando há

provas abundantes no chão...

(BINET, 2012, p. 236)
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Capítulo 2: Diga-me a verdade, somente a verdade: a metaficção em HHhH, de

Laurent Binet

De acordo com Ankersmit (ancorado na vertente do Novo Historicismo), a narrativa é

uma descrição do passado, pois existe uma “correspondência entre a narrativa e o passado”,

sem ser o historiador obrigado a optar por uma narrativa melhor, pois “cada narrativa histórica

é uma tentativa ou proposta de definição” feita pela combinação “entre linguagem e realidade

histórica” (ANKERSMIT, 2016, p. 41). Mas, e o escritor de metaficção? O que cabe a ele em

termos de desafio frente aos diálogos tão mais intensos entre História e Literatura? A

metaficção atende ao desejo de narrativizar o passado?

Refletiremos tais questionamentos através da análise do romance francês HHhH, do

escritor Laurent Binet. Esse livro guarda a particularidade de ter conquistado, em 2010, o

prêmio Goncourt pelo brilhantismo e originalidade com os quais foi escrito. Graças a isso e ao

sucesso de público e de venda, chamou a atenção de historiadores e críticos literários de

forma que o romance ganhou várias análises. O que proporemos neste capítulo é revisitar

essas análises, pelo menos as principais (realizadas pela ótica acadêmica), e mostrar como, em

maior ou menor grau, concordamos ou discordamos delas. O mote final é sustentar que a obra

possui um viés metaficcional, o que implica expormos o porquê de discordarmos das análises

que consideraram-na ficção histórica, metaficção historiográfica e autoficção referencial.

Além disso, reforçar, posto já ter sido apontado em algumas das análises promovidas, a

existência de uma “nova ética de leitura” na literatura contemporânea (CHARBEL, 2013, s.p.),

pautada, segundo nossa sustentação, por uma ética narrativizada sobre o evento pretérito.

Em termos estruturais, o livro HHhH traz 257 capítulos apenas numerados, cujo conteúdo

de um para outro pode ser extenso ou conter umas poucas frases, que impedem que uma

cronologia de sua pesquisa fique explícita, uma vez que ela é interrompida por reflexões

introspectivas, e mesmo ponderações sobre o próprio material com o qual Binet vai tendo

contato. Este, por vezes, se sente frustrado de ler e ler diversos materiais de pesquisa e evoluir

muito pouco na escrita de sua narrativa. Tais situações são sempre compartilhadas com o

leitor, que acompanha seus impasses, dúvidas e avanços na escrita ficcionalizante do

assassinato. Segundo Christine Berberich, o livro alimenta a tensão entre fidelidade aos

eventos pretéritos e a liberdade criativa autoral (2018, p. 74). Berberich chama de “estilo

experimental/experimental style” o modo como Binet concebe a sua narrativa (BERBERICH,

2018, p. 78): como um narrador que intervém constantemente, anotando suas observações

(culminando por reinventar o real na linguagem).
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Um dos traços marcantes da metaficção é a problematização do constructo ficcional sobre

um evento histórico, sem perder de vista sua relação com a realidade da experiência vivida no

evento. Em HHhH, Laurent Binet questiona, em vários momentos da primeira parte do livro,

a redução dos eventos históricos ao recurso ficcional, diante da possibilidade de redução ou

perda da significação histórica. Para o historiador Felipe Charbel, citando James Wood,

apesar de Binet criticar o uso da ficção para narrar um evento pretérito, “não desconfia

suficientemente do registro histórico” (WOOD, 2012, s.p., apud 2013, s.p.), posto que:
A historiografia interessa a ele como repositório de informações e argumento de autoridade.
Não é seu propósito refletir sobre os limites da escrita da história. Binet é um “presentista,
alguém que pensa o passado não como uma ocorrência dotada de factualidade em si mesma,
mas como internalização subjetiva no presente” (CHARBEL, 2013, s.p.).

James Wood, por sua vez, destaca também o outro lado da moeda. Ressalta que, para

Binet, fatos e personagens inventados enfraquecem moral e esteticamente a ficção histórica (e

isso seria perder o seu argumento de autoridade, como salienta Charbel acima). Seria, para

Binet, “fabricar evidências”. Para Wood, ainda, tal purismo implica em desconsiderar todo o

universo ficcional da literatura e, em certo modo, teria como função para preencher seu livro

com detalhes da época, valeu-se de minúcias inventadas (invenção novelística), mesmo que se

desculpando por ter de fazê-las. Essa é uma das marcas das novas formas literárias.

Segundo Charbel, as novas formas literárias na contemporaneidade “sedimentam

transformações nos próprios modos de experiência temporal, (...) [cuja] ambição [é o] de

produzir conhecimento histórico com os meios próprios do romance － sem contudo

rivalizar com a ciência histórica” (2016, p. 65). Significa que a experiência histórica na

contemporaneidade realiza-se também pelas formas literárias atuais, possibilitando que a

“visualização” do passado conquiste um sentido quase de “presença” nas narrativas literárias

contemporâneas (alcance esse que a ciência histórica fracassou em realizar). Neste sentido,

igualmente percebemos a recuperação das historicidades reais e menos conhecidas,

implicando em um pensamento reflexivo sobre os “dilemas éticos e epistemológicos” a

respeito dos “limites e possibilidades da representação ficcional sobre o passado” (CHARBEL,

2016, p. 66-67).

Para Fabíola Padilha esse atual comportamento da ficção não pode ser reduzido a

mimetizar a rivalidade entre história e ficção, ou seja, a ficção atua sobre a história como

“uma importante força interventiva modalizadora (e não rivalizadora!) da História” (2016, p.

125). Significa dizer que a História é acomodada no seio literário para dela reviver, quase

materializar, o evento pretérito:
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Convém particularmente perceber como, em alguns casos, por meio do redimensionamento
da ficção, o teor do que é contado, ultrapassando o âmbito do universo íntimo do narrador
(sem contudo abandoná-lo), abarca momentos cruciais da história da humanidade,
reverberando reflexões de alcance ético e estético, atinentes tanto à necessidade de render
justiça (e não somente de oferecer um tributo) à memória de certos heróis que a historiografia
tradicional menosprezou, como também às modificações pelas quais passa o romance em seu
movimento expansivo (2016, p. 126).

Porém, não significa que a empreitada seja menos laboriosa. Laurent Binet expõe a todo

momento “os obstáculos imensos para a escrita do romance” e sua tentativa de superá-los

(CHARBEL, 2013, s.p.). O principal obstáculo a ser superado por Binet, segundo Charbel, é

“depurar a literatura da ficção, para tornar o passado presente” (2013, s.p.). Se a história do

atentado (e, consequentemente, da Segunda Guerra Mundial e da Shoah) for reduzida à ficção,

a verdade da narrativa desaparece, pois “Se um autor faz uso livre da imaginação, ele é um

farsante, um “prestidigitador”” (2013, s.p.). Sobre este aspecto, Wood vê o romance de Binet

como positivo, pois a exposição dos dilemas da criação da obra, a fim de depurá-la, o faz

interromper frequentemente a narrativa, inserindo informações de pesquisa e dele mesmo, de

sua vida pessoal: “O tom é inteligente, espirituoso, casualmente pós-moderno, tanto em sua

auto-obsessão quanto em sua confissão de incertezas” (2012, s.p.).

Ao romance cabe também dizer a verdade, assim como a história já faz: “há rumores de

que cabe agora ao romance assumir parte da verdade do passado”. Para tanto, o romance tem

que estar bem documentado. No caso da história, as plausibilidades sobre os fatos têm de ser

apresentadas de modo a torná-la quase uma ciência auxiliar da literatura. Não obstante, o que

de fato acontece na atualidade do romance é o fato deste ser marcado pelo imperativo de

verdade, isto é, pela precisão fidedigna frente ao real/a realidade, quase descaracterizando a

ficção. Como ressalta Christine Berberich, a literatura contemporânea encontra-se “em uma

maior diluição das fronteiras entre a escrita “factual” e “ficcional”, [onde] os romancistas

pós-modernos contemporâneos assumem uma posição autoconscientemente historicista em

sua produção de narrativas neo-históricas” (BERBERICH, 2018, p. 76).

O fato de o escritor se apoiar em eventos passados, significa que ele passa a testemunhar

(mesmo que indiretamente) o que ocorreu (BOUCHERON, 2011, p. 41-42)12. O livro HHhH

usa a História com H maiúsculo, “[impondo] uma escala de valor”, ao colocar “um ponto de

honra ao nos significar o caráter vulgar, corrompido, fantasista ou intelectualmente desleal da

literatura para melhor colocar à frente a seriedade, a autenticidade e a verdade irrecusável da

História com H maiúsculo” (BRACHER, 2015, p. 99). O objetivo final de Binet, ao

12 “le bruit court qu’il appartient désormais au roman d’assumer une part de la vérité du passé” (BOUCHERON,
2011, p. 41-42).
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supostamente proteger a História da ficção, é “Restaurar o passado, em vez de vasculhar a

memória com distanciamento. Revirá-lo até que isso seja possível, em benefício dos vivos”

(CHARBEL, 2013, s.p.). O próprio Binet, no início de sua narrativa também crê em uma

restauração plena e autêntica: “O que é bom, com as histórias verdadeiras, é que a gente não

precisa se preocupar com o efeito de real”13 (2012, p. 28). Contudo, o que veremos no livro

de Laurent Binet é que essa restauração plena falha, pois admite que ela precisa ser pautada

pela relação entre a ficção e a experiência não ficcional e articulada pela interpretação,

tomando o universo fictício como conhecimento para pensarmos nosso próprio mundo

(BAUMGARTEN, 1975, p. 418). Como ressalta Wood: “É um livro de ficção histórica

convencional e não convencional, como se o autor estivesse dizendo ao leitor: “Olha, estou

fazendo o melhor que posso para chegar à verdade histórica, mas não posso manter esses

pequenos roedores de artifício artísticos fora da estrutura: eles são endêmicos à narrativa ””

(2012, s.p.).

Para tanto, Binet inicia sua narrativa afirmando que a fim afastar a inventividade, se

propõe a narrar em modo literário a Resistência e o atentado. Tão logo opta por este caminho,

sente a necessidade imediata de advertir o leitor que não se trata de inventar nomes e

personagens aos eventos escolhidos, implicando o questionamento à inventividade. Desse

modo, questionar o efeito de realidade é mostrar que isso se realizaria na medida em que se

precisasse inventar uma personagem e seu nome:
(...) que há de mais vulgar do que atribuir arbitrariamente, por um cuidado pueril de efeito de
realidade ou, no melhor dos casos, por uma simples comodidade, um nome inventado a um
personagem inventado? (...) de fato, que há de mais vulgar do que um personagem
inventado?14 (2012, p. 8).

Laurent Binet não foca diretamente na questão do Shoah, fazendo-o a partir da mente

criminosa criadora da Solução Final15: Reinhardt Heydrich. Assim sendo, seu desafio é narrar

de que forma os dois paraquedistas conseguem assassinar Heydrich16. Para tanto, julga

antiético inventar nomes e personagens para ambientar um acontecimento tão hediondo como

13 “Ce qui est bien, avec les histoires vraies, c’est qu’on n’a pas à se soucier de l’effet de réel” (2009, p. 23).
14 “quoi de plus vulgaire que d’attribuer arbitrairement, dans un puéril souci d’effet de réel ou, dans le meilleur
des cas, simplement de commodité, un nom inventé à un personnage inventé ? (...) quoi de plus vulgaire, en effet,
qu’un personnage inventé?” (2009, p. 3).
15 Decisão de extermínio dos judeus, liderada por Reinhardt Heydrich, na Conferência de Wansee em 20 de
janeiro de 1942.
16 Reinhard Tristan Eugen Heydrich foi oficial superior alemão e também possuiu a patente de Protetor da
Boêmia e Morávia (atual República Checa). Envolvido com a Conferência de Wannsee, realizada em 20 de
janeiro de 1942, foi um dos responsáveis pela orquestração do plano de deportação e extermínio dos judeus por
toda a Europa.
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foi a Shoah. Afirma, e reforça ao longo de sua narrativa, que as personagens mobilizadas

nessa época realmente existiram, o que assegura o imperativo de verdade de sua narrativa.

Esse imperativo de verdade e da experiência torna claro que houve um deslocamento e,

consequentemente, uma fragilização da verdade imaginária e/ou do imaginário de mundo para

uma redução das histórias literárias particularizadas no sujeito. Consequentemente, o sujeito

passa a reger as histórias literárias, valorizando-se através do próprio procedimento narrativo

e da linguagem.

No caso dos paraquedistas, a existência de Gabcìk, por quem ele começa apresentando,

liga-se ao episódio da Resistência Tcheca durante a II Guerra Mundial. Binet se questiona se

o ato de reduzir a narrativa do evento à narrativa ficcional seria o procedimento correto:

“Reduzo esse homem à condição de um vulgar personagem, e seus atos, à da literatura:

alquimia infame, mas que posso fazer?”17 (2012, p. 8). A indagação soa como fundamental,

pois a ficcionalização não deve impedir o caráter real e histórico do evento, ainda mais se

tratando de uma pessoa que realmente existiu: “Quanto a Gabcìk, ele realmente existiu e era a

esse nome que respondia (embora nem sempre). Sua história é tão verdadeira quanto

excepcional”18 (2012, p. 8).

Ele até se convence de que terá de recorrer à fabulação, desde que a realidade histórica

não se perca no meio da ficção. Caso contrário, seria uma narrativa ficcional qualquer:

“Espero simplesmente que, por trás da espessa camada refletora de idealização que vou

aplicar a essa história fabulosa, o espelho de duas faces da realidade histórica ainda se deixe

atravessar”19 (2012, p. 8).

Como Binet conheceu a história da Resistência? Como ele entrou em contato com o nome

dos paraquedistas? O evento que se propõe a narrar é resgatado de sua memória quando

jovem, a partir de lembranças advindas das histórias contadas pelo seu pai (mistura da sua

memória temporal com a memória temporal deste evento de 1942). Expõe de que maneira

deram-se os primeiros contatos:
Não sei exatamente quando meu pai me falou a primeira vez dessa história, mas lembro de vê-lo
pronunciar, no meu quarto de um apartamento alugado, as palavras “partisans”20, “tchecoslovacos”,

17 “Je réduis cet homme au rang de vulgaire personnage, et ses actes à de la littérature : alchimie infamante mais
qu’y puis-je?” (2009, p. 4).
18 “Gabcìk, lui, a donc vraiment existé, et c’était bel et bien à ce nom qu’il répondait (quoique pas toujours). Son
histoire est tout aussi vraie qu’elle est exceptionnelle” (2009, p. 4).
19 “J’espère simplement que derrière l’épaisse couche réfléchissante d’idéalisation que je vais appliquer à cette
histoire fabuleuse, le miroir sans tain de la réalité historique se laissera encore traverser” (2009, p. 4).
20 Os partisans foram guerrilheiros que organizaram a resistência armada secreta contra o Nazismo, atacando
ferrovias, pontes e instalações militares alemães. Eles atuavam principalmente na Iugoslávia, na Polônia, na
Grécia, na Eslováquia, na Bielorússia, na França e na Itália. Podemos considerá-los de dois tipos: (1) os
partisans não-judeus, que se consideravam ultra-nacionalistas, com o objetivo de eliminar os estrangeiros de
seus respectivos países, ou ainda, os que se consideravam socialistas-esquerdistas, cujo inimigo a ser derrotado
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talvez “atentado”, com muita certeza “liquidar”, e depois esta data: “1942”. Eu havia descoberta em
sua biblioteca uma História da Gestapo, escrita por Jacques Delarue, e começava a ler algumas páginas.
Meu pai, vendo-me com esse livro na mão, fez algum comentário de passagem: mencionou Himmler,
o chefe da SS, e seu braço direito, Heydrich, protetor da Boêmia-Morávia. Falou-me de um comando
tchecoslovaco enviado por Londres, e desse atentado21 (2012, p. 8-9).

No momento seguinte da narrativa, ao resgatar da sua memória o contato com este evento,

ainda quando era jovem, se lembra de mais informações: “(...) também fiquei sabendo por

meu pai que, durante a guerra, os eslovacos haviam colaborado, enquanto os tchecos haviam

resistido” (2012, p. 10).22 À medida que vai apresentando mais informações, a princípio meio

dispersas e amontoadas, vemos que Binet mistura as suas memórias às da busca de

informações sobre o evento da Resistência. Descobre que, na verdade, foram dois atuantes no

plano: “Antes de mais nada, foram dois que participaram: um tcheco e um eslovaco” (2012, p.

11)23. Porém, é sobre um detalhe da sequência de informações que ele vai adquirindo que

percebemos ser o mais importante para o escritor (e que será minuciosamente narrado na

segunda parte do livro): “Mas foi sobretudo a sequência que aguçou a minha curiosidade:

como os dois partisans se refugiaram numa igreja e como os alemães tentaram pegá-los lá...”24

(2012, p. 11).

Ankersmit destaca que existe uma experiência vivida resgatada na memória, associada

àquilo que lembramos (porque a vivemos) e a esta que nos provoca uma lembrança, mesmo

sem pertencermos a ela. É exatamente nesta situação que Laurent Binet se enquadra: recupera

uma memória de eventos que não vivenciou para dela se apropriar narrativamente (2002, p.

15). Assim, a introjeção intelectual sobre a inquirição da memória sustenta-se em um tempo

adverso de sua ocorrência, gerando tensões e conflitos de verdade que polarizam-na entre

emergir discursivamente a experiência vivida, resgatada da memória, e a maneira pela qual o

deveria ser o fascismo e os (2) partisans judeus, cujo mote era salvar as próprias vidas do extermínio. Os
partisans que conseguiam fugir, se abrigavam nas florestas, a fim de resgatarem os que haviam permanecido nos
campos de trabalho. Estima-se que entre 20.000 e 30.000 judeus partisans aturam na tentativa de resgate dos
judeus nos campos. Em agosto de 1942, o número de organizações de resistência secreta subiu para 230 unidades,
atingindo o número de 374.000 partisans em 1944. Ver mais informações em: Echoes and Reflections — A
Multimedia Curriculum on the Holocaust. New York: Anti-Defamation League, USC Shoah Foundation Institute,
Yad Vashem, 2005.
21 “Je ne me souviens pas exactement quand mon père m’a parlé pour la première fois de cette histoire, mais je
le revois, dans ma chambre de HLM, prononcer les mots de “partisans”, “tchécoslovaques”, peut-être “attentat”,
très certainement “liquider”, et puis cette date: “1942”. J’avais trouvé dans sa bibliothèque une Histoire de la
Gestapo, écrite par Jacques Delarue, et commencé à en lire quelques pages. Mon père, me voyant ce livre à la
main, m’avait fait quelques commentaires en passant : il avait mentionné Himmler, le chef de la SS, et puis son
bras droit, Heydrich, protecteur de Bohême-Moravie. Et il m’avait parlé d’un commando tchécoslovaque envoyé
par Londres, et de cet attentat” (2009, p. 4).
22 “(...) j’avais également appris de mon père que, pendant la guerre, les Slovaques avaient collaboré tandis que
les Tchèques avaient résisté” (2009, p. 5).
23 “Tout d’abord, ils étaient deux à faire le coup: un Tchèque et un Slovaque” (2009, p. 6)
24 “Mais c’est surtout la suite qui aiguisa ma curiosité: comment les deux partisans s’étaient réfugiés avec leurs
amis dans une église, et comment les Allemands avaient essayé de les y noyer…” (2009, p. 6).
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evento realmente se deu (ocasionando um paralelismo entre seleção e administração da

memória, implicando em tentativas e desconsiderações sobre o que pode ou não ser resgatado

mnemonicamente e narrativizado).

A memória do escritor Laurent Binet, que pressupomos ser igual ao do narrador (visto a

ausência de explicação a respeito), é trazida para a narrativa (assim como tantas outras,

inclusive suas namoradas) para servirem de ponte de contato para o que realmente lhe

interessa: narrar a Operação Antropoide25. Para tanto, ele precisa convencer, mostrar que de

alguma forma ele possui intimidade com o tema. Só assim para, em seguida, apresentar os

seus verdadeiros protagonistas: “O nome dos protagonistas, em primeiro lugar: Jozef Gabcìk e

Jan Kubiš. Gabcìk era o eslovaco e Kubiš o tcheco － pela consonância de seus respectivos

nomes, não pode haver engano”26 (2012, p. 11).

Saber do que aconteceu em Praga através do seu pai torna a história sua também. Assim,

cogitaremos que a estratégia da familiaridade sobre o tema serve de pretexto para que Binet

possa literalizar a história da II Guerra Mundial. Para começar a explicar o evento em que se

propôs a narrar, parte da sua vida particular, de como o projeto de escrever a respeito dessa

página da História mundial relaciona-se com o seu interesse crescente em saber mais sobre o

que aconteceu. Ao longo de todo o capítulo 11, então, a vida pessoal de Binet se mistura com

a crescente coleta de materiais a respeito de Heydrich e do episódio da Resistência:
Enquanto isso, tenho a impressão de que tudo, na minha vida cotidiana, me reconduz a essa
história. Natacha aluga um estúdio em Montmartre, o código da porta de entrada é 4206,
penso imediatamente em junho de 42. Natacha me anuncia a data de casamento da sua irmã,
exclamo alegremente: “27 de maio? Inacreditável! O dia do atentado!”. (Natacha fica
consternada.) Passamos por Munique no último verão ao voltar de Budapeste: na grande
praça da cidade velha, reunião impressionante de neonazistas, os muniquenses
envergonhados me dizem nunca terem visto isso (não sei se devo acreditar). Assisto pela
primeira vez na vida a um Rohmer, em DVD: o personagem principal, um agente duplo, nos
anos 1930, encontra Heydrich em pessoa. Num filme de Rohmer! É divertido constatar como,
quando a gente se interessa por um tema, tudo parece nos levar a ele (2012, p. 22).

Todavia, não basta apenas interesse pelo episódio da Resistência, é preciso percorrer todo

caminho que o conduz ao ocorrido, é preciso investigar: “Precisei esperar dois ou três anos

para realmente tomar consciência do que sempre havia suspeitado: que essa história

25 Codinome de uma operação militar organizada pelo britânicos, cujo objetivo era aniquilar o oficial alemão
Reinhard Heydrich. Esta operação foi executada em 27 de maio de 1942, cabendo a Jozef Gabčík e Jan Kubiš
assassinar o oficial, assim que este deixasse a sua residência em direção a Praga. Contudo, a submetralhadora
que Gabčík portava, uma Sten, emperrou, exigindo de Kubiš uma ação rápida, que o levou a atirar uma granada
contra o carro em que Heydrich estava, antes que o mesmo reagisse. O oficial alemão, apesar de gravemente
ferido, só veio a óbito em 4 de junho de 1942.
26 “Le nom des protagonistes, d’abord : Jozef Gabcìk et Jan Kubiš. Gabcìk était le Slovaque, et Kubiš le
Tchèque – il paraît qu’à la consonance de leurs patronymes respectifs, on ne peut pas se tromper” (2009, p. 7).
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ultrapassava em romanesco em intensidade as mais improváveis ficções”27 (2012, p. 11). Ao

passar por uma igreja, depara-se, na verdade, com a igreja onde aconteceu o atentado e a

referência aos dois resistentes/paraquedistas:
Eu havia alugado para Aurélia um apartamento situado no centro de Praga, entre o castelo de
Vyšehrad e Karlovo námestì, a praça Carlos. Ora, dessa praça sai uma rua, Resslova ulice,
que alcança o rio, lá onde se encontra esse estranho prédio de vidro que parece ondular nos
ares e que os tchecos chamam de “Tancicì Dum”, a casa que dança. Nessa rua Resslova, na
calçada à direita de quem desce, há uma igreja. No flanco dessa igreja, um respiradouro no
qual se podem ver na pedra numerosos impactos de balas e uma placa que menciona, entre
outras coisas, os nomes de Gabcìk e de Kubiš, bem como o de Heydrich, a quem o destino
deles está doravante ligado para sempre. Passei dezenas de vezes diante desse respiradouro
sem notar nem os impactos nem a placa. Mas um dia me detive: eu havia encontrado a igreja
onde os paraquedistas se refugiaram depois do atentado (2012, p. 12).28

A mistura entre fato e ficção promovida por Binet, concilia, numa mesma narrativa, a

consulta de vestígios históricos da época e teatralização dos fatos pela ficção. Além disso, a

narrativa mistura-se com a sua vida pessoal à medida que sua pesquisa sobre o assassinato de

Heydrich avança. O choque existente atualmente na ficção que opõe a representação mimética

à presença da experiência vivida do autor, mesclando a produção artística com a experiência

de vida:
Repreender a escrita ficcional por abrigar a empiricidade do autor é, portanto, não admitir a
re-apresentação do real, a vida ali performada pela escrita e na escrita, culminando, afinal, na
vida escrita, encerrando um paradoxo inamovível, um tensionamento no limite do indecidível,
que desfaz de imediato o binarismo esquemático, impedindo a decisão simples por um dos
lados da questão: ficção ou realidade? (PADILHA, 2016, p. 125).

Já de antemão cabe uma discordância com relação à sustentação feita pela professora de

Teoria da Literatura Fabíola Padilha. Para Luciene Azevedo, conforme ressalta Padilha, a

reinvenção da literatura na contemporaneidade é assinalada pela “expansão de seus limites”,

com forte acentuação empírica do autor no texto, à medida que o concebe no decorrer mesmo

da narrativa, registrando suas “atividades ordinárias” de exposição do alter ego, que Luciene

denomina de “estética da anotação” (2013, p. 133, apud 2016, p. 123). Justamente para

Padilha, o livro HHhH, de Laurent Binet, é classificado como autoficção referencial porque

27 “Il me fallut attendre deux ou trois ans pour réellement prendre conscience de ce que j’avais toujours
soupçonné: que cette histoire dépassait en romanesque et en intensité les plus improbables fictions” (2009, p. 7).
28 “J’avais loué pour Aurélia un appartement situé dans le centre de Prague, entre le château de Vyšehrad et
Karlovo námestì, la place Charles. Or, de cette place part une rue, Resslova ulice, qui rejoint le fleuve, là où l’on
trouve cet étrange immeuble de verre qui semble onduler dans les airs et que les Tchèques appellent “Tancicì
Dum”, la maison qui danse. Dans cette rue Resslova, sur le trottoir de droite en descendant, il y a une église. Sur
le flanc de cette église, un soupirail autour duquel on peut voir dans la pierre de nombreux impacts de balles, et
une plaque, qui mentionne entre autres les noms de Gabcìk et de Kubiš, ainsi que celui d’Heydrich, auquel leur
destin est désormais lié pour toujours. Je suis passé des dizaines de fois devant ce soupirail sans remarquer ni les
impacts ni la plaque. Mais un jour, je me suis arrêté: j’avais trouvé l’église où les parachutistes s’étaient réfugiés
après l’attentat” (2009, p. 7-8).
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ela vê um choque existente atualmente na ficção, que opõe a representação mimética à

experiência vivida do autor, mesclando a produção artística com a experiência de vida,

pautando a dúvida de ser a narrativa de viés ficcional ou real por esse choque (2016, p. 124).

Até o historiador Felipe Charbel chama atenção para a intimidade da vida de Binet na

narrativa:
um indivíduo médio, de esquerda, engraçado, charmoso, cheio de boas tiradas. Não um
erudito enclausurado, mas alguém que vê os filmes que você vê, lê os livros que você lê, faz
pesquisas na internet, dá informações erradas apenas pelo prazer de se corrigir (a pesquisa
como processo). Um homem comum, que nada tem de especial, fora o extraordinário talento
literário. Alguém que se interessa pelo que efetivamente aconteceu, mesmo que os entendidos
assegurem que o passado é uma terra estrangeira (CHARBEL, 2013, s.p.).

Do modo como Binet mistura as suas experiências pessoais de vida com o

desenvolvimento da sua pesquisa sobre a Resistência, somos envolvidos pela plena certeza de

que o escritor francês se faz personagem de sua própria narrativa, nessa imprecisão entre

ficção e realidade. Porém, o que ele realiza em sua narrativa não chega ao ponto de ser

considerada uma narrativa autoficcional. Ele mesmo ressalta isto: “Às vezes sinto-me como

um personagem de Borges, só que eu também não sou um personagem”29 (2012, p. 164). No

livro, o que menos preocupa Binet é ser personagem de seu próprio livro, quando a sua

ambição desmedida é recuperar ponto a ponto o que aconteceu na Operação Antropóide

(mesmo tendo que admitir depois o uso da ficção para que a “visualização” do passado possa

ocorrer diante dos olhos do leitor).

E como entendemos, então, a autoficção? Na autoficção, sua estrutura narrativa pode ser

encarada como uma novela, já que neste caso o autor pode ser o narrador e protagonista de

sua história e a verdade aqui defendida aproxima-se muito mais da ideia de verossimilhança,

isto é, há uma certa parcela de verdade sobre o que se está narrando. Não obstante, a estrutura

de hibridação entre verdade e mentira na autoficção a faz incorrer na mesma necessidade da

autobiografia em ser o seu relato fiel ao acontecido, e não somente uma possibilidade de real.

Só por essas palavras, estaríamos plenamente certos em categorizar HHhH como autoficção.

Só que a hibridação verdade-mentira que se apresenta nos escritos autoficcionais insere o

sujeito da atualidade em uma época de instabilidade do referencial de verdade e de si,

enquanto sujeito. Destarte, ambos aspectos tornam-se imprevisíveis e presentes na mesma

proporção, permitindo que autores se mostrem e se escondam sob máscaras de representação

de si. Nos relatos autoficcionais, o artifício do contraditório e instável revela-se surpreendente

29 “Des fois, je me sens comme un personnage de Borges mais moi non plus, je ne suis pas un personnage”
(2009, p. 146).
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mecanismo de afirmação pessoal do autor, transmitindo a ausência de crença sobre o sujeito, a

memória e a capacidade de exibir a verdade. O sujeito passa a ser inserido em um turbilhão de

dúvidas e questionamentos devido ao conjunto de identidades fragmentadas que reside em si

(ALBERCA, 2009, p. 6-9). No caso de HHhH, Binet não apresenta identidades fragmentadas

de seu eu e nem um referencial de verdade de si, apesar de se envolver fortemente com a vida

de seus personagens. Ele se expõe para mostrar ao leitor que o autor é uma pessoa acessível

ao leitor. Ele não se afirma pessoalmente, a meta de Binet é mostrar o quão familiar lhe é o

tema e sabe muito bem pesquisá-lo. Melhor, o quanto um escritor de metaficção pode ser tão

verdadeiro quanto um historiador.

Nesse livro, Binet está preocupado em desenvolver um modo de narrativa verdadeira

sobre o atentado contra Heydrich e a atuação dos dois paraquedistas. O que será constante, ao

longo de seu livro, a preocupação com a captura verdadeira dos fatos históricos e em como a

historicidade das personagens envolvidas estão de acordo com o modo como viveram,

pensaram e executaram suas respectivas ações. O interessante é que sobre esse último ponto

não será aberto pela história, mas pelo uso da fabulação. E é graças à crescente procura por

informações que Binet refletirá sobre a viabilidade (no caso, referente mais ao desejo do

próprio escritor) de ficcionalizar a expansão nazista e a Resistência. Inevitavelmente, ele

mergulha toda a construção de sua narrativa em profundas reflexões. Como salientam Anheim

e Antoine Lilti, o crescimento de reflexões históricas pela literatura amplia sua própria

capacidade de diálogo com a História: “(...) pode-se supor que o uso da literatura, de uma

forma ou de outra, informa sua concepção de história, levanta questões teóricas ou estimula

sua reflexão” (2010, p. 259). A incorporação de trabalhos historiográficos e o interesse pelo

modo de escrita historiográfica da literatura possibilitam a reversão da rivalidade entre

história e literatura, assinalando a nova relação entre História e Literatura. No caso da

Literatura, e da metaficção particularmente, a melhor forma de ampliar a reflexão sobre suas

próprias bases ficcionais é fazê-las dialogar com o leitor por meio de um pacto de leitura.

A metaficção recupera uma postura reflexiva sobre o caráter ontológico da ficção e acerca

do processo de leitura do romance pós-moderno. Consequentemente, o autor de metaficção

abre espaço para a participação ativa, porém indireta, do leitor durante o processo de

construção textual do romance. Linda Hutcheon salienta que em romances autorreflexivos o

leitor possui uma dupla função: ao mesmo tempo em que “divide” a autoria do romance com

o autor, é parte integrante do texto (1984, p. 40).

Com relação ao autor, especialmente, alguns teóricos afirmam que nas produções literárias

contemporâneas houve um “retorno do autor”. Levando em consideração que tal retorno está



49

ancorado em um pacto de verdade com o leitor, no qual prevalece muito mais um jogo de

“onde está a verdade”. Podemos considerar que o retorno autoral, muito mais do que retomar

com o seu lugar de fala de autoridade, brinca, manipula com sua escrita e, com isso, procura

desestabilizar o poder que o Estruturalismo pretensamente conferiu à linguagem circunscrita

ao texto, e ao pós-Estruturalismo e a preponderância interpretativa do leitor. Desse modo, as

produções literárias contemporâneas, e em especial a metaficção, atuam como estratégias

literárias que abrem espaço para que o autor possa se performatizar em seus próprios textos.

Portanto, a legitimidade do romance pós-moderno não reside no narrado, mas na capacidade

do autor de duvidar de si à medida que escreve sua narrativa.

Ainda com relação ao autor, é interessante examinar sua própria atuação ao propor modos

de ficcionalização, bem como a performatização que ele faz de si (como autor) e o como esses

dois aspectos corroboram nas reflexões que são desenvolvidas. Quase próximo ao final de sua

narrativa, Binet lembra-nos, apesar de ter se rendido aos desejos da ficção sobre um fato

verdadeiro, que foi cauteloso com as possibilidades e os limites da ficcionalização: “Minha

história é esburacada como um romance, mas, num romance comum, é o romancista que

decide onde pôr os buracos, direito que me é negado porque sou escravo de meus

escrúpulos”30 (2012, p. 302). À propósito, ao longo de toda a narrativa, Binet reforça seu

cuidado em não supor sobre informações não verificadas, que ele esbarra ao longo de sua

pesquisa: “Mas provável não é verificado. Repito sempre a mesma coisa, não? As pessoas a

quem digo isso me tomam por maníaco. Elas não veem o problema”31 (2012, p. 234-235).

Todavia, as exigências do pacto de leitura não recaem apenas sobre o autor. Ao leitor, não

cabe mais a livre interpretação do texto, mas, antes disso, ir em busca das influências de obras,

escritores, fatos e fontes que são mobilizados no texto. Isto não significa dizer que apenas

savants podem ler os textos metaficcionais, porém retira o leitor de sua zona de conforto, ao

motivá-lo a procurar as referências apresentadas na narrativa como uma busca de charadas a

serem desvendadas. Logo, devemos atentar para a singularidade da metaficção reside no

“entre”, nas fronteiras de contato entre o autor e o leitor － no caso, sobre a construção

narrativa.

Em HHhH, Binet investiga romances históricos para ver como se deu a manipulação dos

eventos históricos pelas narrativas ficcionais. Interessante, ele destaca a lógica por detrás da

recorrência comum de um romance histórico ficcional tender para a ficcionalidade, embora

30 “Mon histoire est trouée comme un roman mais dans un roman ordinaire, c’est le romancier qui décide de
l’emplacement des trous, droit qui m’est refusé parce que je suis l’esclave de mes scrupules” (2009, p. 270-271).
31 “Mais vraisemblable n’est pas avéré. Je radote, n’est-ce pas? Les gens à qui je dis ça me prennent pour un
maniaque. Ils ne voient pas le problème” (2009, p. 212).
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considere perda significativa de verdade histórica. Contudo, percebemos que ele manipula sua

crítica, uma vez que admite ser impossível tomar um caminho diferente em sua narrativa, isto

é, divide com o leitor o seu titubear frente à escolha pela ficcionalização:
Leio também muitos romances históricos, para ver como os outros se arranjam com as
exigências do gênero. Alguns dão prova de um rigor extremo, outros não se preocupam muito,
há enfim os que conseguem contornar habilmente os muros da verdade histórica sem fabular
em excesso. De todo modo, fico impressionado com o fato de que, em todos os casos, a
ficção prevalece sobre a História. É lógico, mas sinto dificuldade de tomar essa decisão32
(2012, p. 22).

Se, como Hutcheon, pensarmos a metaficção pelo seu caráter histórico, isto é,

ressaltando-a pelo resgate histórico que contém e exigindo do leitor um conhecimento prévio

sobre o recorte histórico que mobiliza, percebemos igualmente, em contrapartida, que a

metaficção situa o leitor naquilo que desconhece. É um processo de cooptação discursiva da

história pela literatura, já que o passado não pode ser mais vivido (GARCÍA LANDA, 1991, p.

8).

O texto metaficcional autoconscientemente manipula, pela narrativa, a fim de ressignificar

uma pluralidade de ficcionalizações do evento pretérito narrado. Ressignifica, também, o

papel do autor que, na mesma condição de narrador, expõe claramente os mecanismos de sua

manipulação, embora não planejada, mas emergente à medida que escreve, abrindo espaço

para um jogo interativo entre escrever, criar e o produto das possibilidades visíveis aos

leitores. O espelhamento ficcional da realidade do contexto histórico mobilizada serve de

meditação sobre a natureza ficcional. É no processo crítico, expondo situações prováveis e

improváveis, que pode ser gerado o espelhamento no qual se dá a escrita metaficcional: “(...)

figura do narrador passa a ser basicamente a de quem se interessa pelo outro (e não por si) e

se afirma pelo olhar que lança ao redor, acompanhando seres, fatos e incidentes (e não por um

olhar introspectivo que cata experiências vividas no passado)” (SANTIAGO, 2002, p. 49-50).

O que Binet deseja narrar concentra-se na história do atentado a Heydrich, como forma de

refletir sobre a participação dos dois paraquedistas. Porém, ele confidencia ao leitor que é

difícil reduzir sua narrativa apenas aos paraquedistas e a Heydrich, sem deixar de lhes dar

vida, isto é, sem deixar de recorrer à ficção. Esse é o meio pelo qual seu interesse pelo outro o

estimula a “visualizá-los” nas experiências vividas do passado:

32 “Je lis aussi beaucoup de romans historiques, pour voir comment les autres se débrouillent avec les
contraintes du genre. Certains savent faire preuve d’une rigueur extrême, d’autres s’en foutent un peu, d’autres
enfin parviennent à contourner habilement les murs de la vérité historique sans pour autant trop affabuler. Je suis
frappé tout de même par le fait que dans tous les cas, la fiction l’emporte sur l’Histoire. C’est logique mais j’ai
du mal à m’y résoudre” (2009, p. 17).
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No início me parecia uma história simples de contar. Dois homens devem matar um terceiro.
Conseguem, ou não, e acabou. Era aproximadamente isso. Todos os outros, eu pensava, eram
fantasmas que figurariam elegantemente na tapeçaria da História. A gente deve se ocupar dos
fantasmas e isso requer muito cuidado, eu sabia. O que eu ignorava, porém, e o que deveria
ter suspeitado, é que um fantasma só almeja uma coisa: reviver. Tudo bem, concordo, mas
dominado pelos imperativos da minha história, não posso dar todo o espaço que eu gostaria a
esse exército de sombras que não para de aumentar e que, para vingar-se talvez da pouca
atenção que lhe dou, me persegue33 (BINET, 2012, p. 216).

Em contrapartida, cabe ao leitor de romances metaficcionais o papel de “suplementar os

vazios encontrados no texto: unir tanto um fato de extração histórica, político e social às

digressões e entretempos criados pela mimesis do processo” (SALES, 2017, p. 22). A

importância da leitura atenta ao processo de criação ficcional, torna-se outrossim componente

constitutivo da construção discursiva do romance metaficcional (HUTCHEON, 1984, p. 40),

onde o leitor passa a atuar, mesmo que indiretamente, como co-autor, para refletir sobre a

experiência vivida. E Binet lança essa reflexão: “Os que morreram estão mortos e não lhes faz

diferença serem homenageados. É para nós, os vivos, que significa alguma coisa. A memória

não tem utilidade nenhuma aos que ela honra, mas serve a quem busca. Com ela me construo,

e com ela me consolo”34 (2012, p. 186). E convence que não há outro modo de resgatar a

memória do evento pretérito senão pelo viés da literatura: “Para que alguma coisa penetre na

memória, primeiro é preciso transformá-la em literatura. É feio, mas é assim”35 (2012, p.

186).

Porém, nem sempre esse convite à reflexão sobre o ato de ficcionalizar é visto de modo

positivo. É como se fosse meio desproposital convidar os leitores a lerem ficção; melhor, a

pensarem junto com o autor na melhor possibilidade de fabulação. Cynthia Ozick critica a

metaficção por ser um “tipo de escrita “experimental”, ilegível, falha porque não é nem

inteligente nem interessante”. Para Ozick, a metaficção é uma modalidade narrativa que

desafia a habilidade retórica e obscurece a livre leitura do leitor. Somente torna-se uma forma

atrativa de leitura se valorizar a inteligência do leitor (1984, p. 239, apud 2014, p. 64).

33 “Au début, ça m’avait semblé une histoire simple à raconter. Deux hommes doivent en tuer un troisième. Ils y
parviennent, ou non, et c’est fini, ou presque. Tous les autres, pensais-je, étaient des fantômes qui allaient glisser
élégamment sur la tapisserie de l’Histoire. Les fantômes, il faut s’en occuper, et cela demande beaucoup de soin
mais cela, je le savais. En revanche, j’ignorais, et j’aurais dû m’en douter pourtant, qu’un fantôme n’aspire qu’à
une seule chose : revivre. Et moi, je ne demande pas mieux, mais je suis tenu par les impératifs de mon histoire,
je ne peux pas laisser toute la place que je voudrais à cette armée des ombres qui grossit sans cesse et qui, pour
se venger peut-être du peu de soin que je lui accorde, me hante” (2009, p. 195).
34 “Ceux qui sont morts sont morts, et il leur est bien égal qu’on leur rende hommage. Mais c’est pour nous, les
vivants, que cela signifie quelque chose. La mémoire n’est d’aucune utilité à ceux qu’elle honore, mais elle sert
celui qui s’en sert. Avec elle je me construis, et avec elle je me console” (2009, p. 167).
35 “Pour que quoi que ce soit pénètre dans la mémoire, il faut d’abord le transformer en littérature. C’est moche
mais c’est comme ça” (2009, p. 167-168).
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(...) a metaficção chama a atenção do seu público narrativo para o seu próprio artifício, para a
sua própria retórica, e assim parece usurpar o papel do leitor autoral ao colocar em primeiro
plano as intenções da ficção; e os críticos que sugerem que as técnicas metaficcionais são
inerentemente solipsistas indicam que a autoconsciência promove uma inteligência
independente e desconfiada nos leitores à custa de uma confirmação mais satisfatória do
narrador ou artista específico36 (KR BERA, 2014, p. 67).

Refletir sobre a metaficção permite-nos entender as demais escritas narrativas que

vigoram hoje em dia. As atuais produções literárias estão centradas em seus modos de

discursos, convencionalmente denominadas narrativas autoconscientes/autorreferentes que

problematizam sua própria construção e sua relação com a realidade. Por vezes, um de seus

traços marcantes é a ausência de linearidade da história em decorrência das constantes

interrupções do autor/narrador, isto é, idas e vindas na narrativa que mostram que até mesmo

seu desfecho é produzido em meio a dúvidas e incertezas. Binet ressalta que sua história podia

ter findado com a morte dos dois paraquedistas, mas o seu envolvimento emocional e afetivo

com eles foi tamanha que era preciso inserir um final pós-final:
Minha história chega ao fim e sinto-me completamente vazio, não somente vazio: esvaziado.
Poderia deter-me aqui, mas não dá para ser assim. As pessoas que participaram desta história
não são personagens ou, se passaram a sê-lo por minha culpa, não desejo tratá-las como tais.
Com peso, sem fazer literatura ou, pelo menos, sem o desejo de fazê-lo, direi o que aconteceu
àqueles que, em 18 de junho de 1942 ao meio-dia, ainda estavam vivos37 (BINET, 2012, p.
329).

Ademais, a hibridação verdade-mentira que se apresenta com maior ênfase nas atuais

obras literárias insere o sujeito em uma época de instabilidade do referencial de verdade e de

si mesmo. Significa dizer que tanto a verdade quanto a mentira estão presentes na mesma

proporção e são imprevisíveis aos olhos dos leitores. Isso possibilita aos escritores que se

mostrem e se escondam sob máscaras de representação de si. Ademais, nessas ficções

consideradas pós-modernas, o artifício do contraditório e instável revela-se como um

surpreendente mecanismo de afirmação pessoal do autor, transmitindo a ausência de crença

sobre o sujeito, sobre a memória e sobre a capacidade de sustentar a verdade. É nessa

sustentação de verdade que Binet, em dois momentos da sua narrativa, tanto critica a

36 “(...) metafiction calls its narrative audience‘s attention to its own artifice, to its own rhetoric, and thus
seemingly usurps the authorial readers‘ role by foregrounding the intentions of the fiction; and critics who
suggest that metafictional techniques are inherently solipsistic indicate that self-consciousness promotes an
independent and wary intelligence in readers at the expense of a more satisfying confirmation of the specific
narrator or artist” (KR BERA, 2014, p. 67).
37 “Mon histoire touche à sa fin et je me sens complètement vide, pas seulement vidé mais vide. Je pourrais
m’arrêter là mais non, ici, ça ne marchera pas comme ça. Les gens qui ont participé à cette histoire ne sont pas
des personnages ou en tout cas s’ils le sont devenus par ma faute, je ne souhaite pas les traiter comme tels. Avec
lourdeur, sans faire de littérature ou tout au moins sans désir d’en faire, je dirai ce qu’il est advenu de ceux qui,
le 18 juin 1942 à midi, étaient encore en vie” (2009, p. 296).
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manipulação fácil da ficcionalidade sobre a História e, consequentemente, a sua redução à

ficção:
(...) todo mundo acha normal retocar a realidade para valorizar o roteiro, ou dar uma
coerência à trajetória de um personagem cujo percurso real comportava por certo
irregularidades e solavancos nem sempre muito significativos. É por causa dessa gente, que
trapaceia desde sempre com a verdade histórica a fim de vender seu peixe, que um velho
colega conhecedor de todos os gêneros ficcionais, e portanto fatalmente habituado a esses
procedimentos de falsificação tranquila, pode se espantar inocentemente e me dizer: “Não
diga! Então não é inventado?’. Não, não é inventado! Aliás, que interesse haveria em
“inventar" o nazismo?”38 (BINET, 2012, p. 52).

A sensação que Binet transmite é que, quanto mais tenta ser fiel aos fatos históricos, mais

é envolvido pela necessidade de ficcionalizá-los, mesmo que sem deturpá-los de seu real

acontecimento. Quando um amigo de Binet, ao ler o manuscrito inicial de sua obra,

pergunta-lhe se as cenas escritas foram ficcionalizadas, ele se dá conta que seus escrúpulos

cedem a tentação de inventá-las: “E penso: “Droga, ainda não deu! Eu deveria ter sido mais

claro quanto ao pacto narrativo’”39 (p. 51).

No caso específico da metaficção, a importância da verdade está associada à mobilização

dos eventos históricos, que são reconstruídos na narrativa. Contudo, não significa que o autor

deixe de simular situações à medida que restaura os fatos do passado. O leitor está ciente das

expectativas de verdade que introduz em sua narrativa, já que o objetivo do autor é o de

constantemente refletir sobre como a ficção reconstituiria tais acontecimentos reais.

A constante referência à reflexividade que prevalece nas narrativas metaficcionais é

resultado do espelhamento da sociedade pós-moderna, que tem como característica o auto

exame, como ressalta Stam (1992, p. XIV). Segundo Waugh, na metaficção o movimento de

espelhamento na metaficção põe em xeque a noção de verdade plena neste procedimento de

auto-exame, configurando-se em repetições que são construídas e desconstruídas várias vezes,

dando a esse mesmo movimento um caráter inconstante － palavra-chave da

pós-modernidade (1984, p. 7). Se tal caráter inconstante espelha a sociedade, isso significa

dizer, também, que o sujeito que marca esta era não apresenta socialmente uma identidade

estável e com um conjunto de características que possam dar precisão ao seu ser. Desta forma,

a inconstância passa a ser, assim como a arte, múltipla － na medida em que se recria

38 “Et ça ne choque personne, tout le monde trouve ça normal, bidouiller la réalité pour faire mousser un
scénario, ou donner une cohérence à la trajectoire d’un personnage dont le parcours réel comportait sans doute
trop de cahots hasardeux et pas assez lourdement signifiants. C’est à cause de ces gens-là, qui trichent de toute
éternité avec la vérité historique pour vendre leur soupe, qu’un vieux camarade, rompu à tous les genres
fictionnels et donc fatalement habitué à ces procédés de falsification tranquille, peut s’étonner innocemment, et
me dire : “Ah bon, c’est pas inventé?” Non, ce n’est pas inventé! Quel intérêt, d’ailleurs, y aurait-il à “inventer”
du nazisme ?” (2009, p. 44).
39 “Et je pense: "Putain, c’est pas gagné…" J’aurais dû être plus clair au niveau pacte de lecture” (2009, p. 43).
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constantemente, porque reflete incessantemente sobre si mesma. Assim, afasta totalizações,

abrindo espaço para o diferente, o outro (inclusive, tornando-se um outro em si mesmo).

Ao mesmo tempo que deseja narrar uma história que não é sua, Binet não consegue se

afastar dela sem deixar de envolver suas observações pessoais em sua narrativa:
Ao mesmo tempo, eu disse que não queria fazer um manual de história. O que faço é dar uma
versão pessoal dessa história. Por isso minhas visões se misturam às vezes aos fatos. Enfim, é
isso40 (2012, p. 111).
Não sei ainda se vou “visualizar” (isto é, inventar) esse encontro ou não. Se eu o fizer, será a
prova definitiva de que, decididamente, a ficção não respeita coisa alguma41 (2012, p. 113).

O sujeito pós-moderno é inserido em questionamentos e continuamente posto em dúvida

quanto às noções de responsabilidade e de obrigação para com a verdade. Este envereda-se

através dos aspectos evasivos da ficção como manobra de fuga. Desse modo, observamos uma

atual necessidade dissimulada de se autoconstruir e se autorrefletir na alteridade, tentando

afirmar, em meio a uma identidade fragmentada e em meio ao espaço inventivo da ficção, o

seu eu.

Ao se inscrever na realidade social e histórica, a metaficção literaliza a história e interroga

suas próprias bases de construção. O choque que lança a metaficção contra a história (já que

ambas trabalham com a transmissão de verdade em sua narrativa), insere a literatura

metaficcional em um dilema, posto que sua tentativa de representar o acontecido pode não dar

certo, captando-o apenas discursivamente. Consequentemente, suas análises ficam

condicionadas à linguagem, como único meio de alcançar a representação do evento passado

pela sua redução à ficção:
Esta cena é perfeitamente acreditável e totalmente fictícia [...]. Que impudência transformar
em marionete um homem morto há tanto tempo, incapaz de defender-se! Fazê-lo beber chá
quando é possível que só gostasse de café. Fazê-lo vestir dois casacos quando talvez só
tivesse um para usar. Fazê-lo pegar o ônibus quando pode ter pegado o trem. Decidir que
partiu num fim de tarde e não de manhã. Sinto vergonha (BINET, 2012, p. 110).

A reflexividade existente nos textos metaficcionais revela a condição mesma da

consciência humana de refletir sobre a sua existência. A ficção toma isso de empréstimo,

como conjuntura necessária à compreensão de sua existência e de sua capacidade de gerar

conhecimento:
A reflexividade exige um questionamento dos limites. (...) Quando um texto concentra a
atenção para os limites de seus meios de expressão e os limites de seu ser － quando sua

40 “En même temps, j’ai dit que je ne voulais pas faire un manuel d’histoire. Cette histoire-là, j’en fais une
affaire personnelle. C’est pourquoi mes visions se mélangent quelquefois aux faits avérés. Voilà, c’est comme ça”
(p. 99).
41 “Je ne sais pas encore si je vais “visualiser” (c’est-à-dire inventer!) cette rencontre, ou non. Si je le fais, ce
sera la preuve définitive que, décidément, la fiction ne respecte rien” (2009, p. 100).
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autoconsciência aventura-se na auto-expressão － então, o inefável está mais intimamente
em questão. Mas a narração reflexiva destaca essa circunstância em virtude de explorar os
limites que a encerram, em vez de chamar a atenção para a história cercada por estes limites
(GARCÍA LANDA, 1991, p. 39).

Os novos modos de escrita da narrativa tendem a diminuir o distanciamento entre autor e

leitor, concentrando-os sobre os modos de produção ficcional. Para tanto, se mobiliza uma

escrita reflexiva e consciente, problematizando, durante todo o seu processo, a relação entre

realidade e ficção. O que vai possibilitar nomear um romance pós-moderno como reflexivo é

o uso abundante de comentários no corpo do próprio texto, isto é, de divagações, análises e

conversas do autor com o leitor. Isso é feito sob a lembrança constante ao leitor de que se trata

de um trabalho que, mais do que ficcionalizar, reflete os modos de se construir uma história

ficcional a partir de eventos verdadeiros. Ao longo dessa problematização ocorrem quebras,

promovidas propositalmente pelo autor, que se sente no dever, vez por outra, de advertir o

leitor que, ao final, o produto literário não deixará de ser ficcional. Pelo menos em parte.

Além de criticar o controle do autor sobre a voz das figuras históricas, ao se inventar

possíveis diálogos ditos, isso poderia ser tomada como uma espécie de manipulação errada de

memória por aquele que a faz?
Nada mais artificial, num relato histórico, do que esses diálogos reconstituídos a partir de
testemunhos mais ou menos de primeira mão, sob pretexto de insuflar vida às páginas mortas
do passado. Em estilística, isso lembra a figura de hipotipose, que consiste em tornar um
quadro tão vivo que dê ao leitor a impressão de tê-lo diante dos olhos. Quando se trata de
fazer reviver uma conversa, o resultado é geralmente forçado e o efeito obtido é o oposto do
desejado: vejo demais os cordões do procedimento, ouço demais a voz do autor querendo
reaver a das figuras históricas das quais tenta se apropriar (BINET2012, p. 25).42

Apesar de alguns teóricos terem rejeitado, inicialmente, considerar metaficção sinônimo

de pós-modernidade (como tinha feito Linda Huntcheon), passou a ser inegável a semelhança

das características que definem os dois conceitos. Ambos são marcas de instabilidade, quer

discursiva, quer do sujeito, são marcos da crise de representatividade, da realidade do sujeito

(autoral) e da definição de romance. A escrita metaficcional, que emerge dessas marcas,

remodela a visão, pela narrativa, dos diálogos entre história e literatura. E tal movimento

ocorre porque reflete o processo histórico escolhido, assim como sobre os procedimentos de

42 “Rien n’est plus artificiel, dans un récit historique, que ces dialogues reconstitués à partir de témoignages plus
ou moins de première main, sous prétexte d’insuffler de la vie aux pages mortes du passé. En stylistique, cette
démarche s’apparente à la figure de l’hypotypose, qui consiste à rendre un tableau si vivant qu’il donne au
lecteur l’impression de l’avoir sous les yeux. Quand il s’agit de faire revivre une conversation, le résultat est
souvent forcé, et l’effet obtenu est l’inverse de celui désiré: je vois trop les grosses ficelles du procédé, j’entends
trop la voix de l’auteur qui veut retrouver celle des figures historiques qu’il tente de s’approprier” (2009, p.
19-20).
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construção ficcional que um evento histórico pode auferir pela ficção. O fato de ser uma

ficção escrita à medida que o autor a elabora, bem diante dos olhos do leitor, contribui, em

certo sentido, para a própria análise dos procedimentos e reflexões históricas em foco sobre as

fontes da época narrada.

Os autores que se arriscam em narrativas metaficionais não abandonam o intuito de o

texto oferecer prazer em sua leitura, mas nos possibilitam ver quais os limites da criação

ficcional e como talvez, possam ser superados. O encorajamento é partilhado do autor para

com o leitor, atraindo-o não apenas para a fabulação que se pretende contar, mas também,

para a sua edificação. É como se as obras literárias, ao exporem suas construções, se

considerassem ficções melhor elaboradas, pois reconhecem abertamente seu status ficcional.

A metaficção não ignora ou minimiza a inserção da vida comum em suas histórias, mas a

faz em meio a falsificações que são mostradas de modo claro e produzidas conscientemente,

expondo o teor artístico, ao fim e ao cabo, da experiência vivida traduzida na narrativa.

Significa salientar que, em momento algum, a metaficção abandona as estratégias miméticas

em sua elaboração, apenas expõe abertamente como elas podem ser produzidas e como são

fabricadas. É como se fizesse mágica e, ao mesmo tempo, revelasse o seu segredo. No livro,

Binet manipula os recursos ficcionais, controlando o ritmo da narrativa e das personagens.

Ademais, a ficção é exposta como artifício para recriar o real, embora ele se sinta

envergonhado por ter ficcionalizado em excesso sua narrativa, desfocando o real:
Natacha lê o capítulo que acabo de escrever. À segunda frase, ela exclama: “Como assim, ‘o
sangue sobe-lhe às faces’? ‘Sente o cérebro inchar na caixa craniana’? Você está inventando!”
[...] Com Natacha, na hora, defendo-me frouxamente: é mais do que provável que Himmler
sentiu como que um golpe na cabeça e, de qualquer modo, essa história de cérebro que incha
é apenas uma metáfora um pouco barata para exprimir a angústia que se apoderou dele ao
receber a notícia. [...] Reescrevo algo como: “Imagino que sua cabeça de ratinho de óculos
deve ter ficado vermelha”. É verdade que Himmler tinha uma cabeça de roedor, com suas
bochechas e seu bigode, mas evidentemente a fórmula perde em sobriedade. Decido retirar
“de óculos”. O efeito produzido por “ratinho”, mesmo sem os óculos, ainda me incomoda,
mas se percebe a vantagem dessa opção, posta numa modalização circunspecta: “Imagino...”,
“deve ter...”. Com uma hipótese abertamente apresentada como tal, evito assim todo ato de
violência sobre o real (BINET, 2012, p. 134-135).

O curioso é que em capítulos anteriores, Binet já tinha questionado em vários momentos o

recurso da ficcionalidade de eventos históricos, pois inevitavelmente estes produziriam uma

perda significativa da verdade histórica. Contudo, se vê inserido num impasse (um gatilho

pré-pronto que sirva de justificativa mais tarde para a inevitabilidade da redução da história à
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ficção), visto que é o único caminho que lhe possibilita narrativizar a ascensão do nazismo43

e de uma de suas figuras mais destacadas, Reinhard Heydrich, bem como discorrer sobre a

Resistência por meio da ficção. Só que, mesmo que tenha que recorrer a esse procedimento,

prefere fazê-lo teatralizando possíveis falas e situações, sem que o leitor se perca sobre o que

pode ser real e o que foi inventado pelo autor. Dessa maneira, seu pacto de verdade está

assegurado pela teatralização de falas e eventos, sem que o leitor se perca sobre o que pode

ser real e aquilo que foi inventado pelo autor:
Seja como for, se meus diálogos não puderem se basear em fontes precisas, fiáveis, as mais
exatas possíveis, eles são inventados. Neste último caso, porém, lhes será atribuída não uma
função de hipotipose, mas antes, ao contrário, de parábola. Ou a extrema exatidão, ou a
extrema exemplaridade. E para que não haja confusão, todos os diálogos que eu inventar
(mas não haverá muitos) serão tratados como cenas de teatro. Uma gota de estilização,
portanto, no oceano do real (2012, p. 26)44.

Portanto, a centralidade conferida pelos autores que escrevem metaficção à realidade,

associada às manipulações da linguagem e à escolha de rotas de desvio das convenções

literárias, metamorfoseia a ficção na direção de uma crítica epistemológica sobre sua própria

construção. Isso significa afirmar que nem o autor e nem o leitor disputam preponderância,

mas estabelecem e selam um pacto de verdade e de leitura, assentindo aos dois lados reverem

seus princípios éticos, morais e sociais no desenvolvimento da ficcionalização dos

acontecimentos remotos.

Se os debates entre história e literatura são conhecidos e notórios, a metaficção os acentua,

pois abre espaço para ponderar sobre o processo elaborativo da narrativa nos dois campos.

43 O nazismo foi um movimento político de extrema-direita, centralizado pelo Partido Nacional-Socialista dos
Trabalhadores Alemães (NSDAP), que surgiu na Alemanha no período de crise política e econômica do
entre-guerras (1918-1938) e que se manteve no poder, através daquele partido, entre 1933-1945. Capitaneando o
ressentimento popular e utilizando meios de comunicação de massa, propunha a recuperação do país através da
retomada de uma originalidade do povo alemão perdida com a exploração de agentes internos (judeus,
comunistas e liberais) e externos (as grandes potências rivais), que visavam a sua dominação. A resposta estaria
no uso da violência contra tais agentes “inimigos” e na busca da expansão geográfica sobre as nações da Europa
(o “espaço vital”) com vistas a garantir os recursos necessários à economia alemã e a hegemonia sobre as
relações internacionais. As oposições internas à expansão do poder no partido foram eliminadas com base no
discurso de luta contra tais agentes inimigos infiltrados e, no plano internacional, o conjunto de poderes foi
abalado pela guerra, o meio para eliminar os impedimentos impostos pelas potências à expansão territorial e
imperialista da Alemanha. As noções de decadência e luta pela autopresevação são, neste contexto, fundamentais
na compreensão da sua política. A população nacional, colocada como vítima da opressão e exploração, deveria
ser resgatada pela recuperação da sua originalidade étnica (pureza de raça) e pela eliminação das liberdades da
democracia. O partido funcionava, então, como o agente de tal recuperação, onde o líder seria o modelo a seguir.
O inimigo não era somente opositor, mas um degenerado capaz de corromper a sociedade como um todo através
da sua genética e opiniões divergentes.
44 “Quoi qu’il en soit, mes dialogues, s’ils ne peuvent se fonder sur des sources précises, fiables, exactes au mot
près, seront inventés. Toutefois dans ce dernier cas, il leur sera assigné, non une fonction d’hypotypose, mais
plutôt, disons, au contraire, de parabole. Soit l’extrême exactitude, soit l’extrême exemplarité. Et pour qu’il n’y
ait pas de confusion, tous les dialogues que j’inventerai (mais il n’y en aura pas beaucoup) seront traités comme
des scènes de théâtre. Une goutte de stylisation, donc, dans l’océan du réel” (2009, p. 17).
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Também repensa as aproximações ou distanciamentos que ambas sofreram nas últimas

décadas, bem como sua atualidade. No caso particular da metaficção, o que é posto em

questão são os motivos pelos quais esta não tenha sido considerada gênero literário45: tal

discussão deve-se ao fato desta não possuir um modelo em comum com outras narrativas?

Porque se trata de um modismo? Porque incorpora o teor crítico em sua construção,

afastando-se das ficções tradicionais? Apesar de visíveis seus contornos e ser uma das formas

do romance, sua existência ainda reverbera com esses questionamentos.

Mas há outras formas de procurarmos entender as demandas atuais da metaficção. Charbel,

por exemplo, aposta no foco nos procedimentos literários e retóricos do saber literário sobre o

tempo histórico, como estratégica de captação da “forma literária em sua historicidade” (a

forma é tanto o produto de um tempo quanto o acontecimento). A meta seria captar o

conhecimento adquirido pela literatura com os pactos de leitura, permitindo-nos compreender

a historicidade envolvida e o grau de conhecimento pretérito nessas historicidades, bem como

o foco sobre o procedimento literário (feito retoricamente e não epistemologicamente), a fim

de alcançar uma “sustentabilidade retórica” renovada pelo pacto (2015, p. 30).

O importante é captar as maneiras pelas quais a história foi manipulada pelo escritor

(ainda mais hoje em dia, com a crise da representação literária). De que modos o autor,

atualmente, procura fingir para alcançar a verdade, da necessidade vital do pacto de leitura

pelo presentismo do passado, implicando em demanda pela memória como alcance de novas

“sensibilidades do tempo” (CHARBEL, 2015, p. 20).

Consequentemente, seu sucesso depende do grau de convencimento do leitor, do alcance

literário do visível e do vivido no passado (quão profundo o evento histórico foi captado). Ao

captar as profundezas da experiência humana (coisa que a história, como ciência, deixa a

desejar) assentada no pacto. No trecho a seguir, Binet já se sente profundo conhecedor de

Heydrich para supor como ele reagiria a uma situação-problema. Porém, se isso implicasse

em um excesso de efeito de real? Não, não é o que ele deseja, ainda mais diante de um

testemunho direto, não abrindo-lhe espaço para inventar outra possibilidade:
Mas quando faço Heydrich dizer “Se acredita poder zombar de mim, faria melhor se pensasse
nisso duas vezes”, apenas retomo as palavras tais como foram relatadas pelo próprio
Naujocks. Não pode haver melhor testemunha para relatar uma frase que o interlocutor direto
que a ouviu e a quem era dirigida. No entanto, duvido que Heydrich tenha formulado sua
ameaça assim. Não é o estilo dele, é Naujocks que rememora uma frase anos depois, reescrita
por quem recolhe seu testemunho e a seguir pelo tradutor. E assim Heydrich, a besta loira, o
homem mais perigoso do Reich, dizer: “Se acredita poder zombar de mim, Naujocks, faria
melhor se pensasse nisso duas vezes”, soa ridículo. É bem mais verossímil que Heydrich,
personagem grosseiro e imbuído do seu poder, então furioso, tenha dito algo como: “Está

45 Não é interesse da presente pesquisa abordar os debates acerca do que é gênero literário.
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gozando da minha cara? Tome cuidado, vou arrancar seus colhões!”. Mas o que vale minha
visão das coisas diante de um testemunho direto?46 (2012, p. 124-125).

Binet hesita sobre o ato de ficcionalizar, pois hesita frente à arbitrariedade de um

romancista. Isso mexe com o seu posicionamento ético, posto que ele não quer fabular,

inventar. Para Fabíola Padilha, esse posicionamento ético abriga dois movimentos

concomitantes: entre a força da literatura, que expande seus tentáculos ficcionais e os próprios

eventos ocorridos, que não podem ser mudados. É aí que a literatura tem que superar o caráter

fixo dos eventos históricos pretéritos. A verdade e o real captados pela reflexão ética. Assim,

o que vigora nas obras literárias atuais é estarem movidas pelo “ethos do escrúpulo” e pelo

“pathos da autenticidade” como ressalta Charbel, cujo objetivo é captar, na presentificação do

passado, o mais íntimo da experiência humana, mesmo expondo as limitações discursivas

para tal finalidade. (2015, p. 32).

Significa que a postura autorreflexiva presente na metaficção abre espaço para um métier

ficcional e a recusa de “verdades últimas para narrar os eventos” (CHARBEL, 2016, p. 56),

mesmo que a restauração ficcional da historicidade/testemunho do evento pretérito acarrete na

exploração máxima dos detalhes pretéritos ainda que não tenham ocorrido de fato (fazendo o

escritor de metaficção recorrer à ficcionalização do que ele supõe)

É essa capacidade de reflexão da experiência humana no evento pretérito que Laurent

Binet tenta incorporar em sua narrativa, promovendo a “confluência entre o ético e o estético”

(PADILHA, 2016, p. 133). É um compromisso ético de reflexão pela literatura a respeito do

mundo em que vivemos e de como nossos atos podem interferir para o bem ou para o mal no

curso da humanidade. Binet experimenta o desafio de selecionar o que quer e o que não

convém narrativizar das pesquisas que realizou: “Efetivamente, ele também desconstrói os

próprios processos da “história” como uma suposta ciência, mostrando, em vez disso, que a

história é infinitamente reforçada pelo processo narrativo” (BERBERICH, 2018, p. 80). Ou

ainda, como reforça Charbel:
A suspeita da ficção, em Binet, é diretamente proporcional ao desejo de presença. Binet quer
varrer a história a contrapelo, trazer de volta à vida Kubiš e Gabčík, fazer justiça ao que

46 “Mais quand je fais dire à Heydrich : “Si vous croyez pouvoir vous moquer de moi, vous feriez mieux d’y
réfléchir à deux fois”, je ne fais que reprendre les propos tels qu’ils sont rapportés par Naujocks lui-même. On ne
peut guère espérer meilleur témoin, pour rapporter une phrase, que l’interlocuteur direct qui l’a entendue et à qui
elle était adressée. Cependant, je doute qu’Heydrich ait formulé sa menace ainsi. Ce n’est pas son style, c’est
Naujocks qui se remémore une phrase des années après, réécrite par celui qui recueille son témoignage, et
ensuite par le traducteur. Du coup, Heydrich, la bête blonde, l’homme le plus dangereux du Reich, disant : « Si
vous croyez pouvoir vous moquer de moi, Naujocks, vous feriez mieux d’y réfléchir à deux fois », ça fait con. Il
est beaucoup plus vraisemblable qu’Heydrich, personnage grossier et imbu de sa puissance, alors en colère, ait
balancé quelque chose comme: “Vous voulez vous foutre de ma gueule ? Prenez garde, je vais vous arracher les
couilles!” Mais que vaut ma vision des choses face à un témoin direct?” (2009, p. 111).
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considera um ato de heroísmo impensável no mundo atual (o presente vazio, fechado em si
mesmo, livre do fardo da História). Mas ele não deixa de se espantar com a precariedade — e
com o poder — dos meios que a literatura dispõe para realizar essa operação (CHARBEL,
2013, s.p.)

Contrapondo afirmativas como as que foram apresentadas no capítulo um, de

Vargas-Llosa, Compagnon, Todorov e Rancière, de que as pessoas buscavam na ficção uma

outra vida, ou uma fuga da vida ordinária em outros modos de vivência; a ficção atualmente

apresenta a sensação de uma vivência imediata, que existe na medida que a escrita é

elaborada.

A metaficção, ao mobilizar o passado histórico na reflexão literária, possibilita questionar

os limites que dividem história e literatura. O fundo histórico nas narrativas metaficcionais faz

com que Hutcheon as considere como metaficções historiográficas, pois a ficção pós-moderna

é, ao mesmo tempo, algo que reflete sobre si mesma (daí a utilização do prefixo meta) e

histórica (pois, somente ocorre em meio à recapitulação de um evento histórico). Nas palavras

de Linda Hutcheon: é “(...) a narratividade e a textualidade do nosso conhecimento do passado

que estão sendo enfatizados; não é uma questão de privilegiar o fictício ou o histórico” (1989,

p. 22).

Seria, então, HHhH uma metaficção historiográfica? De acordo com o nosso

entendimento, não. Significa divergir da sustentação da professora de Literatura Inglesa

Christine Berberich. Para Berberich, criticando o posicionamento de Wood em considerar

HHhH um ‘romance histórico em guerra consigo mesmo’, prefere classificar o livro de Binet

como metaficção historiográfica pós-moderna, por misturar reflexão subjetiva, fictícia (e seu

desvelamento, sem renunciar à licença poética) e realista em relação aos eventos do passado

(BERBERICH, 2018, p. 79). Por quê não concordamos? A metaficção historiográfica é uma

estratégia narrativa que alterna a postura autorreflexiva e a ponderação crítica acerca de um

fato histórico. Só que essa alternância só ocorre apoiada na paródia:
O “repensar irônico” presente na metaficção historiográfica refuta a ideia nostálgica de uma
retomada do passado com fins idealizantes ou de uma evasão do presente nostálgico. Muito
pelo contrário: o romance meta-historiográfico confronta o presente com o passado e
vice-versa num jogo crítico e irônico proposto pela paródia (SALES, 2017, p. 26).

Como a metaficção historiográfica retoma um evento histórico, o contexto que o cerca

torna-se muito importante. Esse retorno ao passado, e para a experiência que nele está contido,

é analisado sob o pretexto da valorização tanto quanto para confrontar as diferenças de

experiências vividas (pretérita e presente) sob a ótica da ironia. Apesar de em alguns

momentos Binet soar como irônico quando ele percebe que titubeia diante do pacto de
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verdade, por exemplo, ele acredita que é capaz de resgatar o cerco à igreja onde os

paraquedistas estavam escondidos sem recorrer descabidamente à ficção. Seu resgate do

passado é subjetivo, muito mais por uma memória que ele julga ser dele, e a qual quer trazer à

vida, no presente da sua escrita.

Concordamos com Charbel na proposta da “restauração” da historicidade (que o

historiador nomeia de pathos da autenticidade) pela presentificação do passado (o que para ele

difere dos romances pós-modernistas). Um presentismo histórico pautado pela necessidade de

memória, onde “O passado é visto como alteridade (...), desejável como diferença, como

presença real” e de “guinada ética”, onde a ficção pensa o passado. (CHARBEL, 2016, p.

62-63). Isso se confirma na seguinte passagem do livro de Binet:
Sinto claramente que meus dois herois tardam a entrar em cena. Mas, se eles se fazem esperar,
talvez não seja tão ruim. Talvez assim tenham mais corpo. Talvez a marca que deixaram na
História e na minha memória possa se imprimir de maneira ainda mais profunda nestas
páginas. Talvez essa longa estação na antecâmara de meu cérebro lhes restitua um pouco de
realidade e não apenas uma vulgar verosimilhança47 (BINET, 2012, p. 105)

Por essas características, Charbel prefere pensar em termos de ficção histórica, pois para

ele, o conceito de metaficção historiográfica já não dá conta dos romances atuais (CHARBEL,

2016, p. 61). Concordamos com ele a respeito da não-abrangência da metaficção

historiográfica hoje. Porém, não consideramos HHhH uma ficção histórica e biográfica, como

sustenta Felipe Charbel. A narrativa (quase) biográfica de Reinhard Heydrich ao longo do

livro, como classifica Charbel, serve como antessala aos personagens que realmente importam

na história: os dois paraquedistas que realizaram o atentado. Como salienta Wood, em Binet a

centralidade do livro não é sobre o Heydrich, mas, ao resgatar a política do Terceiro Reich,

vê-se sua presença constante e responsável pela Solução Final. Seus herois são os dois

paraquedistas, mortos após assassinarem a besta loira:
O que determina que um personagem seja o personagem principal de uma história? O número
de páginas que lhe são dedicadas? A coisa é um pouco mais complicada, acredito. Quando
falo do livro que estou escrevendo, digo: “meu livro sobre Heydrich”. No entanto, Heydrich
não deve ser visto como o personagem principal desta história. Há anos venho querendo
escrever este livro e nunca pensei em intitulá-lo senão Operação Antropoide (e, se não é o
título que se lê na capa, saibam que cedi ao editor que não gostava dele: muito ficção
científica, muito Robert Ludlum, ao que parece...). Ora, Heydrich é o alvo, não o ator da
operação. Tudo que conto sobre ele serve para montar o cenário, de certo modo (BINET,
2012, p. 105).

47 “Je sens bien que mes deux héros tardent à entrer en scène. Mais s’ils se font attendre, peut-être que ce n’est
pas plus mal. Peut-être qu’ils n’en auront que plus de corps. Peut-être la marque qu’ils ont laissée dans l’Histoire
et dans ma mémoire pourra-t-elle s’imprimer d’autant plus profondément dans mes pages. Peut-être que cette
longue station dans l’antichambre de mon cerveau leur restituera un peu de leur réalité, et pas seulement de la
vulgaire vraisemblance” (2009, p. 93).
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A obra HHhH apresenta uma relação filosófico-ficcional consigo mesma, na qual autor e

leitor, juntos, fazem uma análise crítica das condições formais de escrita ficcional. Para tanto,

a reflexão aparece de modo explícito (BERRY, 2012, p. 131) uma característica metaficcional

em si. Apesar da atual nomenclatura do romance histórico guardar grande proximidade com

as características que delineiam a metaficção (basta recuperá-las no capitulo precendente

desta dissertação) consideramos que a exposição crítica da construção ficcional seja

característico mais à metaficção do que da ficção histórica. Recuperando a ideia inicial de

Gass, o criador da noção: a metaficção expõe suas reflexões como forma de pensar o mundo

em que vivemos É por meio de uma ética narrativizada que a historicidade pretérita é

sopesada, porque nos permite, igualmente pensar sobre nós mesmos no mundo em que

vivemos. Consideramos, então, que a ficção histórica possui, assim como a metaficção, uma

tensão constante acerca da relação entre história e ficção, mas os apontamentos críticos

presentes ao longo da narrativa remetem a obra a um viés metaficcional.

A relação entre a ficção e a experiência vivida é articulada pela interpretação crítica feita à

medida que a narrativa se desenvolve, tomando o universo fictício como espaço de um debate

cognitivo sobre nosso próprio mundo. Na metaficção, o autor/narrador interrompe

constantemente o processo narrativo para refletir sobre o processo de construção de sua

narrativa, em forma de conversa com o leitor, expondo suas ideias, suas possibilidades de

construções cênicas e os problemas acerca da sua própria inventividade.

Na visão dos historiadores, a literatura possui a capacidade de instruir e mesmo de

estabelecer um compromisso ético, posto que essa capacidade é ela mesma histórica, ao

resgatar nos contextos históricos, num estado de comprometimento, um “testemunho do

mundo”. Além disso, a literatura foi e é vista como o espaço de sua autorreflexão e de como

ela se relaciona com a sociedade (em termos de recepção das obras literárias que versam sobre

esta mesma sociedade) e o tempo histórico. De acordo com Barthes, segundo Étienne e Lilti, a

contribuição da literatura está além de sua relação com a estética, a história e a moral. A

literatura possibilita uma compreensão e conhecimento do mundo que está para além dos

indivíduos, pois são pelas obras literárias que o mundo é descrito. Significa dizer que a

literatura não pode ser reduzida aos questionamentos sobre sua relação com a realidade,

quando ela é capaz de interpretar, tanto quanto as ciências humanas, o mundo em que

vivemos (ANHEIM; LILTI, 2010, p. 256-257).
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Eu acho que uma obra deve revelar o seu autor.

Não tenho nada contra a ficção.

Mas é puro divertimento.

E as pessoas precisam se divertir.

É uma maneira de não ver a verdade.

(FOENKINOS, 2017, p. 89)



64

Capítulo 3: Para os usos e abusos da vida como arte: a metaficção em Charlotte, de

David Foenkinos

Os romances franceses atuais estão assinalados, em sua maioria, pela proposta de “dever

lembrar”, isto é, da “exposição da verdade pela disseminação da completa, inalterada história”

(BRACHER, 2018, p. 4). Neles, o evento histórico captado em sua “exposição da verdade”

possibilita que a narrativa literária, ao ser mobilizada, faça justiça, ao menos simbólica, aos

traumas históricos da memória coletiva.

Como ressalta o historiador francês Henry Rousso, segundo o professor de francês Nathan

Bracher, o passado é recuperado pelo nosso desejo de presente (no caso do escritor de

literatura isso é alcançado pela pesquisa em registros documentados, pela recuperação da

verdade histórica e pela preservação da memória (2018, p. 4). Assim, temos a eclosão de

narrativas históricas sobre a Shoah, produzidas por meio da tensão pela recuperação de

eventos-limite, já que envolve uma narrativa que deve apresentar originalidade, modo

narrativo preterido e proximidade verídica com o acontecimento histórico; “(...) o que é

chamado de história nos debates sobre as suas fronteiras instáveis com a literatura é mais

frequentemente reduzido, explicitamente ou não, à memória da violência do século XX, e

especialmente à Shoah” (BOUCHERON, 2011, p. 45).

Como salientado no capítulo anterior, Frank Ankersmit destaca uma abertura da

preservação da memória, incluindo sujeitos que não necessariamente viveram-na, mas

guardam, mesmo que à distância, algum grau de intimidade com essa memória. Similar é o

diagnóstico feito por Henry Rousso com relação aos romances contemporâneos: os escritores

se inserem no passado histórico através da narrativa conectando possíveis relações, ou mesmo

sensibilidades (para retomar a ideia de Charbel), com um dado contexto histórico. Esta

estratégia funciona menos como uma exposição narcisística do eu, e mais como uma tentativa

de interpretar e compreender a historicidade envolvida em momentos de tensão, como é a

guerra, e, também, em genocídios, como é o caso da Shoah. O objetivo para os autores que se

lançam a essa recuperação histórica pela narrativa, é tanto para compreender o acontecimento

pretérito como para refletir (e provocar nos leitores igual reflexão) sobre a história do tempo

presente e a relação disso com suas próprias subjetividades:
Ao interpretar a experiência vivida no passado do século XX, as narrativas dedicadas a
elucidar os itinerários dos protagonistas servem simultaneamente a um duplo propósito no
presente do autor / narrador do século XXI. Enquanto nos leva, juntamente com o autor /
narrador, a uma compreensão crítica mais profunda de nossa própria época em contraste com
a dos anos de guerra, a narrativa biográfica serve como uma chave que permite aos autores /
narradores, e talvez também aos seus leitores, sondar, medir, caracterizar e julgar suas
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próprias subjetividades em contraste com aquelas tão examinadas de perto (BRACHER, 2018,
p. 14).

A filósofa Jeanne-Marie Gagnebin ressalta nessa estratégia uma dupla necessidade

histórica: de reconstruir o passado e como isso relaciona-se com o resgate mnemônico

pretérito no passado. Há uma implicação ética do presente com a verdade pretérita,

distanciada de um imperativo científico: “(...) a verdade do passado remete mais a uma ética

da ação presente que a uma problemática da adequação (pretensamente científica) entre

“palavras” e fatos”” (2009, p. 39). A pretensão científica da verdade histórica existe desde a

Grécia antiga, quando Tucídides rejeita a narrativa mítica dos fatos feita por Heródoto. Tal

debate narratológico entre verdade e ficção teve seu auge com as reflexões apresentadas por

Hayden White, na década de 1970, em seu livro Metahistoria: a imaginaçãoo histórica do

século XIX.

Essa inscrição autoral no interior da narrativa, como mecanismo de entendimento do

autoposicionamento ético diante do mundo, dialoga com as ponderações a respeito dos limites

e estratégias da criação ficcional, configurando uma proposta metaficcional. É essa proposta

que encontra-se presente no livro Charlotte, do escritor francês David Foenkinos. A aposta

central de Foenkinos para esse romance é a estética, a fim de captar a existência humana e os

eventos históricos (BRACHER, 2018, p. 2), caracterizado por um “modo altamente pessoal de

narração” (BRACHER, 2018, p. 1). A finalidade? Expressa pelo próprio Foenkinos: trata-se

“Da busca de um escritor obcecado por uma artista”. Sua reflexão somente pode acontecer

quando percorrida a vida da pintora e seus momentos de dor e sofrimento.

A metaficção ficcionaliza os acontecimentos pretéritos, porque, para Josefina Ludmer, esta

prática discursiva apresenta uma dada realidade remontando a um evento histórico, cujo fim

seria “fabricar um presente” (2010, p. 1). No esteio do novo realismo que passou a vigorar na

literatura, a partir da década de 1960, a metaficção surgiu com um objetivo bastante claro:

afastar-se das convenções realistas que vigoraram no século XIX. Em decorrência de tal

postura, alguns teóricos da literatura categorizaram-na como antirromance48, definição

rejeitada posteriormente por Gass.

A obra analisada estrutura-se em oito partes e mais o epílogo (estrutura essa similar à que

foi adotada por Binet). Logo na capa do livro da edição brasileira há a necessidade de

justificar-se o título: “A história da pintora Charlotte Salomon, morta em Auschwitz”. O

interessante é que isso poderia soar como subtítulo, desmentido pela ficha catalográfica.

48 Em melhores palavras, a nomenclatura antirromance foi criada para especificar obras literárias que não
apresentavam aspectos do realismo tradicional.
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Alguma necessidade prévia de explicação? Na orelha do livro, como costume, há uma breve

descrição do que trata o livro. Imediatamente apresentado como romance, a obra informa

tratar-se da vida da pintora alemã judia Charlotte Salomon.

De acordo com Nathan Bracher, a escolha de David Foenkinos pela narrativização da vida

da pintora Charlotte Salomon reside em sua tentativa de compreender suas próprias

divergências e impasses emocionais à medida que narra toda a trajetória de vida da pintora.

Ficcionalizar supostas sensações e sensibilidades é se colocar diante da vivência da

personagem e se indagar: eu teria agido e pensado do mesmo modo? Assim, Foenkinos

relaciona a vida de Charlotte ao desafio de literalizar a memória da Shoah, sem se distanciar

de um compromisso ético em uma abordagem estética: “Charlotte então liga os dilemas da

vida do próprio narrador e momentos dessa protagonista em caminhos que nos levou a

enfrentar questões-chave de ética e estética” (BRACHER, 2018, p. 1).

A sensação que o livro transmite em grande parte é que, ao ficcionalizar situações e

sentimentos de Charlotte, como forma de se conectar com ela e com o seu sofrimento,

Foenkinos transmite ao leitor uma suposta veracidade, supondo ter ocorrido exatamente como

ele vai narrando. Ele controla a narrativa sem que o leitor sinta, oferecendo com desenvoltura

a narrativa que assegura ao leitor as informações que estão sendo transmitidas: “é deste modo

que as coisas aconteceram” (FOENKINOS, 2017, p. 14). Como podemos acreditar e confiar

na narrativa de David Foenkinos sobre Charlotte? Como narrativizamos a Shoah? É possível?

Antes de refletirmos a este respeito, é preciso chamar atenção previamente para a diferença

entre os dois romances aqui analisados. Charlotte, de David Foenkinos pode ser visto como o

par oposto, porém complementar, de HHhH, de Laurent Binet: nesta obra, Binet se preocupa

em primeiro entender como pode fabular sobre a Operação Antropóide, sem fugir da

veracidade dos eventos históricos. Já Foenkinos, veremos, projeta o leitor imediatamente à

história de vida da pintora, como se fosse mais seguro do que Binet com o pacto de verdade.

Porém, sua audácia não está livre de questionamentos: é possível estetizar a barbárie?

O filósofo e músico alemão Theodor W. Adorno e o professor de Filosofia Berel Lang

escreveram a respeito da possibilidade de narrar eventos traumáticos de modo estético. Como

a Solução Final foi entendida como um mecanismo de aniquilação da história e da memória

dos judeus (envolvendo interesse político e atitude antiética dos nazistas), cabe ao historiador

do tempo presente lutar contra o esquecimento e o apagamento da memória (“ser fiel aos

mortos que não puderam ser enterrados”), para impedimento da “repetição do horror” e

eticamente “enterrar os mortos do passado e cavar um túmulo para aqueles que dele foram

privados” (GAGNEBIN, 2009, p. 47).
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Charlotte não pôde ser enterrada. Foenkinos sabe, uma vez que pesquisou a vida pessoal da

pintora e o contexto histórico no qual ela viveu. Ela morreu na câmara de gás de um campo de

concentração. A narrativa literária para este caso serve ao compromisso ético de preservar a

memória dos que foram brutalmente assassinados, vítimas da barbárie e crueldade nazista.

E no que tange a questão estética, Adorno, segundo Gagnebin, defendia que não podemos

retomar eventos traumáticos apenas com a finalidade de entretenimento e, por fim, de

esquecimento (não dá para separar cultura e política). Com esta crítica, segundo a autora,

Adorno apresentou uma dimensão ética, que deve se horrorizar diante do genocídio,

influenciando, assim, a dimensão estética. Deste modo, para Adorno, uma arte tem autonomia

porque ela resiste a tudo o que é mal. Para Adorno, Auschwitz rompe com essa dimensão

ética. Para evitar que o genocídio ocorra novamente é importante “construir éticas históricas e

concretas orientadas pelo dever de resistência” (2009, p. 75). Ainda de acordo com Adorno,

segundo as palavras de Gagnebin: “o logos, não pode, após Auschwitz, permanecer o mesmo,

intacto em sua esplêndida autonomia” (2009, p. 77). Houve aniquilações inclusive corpóreas

que não podem ser desconsideradas pelo intelecto. A mesma atitude deve ser adotada pela

produção artística, que, ao rememorar os mortos, os afasta do esquecimento e torna presente o

sofrimento, possibilitando sua reflexão pelo engajamento e estética do indizível, pois deve ser

uma rememoração sem conceitualização. Contudo, não deve se tornar produto cultural, isto é,

entretenimento e mercadoria, devendo continuar a ser uma “impossibilidade linguística e

narrativa” (2009, p. 77).

O dilema na metaficção é tentar representar o mundo e não dar certo, pois o que se

consegue apenas é captá-lo não em si mesmo, mas discursivamente. O que temos, então, é

uma análise de mundo que fica presa ao imperativo da linguagem. O modo como a metaficção

tenta driblar esse imperativo, é elaborar uma forma de linguagem que forneça, ao final, outro

significativo para além desse imperativo.

Porém, Foenkinos deseja superar essa impossibilidade, posto que existe na narrativa

literária, e na arte em geral, uma dimensão ética que não pode ser desconsiderada. Ao

percorrer a trajetória de vida da pintora, o escritor francês a persegue como memória, na

qualidade de ensinamento ético e existencial de todos nós diante do genocídio que foi a Shoah,

e de como nunca mais deve ser repetido. Contudo, Foenkinos se põe diante de um desafio,

que outrora havia sido questionado por Berel Lang: Então, quais os limites da representação e

da narrativização sobre acontecimentos como a Solução Final? Em que medida um discurso

deve ser literal ou figurativo, mesmo sobre eventos reais?



68

A narrativa sobre eventos literários não deixa de apresentar suas especificidades estéticas

que podem chocar-se com os problemas relacionados com a redução de eventos traumáticos

ao âmbito da ficção literária: “A criação de ficções que possam perturbar ou ofender os

sobreviventes e suas famílias imediatas pode, portanto, ser vista como ética e moralmente

condenável” (BERBERICH, 2018, p. 75).

White já trazia essa questão sobre a “elaboração do enredo histórico” do nazismo e da

solução final: tem limite narrar seu acontecimento? Podem ser narrados de outro modo? Ou

de um só modo, com um sentido apenas? Eventos como estes limitam o enredo a serem

usados? Escritores de ficção podem narrá-los?

Para Berel Lang, conforme White, a alternativa de se escrever sobre o nazismo/Solução

Final é o uso de “expressões (...) entendidas figurativamente, como indicando a dificuldade de

escrever sobre o Holocausto (...)” (2006, p. 198), daí o uso de “Solução Final”, Auschwitz”.

Porém, os fatos ligados ao genocídio não devem ser narrados como um “discurso figurativo” e

portador de “estilização”. Devem “Apenas os fatos ser recontados (...)” (2006, p. 198), na

forma de crônica, a fim de fugir “dos perigos da narrativização e da relativização da

elaboração do enredo” (WHITE, 2006, p. 198).

Além disso, para Lang, a linguagem figurativa muda/distorce a literalidade dos fatos, bem

como acrescenta sobre a representação um tipo de figuração, que substitui o nome do

representado; por conseguinte, estiliza a narrativa sobre um aspecto que não outro; por fim,

torna agentes e agências personalizados, isto é, em personagens “com quem o leitor pode

identificar-se e simpatizar na forma feita com personagens em estórias fictícias” (WHITE,

2006, p. 199). No discurso literário, segundo Lang, como ressalta White, não existe limite da

representação. Desse modo, o genocídio não pode ser ficcionalizado porque é um tipo de

evento literal e factual, que possui uma “implicação moral do papel de fatos [precisa] de

provas (...)” (1990, p. 158-159, apud 2006, p. 201). Assim, reprova a ficcionalização de fatos

como a Shoah.

Berel Lang “defende “o estatuto representativo especial do Holocausto” que não permite

outra representação que não seja a do realismo histórico para descrever os acontecimentos da

Shoah” (2018, p. 75). Para o historiador Robert Braun, limitar a escrita da história pautada

restritamente pela evidência documental e verdadeira dos fatos, exclui a capacidade de

representação narrativa deles.

Segundo Emily Miller Budick, conforme Berberich, há uma atual permissão para a ficção

sobre a narratividade literária sobre a Shoah, desde que bem bem documentada e

apresentando um compromisso ético na sua representação. (2015, p. 1, apud 2018, p. 75).
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Entretanto, um dos pontos interessantes salientados por White, ainda na década de 1970, não

referia-se aos romances bem documentados, mas, antes, autoconscientes. Hayden White

defendeu a mobilização de teorias e abordagens literárias à escrita da história. Para White,

segundo Berberich,
um historiador, tal como um escritor de ficção, faz escolhas conscientes sobre o que incluir
na sua narrativa, e como apresentá-la, e diferentes narrativas dos mesmos acontecimentos
históricos podem diferir drasticamente dependendo do foco, formação ou agenda dos seus
autores (BERBERICH, 2018, p. 76).

White defendeu uma escrita da história autoconsciente, como meio de compreensão do

passado (essa compressão, meta-histórica, é similar à que foi mobilizada pela metaficção). A

especificidade da metaficção, comum em todas as definições que tentam particularizá-la,

refere-se justamente a ser uma prática de narrativa autoconsciente. Nela, o autor, também

narrador, reflete a respeito da capacidade ontológica da ficção e do procedimento de escrita da

narrativa. Porém, e é justamente sobre outra característica que julgamos que melhor define a

prática metaficcional: ao expor a possibilidade de ficcionalizar determinado acontecimento

pretérito, o autor abre a oportunidade ao leitor de “juntos” compreenderem, na construção

narrativa, os significados e as formas de narrar que emergem dessa construção. E este é o

aspecto que julgamos mais pertinente para compreendermos o discurso metaficiconal.

Por meio dessa prática , o autor convida o leitor a um jogo de caça-verdades. O retorno

autoral, muito em voga com as estratégias discursivas como a autoficção, a autobiografia e a

literatura híbrida, não ocorre no sentido de uma recuperação de autoridade no e sobre o texto,

mas de modo dissimulado, performatizado, de forma que confunda e desestabilize o leitor, o

tirando de sua zona de conforto, aquela que outrora, com o pós-Estruturalismo, deu-lhe

legitimidade interpretativa sobre os textos. E o que faz com que esse retorno não seja um

modo de controle? É que nas atuais escritas performatizadoras, o autor duvida de si à medida

que escreve sua narrativa.

Em Charlotte, Foenkinos não nos explica seu processo de ficcionalização, isto é, o livro já

irrompe com a jovem pintora alemã diante do túmulo de sua tia materna, de quem ganhou o

mesmo nome. A cena convida-nos a pensar se realmente houve esta situação, uma vez que

não há informações a respeito. Esta postura é adotada porque a preocupação de Foenkinos,

diferente da de Binet, não é com os imperativos de verdade. Ele sabe onde encontrar todas as

pistas que conduzem à sua heroína.

Assim, na primeira parte, o escritor francês ficcionaliza a primeira tragédia que ocorreu na

família Salomon, em 1913. Charlotte, irmã de Franziska (mãe da pintora que recebeu o nome
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da irmã), suicidou-se no lago próximo à casa onde viviam com os pais. Como as duas eram

muito apegadas, Franziska nunca aceitou a morte inexplicável da irmã, passando a viver “com

a culpa no coração”49 (FOENKINOS, 2017, p. 13). Isso também gerou o recolhimento da

família com a perda da filha. São supostos isolamentos que Foenkinos fabula. Com a eclosão

da Primeira Guerra Mundial, Franziska se torna enfermeira, supondo que assim, em meio a

feridos e mortos, ela deixasse de temer a morte (FOENKINOS, 2017, p. 14). Em meio ao caos

da guerra, Franziska conhece o cirurgião Albert Salomon. Ele era um homem obcecado pela

sua profissão, uma vez que seus pais haviam falecido há muito tempo. “Parecia pouco atento

às mulheres” (FOENKINOS, 2017, p. 14).

Após um ano, os pais de Fanziska conhecem Albert, já namorado da filha. Apesar do

contragosto do pai, a filha é concedida em casamento ao cirurgião (FOENKINOS, 2017, p.

15). É nesse momento que Foenkinos irrompe como narrador/autor. Assim como no livro de

Laurent Binet, podemos supor que narrador e autor são a mesma pessoa, apesar de em

momento algum ambos os autores se apresentarem como tais.

No capítulo três, Foenkinos conta que, após o casamento, Franziska se resguarda aos

cuidados do novo lar, enquanto Albert retorna para o fronte de batalha. O narrador

ficcionaliza um possível temor de Franziska com a perda do marido, ou seja, uma outra

possível perda, como a que sofrera com a da irmã.

E é justamente ao se referir ao local para onde Franziska foi morar que o narrador (talvez

Foenkinos?) se expõe mais claramente: o prédio onde Franziska morou chamava-se

Charlottenburg. O autor deixa escapar a admiração que já sentia por esse bairro, cujo nome

era Savignyplatz, antes mesmo de tomar ciência de quem foi a pintora alemã: “Antes mesmo

de conhecer Charlotte, eu gostava desse bairro./Em 2004, quis dar o título de Savignyplatz

para um romance./Esse nome ressoava em mim de maneira estranha./Alguma coisa me atraía,

sem que eu soubesse o porquê”50 (FOENKINOS, 2017, p. 16). Uma fortuita coincidência que

nos leva a duvidar se o autor realmente confidencia algo ao leitor ou se fabula sua admiração

na própria história.

A dúvida reforça na metaficção o caráter ficcional em si da criação romanesca

(TAORMINA, 2010, p. 83). Expressa a capacidade criativa autoral de ficcionalizar, imersa na

49 No original: Le lendemain, les journaux évoquent cette jeune fille./Qui s’est donné la mort sans la moindre
explication./C’est peut-être ça, le scandale ultime./La violence ajoutée à la violence./Pourquoi ?/Sa soeur
considère ce suicide comme un affront à leur union./Le plus souvent, elle se sent responsable./Elle n’a rien vu,
rien compris à la lenteur./Elle avance maintenant la culpabilité au coeur (FOENKINOS, 2014, p. 17).
50 “Avant même de connaître Charlotte, j’aimais son quartier./En 2004, j’ai voulu intituler un roman
“Savignyplatz”./Ce nom résonnait en moi d’une manière étrange./Quelque chose m’attirait, sans que je sache
pourquoi” (FOENKINOS, 2014, p. 20).
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incerteza a respeito da validade das representações criadas. Considerando-a como princípio da

incerteza, a metaficção apresenta a proposta de abordagem de determinadas questões, entre

realidade e ficção, por meio de observações do autor no texto, que geram grandes distúrbios,

ou seja, a impossibilidade de análise objetiva (o observador se coloca no lugar do observado

como Foenkinos fez na passagem anterior).

Na metaficção, o autor, ao discorrer sobre um conjunto de eventos históricos que se

propõe a narrar, acaba por “(...) elaborar uma linguagem que não sabemos se os reflete ou se

serve-se deles para existir” (LINS, 2005, p. 16, apud SALES, 2017, p. 20), como meio para

analisar o constructo ficcional, processo conhecido como mimesis do

processo/autorreferencialidade. Com a metaficção, os escritores “estabelecem as reais

condições de sua prática” (BERRY, 2012, p. 132).

Na sequência, Franziska se descobriu grávida, comunicando em carta ao marido. Deu à

luz em 16 de abril de 1917. “Foi o surgimento de uma heroína./E também de um bebê que

chorava sem parar./Como se não aceitasse o seu nascimento”51 (FOENKINOS, 2017, p. 16).

Como se repetisse a não-existência de sua tia. Apesar de uma possível não-aceitação e

relutância em deixar a mulher nomeá-la com o mesmo nome de uma suicida, a menina

recebeu o nome de Charlotte Salomon (FOENKINOS, 2017, p. 17).

Como a mãe desde jovem recorria ao piano como fuga de uma realidade dolorosa (tanto

pelos efeitos da Primeira Guerra, quanto pela perda da irmã), a pequena Charlotte vive em

meio à música (FOENKINOS, 2017, p. 18). Ademais, a menina Charlotte era sempre levada

pela mãe ao cemitério, para “jamais esquecer” a dor da perda, que ela experimentou através

de sua mãe, que ainda sentia a perda da irmã (FOENKINOS, 2017, p. 18).

Como a mãe alternava momentos de tristeza profunda com alegria vivaz, Charlotte

acompanhava essas mudanças de humor. Foenkinos supõe que seja isso que refletia na

personalidade de Charlotte: “Diante das incoerências maternas, Charlotte era dócil./Domava

sua melancolia./É assim que nos tornamos artistas?/Acostumando-nos à loucura dos

outros?”52 (FOENKINOS, 2017, p. 21). A indagação convida o leitor a juntos entenderem o

que se passou com a vida da futura pintora.

51 Alors qu’il soigne un blessé, Albert reçoit une lettre./Face à son visage livide, un infi rmier s’inquiète./Ma
femme est enceinte, soupire-t-il enfin./Les mois suivants, il tente de revenir à Berlin le plus souvent
possible./Mais la plupart du temps, Franziska est seule avec son ventre./Elle se promène le long du couloir, et
parle déjà à son enfant./Tellement pressée de mettre un terme à sa solitude./La délivrance a lieu le 16 avril
1917./C’est l’apparition d’une héroïne./Mais aussi celle d’un bébé qui pleure sans cesse./Comme si elle
n’acceptait pas sa naissance” (FOENKINOS, 2014, p. 21).
52 “Face aux incohérences maternelles, Charlotte est docile./Elle apprivoise sa mélancolie./Est-ce ainsi qu’on
devient artiste?/En s’accoutumant à la folie des autres?” (FOENKINOS, 2014, p. 24).
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Há uma dupla centralidade na narrativa metaficcional: estabelecer contato entre autor e

leitor por meio do texto, e, ao expor a construção ficcional, dar a sensação de uma

materialização do autor no texto (BERRY, 2012, p. 132). Já o leitor adquire tanta

responsabilidade quanto o autor em estar atento ao processo reflexivo e de construção do

texto metaficcional, pois o processo de escrita, que ocorre à medida que a ficção vai sendo

construída, só pode ser feita se ele igualmente estiver atuante em seu papel. A proposta é

torná-lo “co-criador” da narrativa literária, fazendo-lhe refletir sobre sua própria existência.

No capítulo cinco, Foenkinos narra a tentativa de suicídio de Franziska, tentando repetir o

mesmo ato de sua irmã (FOENKINOS, 2017, p. 21-23). Lentamente, a mãe passou a ignorar

Charlotte, não querendo mais saber da filha. Não demora muito, Franziska se suicida, assim

como sua irmã (FOENKINOS, 2017, p. 24-25).

Na segunda parte, Foenkinos nos coloca diante de uma situação delicada: o pai de

Charlotte comunica-lhe o falecimento da mãe. A menina aceita com serenidade, pois confessa

que sua mãe sempre lhe avisava da possibilidade de se tornar um anjo: “Mamãe me havia

prevenido./Ela se tornou um anjo” (FOENKINOS, 2017, p. 29). Contudo, o passar do tempo,

e o não recebimento de uma carta que mãe lhe prometera, tão logo chegasse ao Céu, deixam

Charlotte com raiva da mãe (FOENKINOS, 2017, p. 30).

Como o pai de Charlotte mergulhava cada vez mais em seu trabalho e em seus livros, o

que o havia levado a conquistar o cargo de professor na Universidade de Medicina de Berlim,

Charlotte pouco via-o. Em relação a Charlotte, cada vez mais se isolava, buscando conforto

apenas quando frequentava a escola. Ao menos é assim que Foenkinos supõe que Charlotte se

sentisse, pois o autor mostra sua felicidade em percorrer os mesmos corredores da escola que

a pintora frequentou. Ele se vê nela, percorrendo o mesmo lugar por onde ela passou: “Eu

também fiz esse caminho./Inúmeras vezes, os meus passos nos passos dela./Idas e voltas nas

pegadas da menina Charlotte”53 (2017, p. 31).

É neste misto de dúvidas e incertezas sobre suposições de sentimentos que Foenkinos,

pela metaficção, que “não respeita coisa alguma”, brinca com os imperativos da pós-verdade.

O artifício do contraditório e instável revela-se como um surpreendente mecanismo de

afirmação pessoal do autor, transmitindo a ausência de crença sobre o sujeito, sobre a

memória e sobre a capacidade de sustentação da verdade. Logo, a reconstrução narrativizada

dos eventos históricos nos induz a pensarmos que o autor não fugiria com a verdade, já que os

acontecimentos são, em sua grande maioria, documentados. Foenkinos assegura seus leitores

53 “J’ai emprunté ce chemin à mon tour./De nombreuses fois, mes pas dans ses pas./Des allers-retours sur les
traces de Charlotte enfant” (FOENKINOS, 2014, p. 33).
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da veracidade de suas informações quando se representa percorrendo os mesmos lugares que a

Charlotte. Mesmo que as memórias da pintora não sejam as suas, de algum modo ele possui

familiaridade com ela, percorrendo no seu presente o passado da pintora.

Podemos ir mais a fundo e presumir que o sujeito é a ponte de ligação entre a instabilidade

da verdade e a reconstituição mnemônica fidedigna e verdadeira de um evento pessoal ou

histórico. Isso gera, no sujeito que narra sua história ou de outrem, um turbilhão de dúvidas e

de questionamentos devido ao conjunto de identidades fragmentadas que reside em si ou ao

redor da personagem histórica escolhida. A instabilidade e a fragmentação dessas identidades

refletem o momento que os teóricos consideram como pós-modernidade. No caso de

Foenkinos, são os vestígios e lugares da pintora que complementam sua reflexão e afastam

suas dúvidas e amenizam suas possíveis dúvidas diante da história de vida de Charlotte.

Ainda nesse capítulo, David Foenkinos demonstra como ele percorreu o passado da

pintora. Para Paul Ricoeur, destaca Gagnebin, a proximidade da história com a poética

(poiesis) a exime do imperativo de verdade exaustiva e validamos um conceito que se adeque

aos objetos e à realidade analisados, isto é, que possibilite uma verificação empírica. Ricoeur

ressalta que a história é composta de narrativas (Erzählung) e de ações humanas plurais

(Geschichte), que são narrativizadas, ou seja, reduzidas à linguagem. Para Ricoeur, a

responsabilidade ética do historiador reside em sua capacidade de refletir sobre os limites da

História como discurso e como fato. A verdade exaustiva deve ser substituída pela correlação

entre a remodelação empírica do leitor ao ler os fatos e a capacidade da história em

reconstruir o passado para esse leitor, a partir dos rastros pretéritos que estão à sua disposição

(GAGNEBIN, 2009, p. 42-43). É o que Foenkinos faz indo até os lugares onde Charlotte

viveu, onde deixou seus rastros:
Um dia, entrei na escola./Jovens corriam pelo hall./Pensei que Charlotte podia estar ainda
entre elas./Na secretaria, fui recebido pela orientadora pedagógica./Uma mulher muito afável,
que se chamava Gerlinde./Expliquei-lhe o motivo da minha presença./Ela não pareceu
surpresa./Charlotte Salomon — repetiu para si mesma./Claro que sabemos quem é ela./Então,
uma longa visita começou./Minuciosa, pois cada detalhe contava./Gerlinde exaltou os méritos
do estabelecimento./Enquanto observava as minhas reações, minha emoção./Porém, o mais
importante ainda estava por vir./Ela me propôs ir ver o material de ciências naturais./Por
quê?/É tudo daquela época./Foi um mergulho no século passado./Um mergulho no cenário
intacto de Charlotte. (...) Para terminar, visitamos o magnífico auditório./Um grupo de
meninas posava para a foto da classe./Estavam felizes e exuberantes, encorajadas pelo
fotógrafo./Tentativa bem-sucedida de imortalizar a alegria de viver./Pensei na foto de classe
de Charlotte que eu tinha visto./Não havia sido tirada naquela sala, mas sim no pátio
externo./Era uma foto muito perturbadora./Todas as jovens olhavam para a câmera./Todas,
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exceto uma./Os olhos de Charlotte estavam voltados para outra direção./O que ela estaria
olhando? (FOENKINOS, 2017, p. 31-33)54.

Retomando a narrativa, como o pai de Charlotte vivia cada vez mais ocupado, achou

prudente deixá-la durante um tempo morando na casa dos avós. Além disso, contratou uma

série de babás, todas rejeitadas pela menina exceto a senhora Hase. Como Charlotte a julgava

feia, supunha ser esta uma característica que a impediria de se casar, nunca abandonando-a

menina (FOENKINOS, 2017, p. 33-35).

Decorrido um hiato temporal, no capítulo quatro, ao afirmar que Charlotte performatizaria

sua alegria no primeiro Natal sem a mãe, estaria Foenkinos fabulando o que a menina estaria

supostamente sentindo com a ausência da mãe? (2017, p. 35-36). Conforme ressaltado por

Federman, explicado e citado em Berry, a metaficção é “ficção improvisada e abstrata, que

assegure o contato com a realidade, respondendo ao “fluxo da experiência”, preservando

distância suficiente para não imitar “alguma versão de realidade que não seja a sua”

(FEDERMAN, 1975, p. 40, apud BERRY, 2012, p. 132)55. Foenkinos tem cuidado nessa

ficcionalização ao cogitar o que a menina sente com a ausência da mãe, não exagerando ou

extrapolando sensações que poderiam não corresponder de fato ao que Charlotte sentiu.

Para afastar a solidão de si, Charlotte, já uma adolescente de 13 anos, incentiva o pai a

passear mais vezes. Em um jantar em que ele se encontrava, conhece uma cantora famosa,

chamada Paula. Ao comentar com Charlotte, a filha o incentiva a convidar a cantora para um

jantar na casa deles. Charlotte ficou encantada com Paula, permitindo-lhe, inclusive, que

tocasse no piano de sua mãe (FOENKINOS, 2017, p. 36-39).

54 “Un jour, je suis entré dans son école./Des jeunes fi lles couraient dans le hall./J’ai pensé que Charlotte
pouvait encore être parmi elles./Au secrétariat, je fus accueilli par la conseillère pédagogique./Une femme très
aff able, se prénommant Gerlinde./Je lui ai expliqué la raison de ma présence/Elle n’a pas semblé
surprise./Charlotte Salomon, a-t-elle répété pour elle-même./Nous savons qui elle est, bien sûr./Une longue visite
a alors commencé./Minutieuse, car chaque détail compte./Gerlinde a vanté les mérites de l’établissement./Tout
en observant mes réactions, mon émotion./Mais le plus important restait à venir./Elle me proposa d’aller voir le
matériel de sciences naturelles./Pourquoi ?/Tout est d’époque./C’est une plongée dans le siècle dernier./Une
plongée dans le décor intact de Charlotte./Nous avons traversé un couloir sombre et poussiéreux./Pour atteindre
un grenier plein de bêtes empaillées./Et aussi des insectes qui traversaient l’éternité dans un bocal./Un squelette
attira mon attention./La mort, incessant refrain de ma quête./Charlotte l’a forcément étudié, a annoncé
Gerlinde./J’étais là, à presque un siècle d’écart de mon héroïne./En train d’analyser à mon tour la composition
d’un corps humain./Pour fi nir, nous avons visité la magnifi que salle de spectacle./Un groupe de fi lles posait
pour la photo de classe./Elles faisaient les folles, encouragées par le photographe./Tentative réussie
d’immortaliser la joie de vivre./J’ai repensé à la photo de classe de Charlotte que je connais./Elle n’a pas été
prise dans cette salle, mais dans la cour extérieure./C’est une photo très troublante./Toutes les jeunes fi lles fi
xent l’objectif./Toutes, sauf une./Les yeux de Charlotte sont tournés dans une autre direction./Que regarde-t-elle?”
(FOENKINOS, 2014, p. 33-35).
55 “improvisatory and abstract fiction, one that would assure contact with reality by responding to “the flow of
experience” while preserving sufficient distance to avoid imiting “some version of reality other than its own”
(FEDERMAN, 1975, p. 40, apud BERRY, 2012, p. 132).
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Assim, ao longo do tempo, Charlotte passou a acompanhar de perto a carreira artística de

Paula, fascinada com a artista (desejo implícito de Foenkinos de mostrar que Charlotte

também desejava ser uma artista?). Mais tarde, quando o pai anuncia seu casamento com

Paula, sua filha recebe a notícia com muita felicidade. O casamento foi realizado numa

sinagoga, pois Paula era praticante do judaísmo. Diferente de Charlotte que, segundo

Foenkinos ao retomar Walter Benjamin, até aquele momento havia vivido “sem nenhuma

orientação judaica” (2017, p. 40). Aliás, Foenkinos cita Benjamin, possivelmente pelo

conhecimento que ele tem do filósofo e, mais tarde, na sétima parte do livro, dirá que

Charlotte era leitora voraz do filósofo alemão56 (numa clara demonstração de ficcionalização,

ao apresentar leituras que, na verdade, foram feitas pelo autor).

O capítulo sete da segunda parte é um capítulo metaficcional, pois, para Foenkinos

assegurar ao leitor o esforço em pesquisar a vida de Charlotte, expõe mais um momento de

sua pesquisa. Ao iniciar esse capítulo, ficcionalizando a instalação/mudança de Paula para o

apartamento em que Albert e Charlotte moravam, Foenkinos destaca a mudança que houve na

vida dos dois: “O apartamento se metamorfoseou”, pois “Paula trouxe a vida cultural de

Berlim para dentro dele./Ela convidava as celebridades”. Isso marcava historicamente o

apogeu da dominação intelectual, artística e científica alemã, onde “Tocava-se piano, bebia-se,

cantava-se, inventava-se./A vida nunca pareceu tão intensa”57 (2017, p. 40).

A temporalidade é interrompida pelo tempo presente do autor, em seu processo

investigativo. Descreve sua presença diante do prédio onde os três moraram, em

Wielandstrasse 15. Em suas primeiras visitas ao local, na parede do prédio podia-se ler três

56 Walter Benjamin (1892-1940) foi um filósofo, sociólogo, ensaísta e crítico literário alemão associado à
Escola de Frankfurt, fortemente influenciado pelo romantismo, assim como, pelo marxismo e pelo misticismo
judaico. A sua reflexão o levou a desenvolver uma crítica da modernidade interligada a sua teoria da história e a
sua estética. Com o seu foco sobre a crítica da cultura, a modernidade para Benjamin, é o processo no qual a
sociedade se homogeneíza como forma de se adaptar a forma da produção capitalista. Os espaços e as relações
nas cidades modernas são limitadas pela circulação da mercadoria. Neste sentido, a ideia de progresso e do
contínuo estão associadas à dominação. A estruturação social que se dá sobre o progresso meramente conduz a
catástrofe permanente, a maneira pela qual o arcaico e a barbárie deslizam para o interior do contemporâneo.
Como o passado foi esquecido, ele predomina incontestado, para ser transcendido deve ser rememorado. A razão
científica e despoetizadora que exclui tudo o que não é cálculo e interesse é a causa da destruição da memória
coletiva tanto quanto das subjetivas. É o que cria a cisão entre “verdade científica” e “verdade poética”, natureza
fundamental da razão administrativa e protocolar que corresponde aos interesses burgueses. O revolucionário,
então, refere-se a ruptura com a continuidade de dominação, torna-se salto, transformação. Benjamin busca
romper com a continuidade da dominação substituindo a inquietude pela espera silenciosa, pela reflexão. A
interrupção do contínuo, do progresso é, para Benjamin, o sentido da revolução, não um gesto de aceleração da
história, mas a suspensão das cadeias temporais que se ligam à dominação. Na análise de Benjamin, o Jetztzeit, o
tempo messiânico, é próximo da recordação. Os antigos adivinhos interrogavam o tempo em busca dos seus
ocultos, mas recusavam-se a prever, colocando a experiência da interrogação na recordação. Para eles, segundo
Benjamin, o silêncio indicava uma interrupção.
57 “joue du piano, on boit, on chante, on danse, on invente./La vie n’a jamais paru aussi intense.”
(FOENKINOS, 2014, p. 42).
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nomes: Paula, Albert e Charlotte, porém “na parede só há uma placa comemorativa./A de

Charlotte Salomon” (FOENKINOS, 2017, p. 41).

Sabemos, posto que o próprio narrador informa, acerca de sua última visita a Berlim e ao

prédio onde os três moravam. A placa comemorativa “havia desaparecido”. Os vestígios do

passado de Charlotte estavam sendo apagados, pois o prédio estava em reforma: “Charlotte

havia sido apagada por uma camada de tinta fresca”58 (FOENKINOS, 2017, p. 41).

Outro momento, ainda nesse capítulo que demonstra que o autor pesquisou a vida de

Charlotte é a ficcionalização, no imediatismo de sua escrita, de fotos antigas de Charlotte,

inclusive nos informando a data das mesmas:
Imóvel na calçada, observei o terraço./Onde Charlotte havia posado para uma foto com o
pai./A imagem datava por volta de 1928./A menina tinha onze ou doze anos e um olhar
vivo./Surpreendentemente, ela já parecia uma mulher./Fiquei por um momento no
passado./Preferi observar a foto na minha memória ao presente59 (FOENKINOS, 2017, p.
42).

A presentificação do passado já foi objeto de análise do filósofo alemão Walter Benjamin.

Conforme Gagnebin, a reflexão histórica para Benjamin surge do tempo agora (Jetztzeit) para

o passado, não podendo ser desconsiderada a historicidade atual do historiador (e, do nosso

caso, do escrito de metaficção) em sua relação com o passado (2009, p. 40-41). Na análise de

Benjamin, de teor epistemológico, o resgate discursivo do passado expõe o choque entre

realidade e discurso, sendo possível apenas articular discursivamente os fatos.

A narrativa literária de teor histórico deve apresentar marcas de historicidade que sirvam

de ponte entre texto e realidade, conduzindo “o leitor para fora de seu texto; sinais ou

fórmulas que apontam na direção de uma realidade exterior à própria narrativa” (POMIAN,

2003, p. 20). As dimensões visíveis e vividas do passado precisam da ficção para serem

reconstruídas, já que a ciência histórica falha nesse quesito. Logo, a ficção ajuda a história

“como um paliativo das insuficiências” (POMIAN, 2003, p. 38).

Ao refletir acerca dos modos de ficcionalização por meio da reconstrução de um evento

histórico, a metaficção confronta a História, mostrando-lhe que qualquer pretensão de verdade

sobre o passado, somente podemos alcançá-la por meio da narrativa. Isso não significa reduzir

a História à condição de desacreditada. Porém, a narrativa metaficcional a convida à reflexão

sobre outros modos de escrita “históricas” menos pretensiosos e menos cientificistas.

58 “Charlotte eff acée pour une couche de peinture fraîche” (FOENKINOS, 2014, p. 43).
59 “Figé sur le trottoir, j’observe le balcon./Celui où Charlotte a posé pour une photo avec son père./Le cliché
remonte environ à 1928./Elle a onze ou douze ans, et son regard est vif./Elle ressemble déjà étonnamment à une
femme./Je demeure un instant dans le passé./Préférant observer la photo dans ma mémoire plutôt que le présent”
(FOENKINOS, 2014, p. 43).
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Outra característica que marca a metaficção e outras formas narrativas similares é a

presentificação do passado e do futuro na experiência do evento, não como objeto da teoria,

mas como significação. Em melhores palavras, ocorreu um movimento no qual a experiência

é autonomizada em relação à teoria. É neste sentido que, segundo Franklin Rudolf Ankersmit,

estaríamos vivendo uma época marcada pela rebeldia na filosofia da ciência e na linguagem

contra o imperialismo da teoria (uma espécie de cabo de guerra entre um polo e outro －

teoria e experiência). Redescobrir a experiência, e com ela seus imperativos de verdade, é,

desta maneira, resgatar o sujeito eclipsado na linguagem (2005, p. 2).

Se fizermos o movimento de pensar a metaficção enquanto uma narrativa histórica,

inserimos História e Literatura na ideia de um compartilhamento discursivo do passado. Isso

acarreta, ao mesmo tempo, a historicização da Literatura, e reduz a História à condição de

escrita literária, desestabilizando sua pretensão cientificista.

Já no capítulo seguinte, oito, ele é estruturado em três momentos: (1) O enriquecimento

intelectual que Charlotte ganha com a convivência com Paula. Ao menos, somos levados a

crer pelas referências ao que supostamente Charlotte leu: “ela começou a ler, muito

apaixonadamente./Devorava Goethe, Hesse, Remarque, Nietzsche, Döblin” (FOENKINOS,

2017, p. 43); (2) A adoração, cada vez maior, que Charlotte passa a sentir em relação à

madrasta. Ao ponto de, no dia do aniversário de Paula, o presente que a menina havia lhe

dado, foi por ela mesma destruído, ao arremessá-lo contra o chão, supondo que Paula não

havia gostado (FOENKINOS, 2017, p. 44); (3) Paula sugere a Albert que conte a verdade

sobre a morte da mãe. O pai, ressabiado e temeroso, nega-se a fazer. E por que o pedido de

Paula? Paula descobriu toda a linhagem suicida por parte da avó materna da menina. Decidiu,

assim, afastar Charlotte da avó, para que não tivesse o mesmo destino que os outros.

(FOENKINOS, 2017, p. 46-49).

É também o começo de dramas familiares na família Salomon, marcado pelos

desentendimentos entre Paula e Charlotte. Contudo, a menina continua adulando Paula, indo

assisti-la em um soirée. Ao final, depois dos aplausos, homens começaram a vaiar Paula, que

Foenkinos acredita ser o princípio de manifestações nazistas contra os judeus. Ao chegarem

ao lar, as duas relatam o acontecido a Albert, sugerindo-lhe que todos eles fossem para os

Estados Unidos, já que “Alguns dos seus amigos iam sair da Alemanha./Incitaram-nos a fazer

o mesmo” (FOENKINOS, 2017, p. 55), pressupõe Foenkinos o que Paula talvez tenha dito ao

marido. Albert recusa a ideia, uma vez que, embora judeus, fossem também alemães. Desse

modo, sentenciou que eles deveriam permanecer na Alemanha, pois “Aqui é a nossa pátria”

(FOENKINOS, 2017, p. 55). Foenkinos brinca em uma nota de rodapé com o otimismo de
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Albert, porque ele já sabe como se deu o curso da história: com o assassinato em massa dos

judeus pelos alemães nazistas.

Em 1933, começa a ascensão nazista. Já não havia mais espaço na Alemanha para os três.

Neste capítulo dois, da terceira parte, Foenkinos mostra-nos a perseguição dos nazistas aos

judeus. É um capítulo dedicado a Kurt Singer, mostrando os aspectos da pesquisa histórica de

Foenkinos: “As fotos mostram sua força, o cabelo desgrenhado” (FOENKINOS, 2017, p. 58).

Ao se inscrever na realidade social e histórica, a metaficção literaliza a história e interroga as

bases de construção da ficção. Apesar de a metaficção entrar em choque com a História, posto

que ambas trabalham com a transmissão da verdade, é aquela que vê-se diante de um dilema.

Ao tentar representar o que, supostamente, possa ter acontecido no passado, mesmo com a

tentativa por parte do escritor de metaficção de ir em busca de vestígios pretéritos que lhe

assegurem uma construção mais fidedigna, a metaficção permanece presa à linguagem, único

meio possível de alcançar a experiência vivida pretérita.

Diante de um passado histórico que não podemos rematerializar, resta à linguagem

recuperá-lo. Desse modo, para que a pesquisa de Foenkinos sobre Charlotte tinha

credibilidade do leitor, é preciso resgatar pessoas e situações daquela época, mesmo que não

tenham tido contato diretamente com a pintora. Recuperar a história, paralelamente, de Kurt

Singer (quando Hilter ascende ao poder, Singer, que era músico e neurologista, foi demitido

da orquestra onde trabalhava por ser judeu, filho de um rabino) é uma forma de ambientar

ainda mais o leitor para o crescimento da perseguição nazista aos judeus.

No capítulo três, complementar ao anterior, o narrador convida-nos a retornar para o ano

de 1933, como forma de nos apresentar a atmosfera da época. Boicote e confisco dos bens

judeus. O autor convida o leitor a imaginar com ele os horrores pelos quais os judeus

começam a passar: “Quem comprasse de um judeu era considerado um porco, leu ela./Os

slogans eram propagados com raiva./Podemos imaginar o terror de Charlotte?”

(FOENKINOS, 2017, p. 59).

Sua heroína, Charlotte, procurou refúgio no desenho, influenciada pela pintura

renascentista. Isso ocorreu porque a menina acompanha os avós em “uma longa viagem

cultural pela Itália” (FOENKINOS, 2017, p. 60). Albert e Paula haviam concordado com a

viagem, pois era preciso que Charlotte fosse “feliz longe do abismo” (FOENKINOS, 2017, p.

60). Graças a essa viagem, no verão de 1933, “Charlotte aperfeiçoou seu
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conhecimento./Diante de alguns quadros, seu coração batia como por um amor”60

(FOENKINOS, 2017, p. 60). É o começo da sua descoberta de Charlotte dos desenhos.

Amedrontados com o caos e a excessiva violência contra os judeus, que se espalhava pela

Alemanha, os avós de Charlotte decidiram se isolar. Durante a estadia deles na Espanha,

conheceram uma viúva milionária americana, chamada Ottilie Moore. Ela possuía uma

mansão no sul da França, onde recolhia refugiados. Ofereceu abrigo aos avós de Charlotte,

que prontamente aceitaram.

Já Charlotte voltou para o seu apartamento em Berlim, junto do pai e da madrasta.

Contudo, não foi um retorno plenamente feliz. Charlotte é obrigada a abandonar a escola, pois

“uma lei a proibiu de continuar os estudos./Um ano antes do exame de fim do ensino médio,

ela teve de desistir./E saiu com o boletim que atestava um comportamento impecável”

(FOENKINOS, 2017, p. 63). A frase em destaque foi feita pelo próprio Foenkinos, sugerindo

que a boa conduta e a postura disciplinar e estudiosa de Charlotte não justificavam a

perseguição que ela passa a sofrer. Em casa, continua suas discussões com Paula.

Paralelamente a tudo isso, Charlotte desenhava cada vez mais, sonhando com a Academia

de Belas-Artes de Berlim: “Às vezes ia até a frente da Academia./Olhava os alunos saírem

com a pasta de desenho”61 (FOENKINOS, 2017, p. 63). O pai desestimulava o interesse de

Charlotte em fazer parte da academia: “seria complicado fazer parte da Academia./A cota de

judeus aceita por eles era muito pequena, apenas um por cento”62 (FOENKINOS, 2017, p.

63). Contudo, depois de alguns desentendimentos com o pai, este decide contratar um

professor particular de desenho para ela.

As referências, bem como a frase citada, não há como saber se Foenkinos retirou-as do

livro de Charlotte, ou se são as suas preferências sobre a personagem:
Admirava profundamente Van Gogh, descobrira Chagall./Venerava Emil Noble, do qual havia lido a
seguinte frase: “Gosto que um quadro pareça ter sido pintado por ele mesmo”. Havia também Munch,
claro, bem como Kokoschka e Beckmann. A única coisa que contava era a pintura, que se tornara uma
obsessão.
Tinha de tentar o concurso para as Belas-Artes a qualquer preço./Charlotte se preparou com afinco./O
demônio avançava dentro dela./Albert e Paula começaram a achar essa paixão preocupante. Mas, ao
contrário, era uma alegria./Charlotte, que se sentira tão perdida, havia encontrado seu caminho
(FOENKINOS, 2017, p. 65).

60 “Charlotte parfait sa connaissance./Découvre de nouveaux horizons./Devant certains tableaux, son cœur bat
comme pour un amour./Cet été 1933, c’est la réelle naissance de son évidence” (FOENKINOS, 2014, p. 60).
61 “Elle marche parfois jusque devant l’Académie./Elle regarde les élèves sortir avec leurs cartons à dessins”
(FOENKINOS, 2014, p. 62).
62 (...) sera compliqué d’intégrer l’Académie./Ils n’acceptent qu’un quota très faible de juifs, à peine 1 %
(FOENKINOS, 2014, p. 62).
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O curioso no romance de Foenkinos é que a sua tentativa de romancear o livro que a

própria pintora produziu ainda em vida, o tenha restringido em suas interferências

metaficcionais, que apenas aparecem no capítulo três da primeira parte. Só que, diferente de

Binet, que apresenta uma aguda preocupação com a fabulação, vemos em Foenkinos um autor

intensamente envolvido com a sua personagem, como que sua recuperação a materializasse de

novo. Isso nos permite compreender que o autor não estabelece restrições quanto à fabulação,

visto em sua narrativa pela suposição de expressões e sentimentos que as personagens que

conviveram com a pintora e, ela mesma, parecem ter demonstrado. O ponto central, então,

para Foenkinos, é que essa fabulação deve obedecer cegamente aos imperativos estéticos,

como se cada palavra usada para compor a narrativa fosse um traçado de um pincel que,

pouco a pouco, expusesse os contornos da vida de Charlotte.

Nos capítulos seguintes, contexto e vida pessoal da pintora vão estreitando-se cada vez

mais. Charlotte conquista a admissão na Academia de Belas-Artes. (FOENKINOS, 2017, p.

66). No capítulo seguinte, sete, o narrador expõe cerceamentos nazistas sobre a pintura,

especialmente contra a arte moderna (FOENKINOS, 2017, p. 68).

Contudo, vale ressaltar que antes de apresentar esses dois pontos divergentes na vida da

pintora (entre ser admitida na Academia e, depois, a perseguição nazista à pintura moderna), o

romance muito pouco nos diz sobre os motivos de Foenkinos em narrar a vida de Charlotte. E

mais expõe seu interesse pela estética. Bracher indica que o caminho para entendermos a

obssesão de Foenkinos pela história de vida de Charlotte é ser interpretado “(...)como outro

exercício de memória” pela “estética imperativa” e a recuperação da “vocação artística” de

Charlotte Salomon (mensagem esta já existente da obra de Charlotte, Leben oder Theatre?).

(BRACHER, 2018, p. 4). Para Bracher, existe um “Paradigma estético” percorrido por

Foenkinos, ao ancorar-se em Warbug.Warbug pode ser interpretado como a ponte de contato

escolhido por Foenkinos para percorrer a vida e a obra de Charlotte e como alcance de sua

“realização existencial” (BRACHER, 2018, p. 5).

No livro, no capítulo oito da terceira parte, Foenkinos explica como entrou em contato

com as obras e o livro de Charlotte Salomon. Toma como fio condutor Warburg para explicar

como descobriu o livro autobiográfico da pintora e passou a desejar escrever um romance

sobre ela. Ele nos faz acreditar que, na época em que Charlotte foi admitida na Academia de

Belas-Artes, ela possuía alguns livros de historiadores da arte. Entre eles, o de Aby Warburg.

O mesmo que Foenkinos possuía e igualmente adorava. Essa descoberta, óbvio ficcionalizada,

serviu de pretexto para a elaboração do seu livro sobre a vida da pintora judia (quase como

para justificar um encontro de almas, resultado da Providência Divina, um sinal de que aquela
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personagem lhe possibilitaria refletir sobre o mundo e, consequentemente, serviria de reflexão

aos outros):
Charlotte se posicionou do lado dos artistas desprezados./Ela se interessava pelas evoluções
picturais, pelas últimas teorias./Possuía livros do historiador de arte Aby Warburg./Quando
obtive essa informação, tudo me pareceu evidente./Antes de conhecer Charlotte, eu era
apaixonado por Aby Warburg./Em 1998, eu havia lido no Libération um artigo
intitulado:/“Warburg, operação de salvamento...”/O jornalista Robert Maggiori citava uma
biblioteca mítica./A palavra biblioteca me chamou a atenção./Procuro uma, que sempre me
perseguiu./É uma visão da infância, obsedante./Será que vem de uma vida anterior? (2017, p.
69).

É neste capítulo, um deles aliás, que ele dialoga perfeitamente com a ética narrativizada.

Por que? Sua escolha em narrar a vida de Charlotte foi graças a uma bolsa para uma viagem

literária que ele obteve em 2004. Por meio dela, ele viajou até Hamburgo e conheceu a casa

de Aby Warburg. Lá, ele ficou tão encantado com a história de vida do historiador da arte,

que estava disposto a torná-lo seu personagem de livro. Porém, apesar do encanto, sentia-se

irrequieto, como se ainda não tivesse obtido as respostas necessárias para a sua reflexão de

mundo. Somente quando estava em Berlim, ao visitar uma das livrarias da cidade de

Savignyplatz (onde a mãe de Charlotte viveu). É convidado por uma amiga a ver uma

exposição, onde alguns dos quadros eram dela:
Cada vez mais eu era atraído pela Alemanha./E estava obcecado pela língua./Ouvia os lieder
cantados por Kathleen Ferrier./Em muitos dos meus romances, os meus personagens falam
alemão./(...)/Em Berlim, comecei a amar Berlim./Ficava horas no terraço de um café na
Savignyplatz./Ou folheava livros de arte das livrarias desse bairro./Mas então eu descobri a
obra de Charlotte./Foi o maior dos acasos./Eu não sabia o que ia ver./Ia almoçar com uma
amiga que trabalhava num museu./Ela me disse: devia ir ver a exposição./Foi tudo o que ela
disse./Talvez tenha acrescentado: você vai gostar./A sensação de, finalmente, ter encontrado
o que eu procurava./O desenlace inesperado da minha atração./Minhas errâncias me haviam
levado ao lugar certo./Soube disso no instante em que vi Vida? Ou Teatro?/Tudo o que eu
gostava./Tudo o que me perturbava há anos./Warburg e a pintura./Os escritores alemães./A
música e a fantasia./O desespero e a loucura./Tudo estava ali./Num brilho de cores vivas./A
conivência imediata com alguém./A estranha sensação de já ter estado naquele lugar./Eu
sentia tudo isso com a obra de Charlotte./Eu conhecia o que estava vendo (2017, p. 71-72).

É evidente que Foenkinos usa do artifício ficcional para convencer os leitores, por meio

do pacto de leitura que, apesar de ser um escritor literário, e não um historiador, ele é capaz de

percorrer, encontrar e refletir sobre os vestígios históricos de Charlotte (e como sua existência

nos ajuda a pensar o nosso presente).Ao ficcionalizar toda uma história de descoberta da obra

e vida de Charlotte, Foenkinos a torna mais do que uma personagem de livro. Ela serve-lhe de

guia para se conhecer melhor, e isso é transmitido ao leitor pela leitura e pela construção

ficcional paulatina, onde leitor e autor são capazes de vizualizar o passado no presente da

escrita, captando a historicidade pretérita.
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Na quarta parte do livro, o capítulo um introduz um novo personagem: Alfred Wolfsohn.

Ele atuaria como professor de canto de Paula que, devido as as restrições de se apresentar em

público, sonhava com o seu retorno às soirées (FOENKINOS, 2017, p. 77-81). No capítulo

três, Foenkinos discorre sobre o primeiro contato entre Charlotte e Alfred Wolfsohn e como

ocorrem as primeiras conversas, ainda tímidas entre os dois e como esse momento marca o

interesse dela por ele. A aproximação entre os dois aumenta quando Alfred pede que

Charlotte ilustre o livro que ele está escrevendo sobre si mesmo (FOENKINOS, 2017, p.

88-90). Charlotte lê minuciosamente o texto de Alfred, captando suas obsessões com a morte,

com as trevas e com o caos: “Ela via beleza na expressão do medo” (FOENKINOS, 2017, p.

91).

A aproximação entre os dois gera um encontro entre Charlotte e Alfred em um Café, para

que ela pudesse entregar a ele os desenhos solicitados. Foenkinos é capaz de sentir a atração

da pintora pelo professor de música. É como se ele pudesse “visualizar” a dupla excitação de

Charlotte: pelos elogios de Alfred em relação aos seus desenhos e por seu amor por ele, que

ainda renderá novo encontro no Café (FOENKINOS, 2017, p. 90-101). Foenkinos não perde

de vista o entrelaçamento entre a vida de Charlotte e o contexto da época. No capítulo dez em

que o autor interrompe para informar ao leitor que o local no qual Charlotte e Alfred se

encontravam mais uma vez foi palco da reunião para a Solução Final, em Wannsee (local esse

que Foenkinos afirma ter visitado). Porém, dias antes foi cenário para o primeiro beijo e o

contato íntimo entre os dois (FOENKINOS, 2017, p. 104-105).

A narrativa é marcada pela constantes interrupções que o narrador, também autor, produz

em sua narrativa. As idas e vindas que caracterizam o discurso metaficcional expõem uma

construção cercada de dúvidas e incertezas, pois à medida que o autor/narrador apresenta

possibilidades variadas de imaginar a forma como o evento ocorreu, desvela os diferentes

rumos que a narrativa pode tomar: “(...) o narrador pós-moderno é o que transmite uma

“sabedoria” que é decorrência da observação de uma vivência alheia a ele, visto que a ação

que narra não foi tecida na substância viva da sua existência” (SANTIAGO, 2002, p. 46).

Antes que o contexto de perseguição seja agravado, Foenkinos promove uma quebra sutil

em sua narrativa. No capítulo um, da quinta parte, o narrador ficcionaliza uma situação que

aconteceu em 1938 com Charlotte. Neste ano, a Academia de Belas-Artes havia organizado

um concurso para premiar o melhor trabalho artístico. Em votação rápida e unânime, os

professores escolheram o trabalho de Charlotte. Contudo, devido ao crescimento da

perseguição nazista contra os judeus, a jovem judia não pode receber o prêmio de melhor

pintura, pois tanto ela quanto a instituição sofreriam sérias perseguições. Humilhada, indicou
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uma amiga sua, Bárbara, uma menina alemã ariana para receber o prêmio em seu lugar. No

capítulo quatro, da quinta parte, a narrativa é interrompida pela explicação do narrador acerca

do recrudescimento da violência e da perseguição nazista, conhecido como

Kristallnacht/Noite dos Cristais63. A explicação sobre a violência nazista termina com a

prisão do pai de Charlotte, Albert Salomon, no campo de concentração ao norte de Berlim,

retomando a ficcionalização desse episódio e como ele ocorreu.

Na citação que antecede este capítulo, Foenkinos destaca, de modo irônico (quase jocoso),

a revelação que o romance deve fazer de seu autor. Especialmente se o autor for desvelado

dentro da própria narrativa metaficcional como se, ao fazê-lo, o que antes soava como

verdade na narrativa, quando do distanciamento autoral de seu texto, perdesse o sentido

quando o autor “surgisse” no interior do romance e conversando com o leitor. Um modo ao

menos satisfatório (e divertido) de testar os limites da criação ficcional sem retirar da ficção o

oferecimento de prazer na leitura que os leitores procuram.

Retomando a crítica de Cynthia Ozick, apresentada no capítulo precedente, a metaficção

pode ter um modo de narrativa que chama atenção do público; todavia, não significa ser

“interessante”. O desenvolvimento retórico utilizado pela metaficção menos diverte e

esclarece o leitor, segundo Ozick, tendo que, para isso, ressaltar que aqueles que leem uma

obra literária metaficcional possuem conhecimento suficiente para acompanhar as

especificidades abordadas na narrativa (1984, p. 239, apud 2014, p. 64). Complementando o

pensamento de Ozick com o de Kr Bera, a inteligência ressaltada mais descortina uma

desconfiança (suposta) nos leitores que o autor de metaficção deve se esquivar (2014, p. 67).

Apesar da crítica de Ozick, ainda julgamos que um dos pontos mais interessantes é que,

pela metaficção, autor e leitor se aproximam muito mais, por meio de um texto que convida,

quase diretamente, ao diálogo. Isso ocorre pela problematização, consciente e reflexiva, da

relação entre realidade e narrativa metaficcional. Com análises e divagações, inscritas no

próprio “corpo” do texto, lembra ao leitor que a tarefa autoral que ele tem diante dos olhos é

fruto de um processo que leva em conta quais modos um evento histórico possibilita graus

diferenciados de ficcionalização. Ao longo dessa problematização ocorrem quebras,

propositalmente produzidas pelo autor/narrador, advertindo o leitor que, ao final da narrativa,

o resultado será uma obra de ficção. Bracher ressalta a inserção que Foenkinos faz de si

mesmo ao longo de toda a narrativa: “Em um modo paralelo, Charlotte convida o leitor a

63 O assassinato do diplomata alemão Ernst vom Rath pelo judeu Herschel Grynszpan serviu de pretexto para a
perseguição violenta nazista contra os judeus e o saque de seus bens.
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identificar o autor com o narrador, desde em numerosos pontos Foenkinos traz sua própria

questão estética inserindo-o na narrativa” (BRACHER, 2018, p. 4).

Nesse ínterim, o pai de Charlotte é preso e levado para o campo de concentração

(FOENKINOS, 2017, p. 124). No capítulo cinco detalha como se deu a prisão do pai de

Charlotte (recorre ao processo de Kafka) (FOENKINOS, 2017, p. 116). O pai de Charlotte foi

levado para Schenhausen, campo de concentração ao norte de Berlim (FOENKINOS, 2017, p.

126). Quatro meses depois, ele foi libertado. Diante da perseguição nazista, era necessário

proteger Charlotte. Alfred e Paula decidiram que ela deveria ser exilada no sul da França, com

os avós (FOENKINOS, 2017, p. 129-132). Após muita relutância, pois não queria se afastar

do professor de piano, Charlotte aceita se exilar.

Quando o Nazismo recrudesce, Charlotte se vê obrigada a se refugiar na França, Lá, ela

concebe ao longo dos anos, antes de ser deportada, um livro pictural autobiográfico. Nele,

Charlotte pinta e, ao mesmo tempo, escreve tudo sobre a sua vida, desde sua infância até sua

vida adulta e sobre as pessoas com as quais se relaciona. Com o avanço do Nazismo e a

perseguição aos judeus, Charlotte decide entregar seus desenhos a seu médico particular.

Curioso a orelha do livro assim expressar: trata-se de um romance “pautado na vida da trágica

figura real que lhe serve de protagonista”. Charlotte faleceu aos 26 anos de idade, quando se

encontrava grávida de cinco meses.

Porém, não é exagerado relembrar, a metaficção, em momento algum, abandona as

estratégias miméticas em sua elaboração (KEMP, 2010, p. 10), apenas expõe abertamente

como elas podem ser produzidas e como são fabricadas sobre o passado histórico. O curioso

desse não-abandono é que o leitor não consegue se imaginar no texto metaficcional. De que

modo, então, o leitor interage com a narrativa metaficcional? Por meio do pacto metaficcional

entre autor e leitor, cujo fim é estabelecer uma relação ética entre os dois. O autor da

metaficção, ao centrar seu foco na análise crítica sobre o conteúdo abordado, já que este

mimetiza a realidade histórica “pela análise formal do texto” (SCHWARZ, 2001, p. 3), gera

uma narrativa ética que deve ser apreendida e ponderada pelo leitor. Em melhores palavras, e

é o que consideramos a contribuição mais importante da metaficção, é a elaboração de uma

crítica ética, pela narrativa, acerca do que o leitor deve apreender dos eventos traumáticos

históricos e das historicidades envolvidas, a fim de que reflitamos sobre nós mesmos no

mundo e acerca do que de fato sabemos sobre a história do mundo em que vivemos. Segundo

Daniel Schwarz,
(...) autores escrevem para expressar suas ideias e emoções, o caminho de vidas humanas e os
valores para os quais eles vivem são de interesse fundamental para autores e leitores;
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literatura expressa percepções acerca da vida humana e reações para situações humanas, e
que é a principal razão porque nós lemos, ensinamos e pensamos sobre literatura. (2001, p.
4).

Ou seja, por meio da ética narrativizada, conhecemos-nos melhor pela leitura, somos

capazes de perceber os múltiplos ensinamentos que o texto produz (tanto no autor, quanto nos

diferentes leitores) e somos capazes de compreender e de adquirir um conhecimento mais

apurado de genocídios, como foi a Shoah. E isso feito por meio de uma narrativa de cunho

histórico que apresenta marcas de historicidade, que servem de ponte entre o texto e a

realidade (POMIAN, 2012, p. 18). Tais obras metaficcionais “reforçam certas posições éticas

como admiráveis e outras como questionáveis ou indefensáveis, mas também, liga-nos em

enredos de conflito que são inseparáveis do que pensamos” (BOOTH, 2001, p. 26),

revelando-se verdadeiro convite à crítica.

Outro ponto importante de ser relembrado quanto à metaficção é a acentuação do diálogo

entre História e Literatura. Não consideramos que o crescente aprimoramento e mesmo

diversidade técnica narratológica da metaficção acelere a porosidade entre ambas. Elas são

ressignificadas, porque fortalecidas, na ponderação acerca de aproximações e distanciamentos

teóricos e metodológicos, especialmente nas últimas décadas (lembrando que para nós o Novo

Historicismo possibilitou essa ressignificação dialógica, como exposto no capítulo um).

Se ambas narrativizam o passado, podemos considerá-las esvaziadas de suas

especificidades? Não, uma vez que, para o caso da metaficção, o passado presentificado na

narrativa literária “retorna” apenas textualmente, em meio à fabulação. Significa ressaltar que,

a metaficção não aprofunda os métodos heurísticos da História, no que tange à validação ou

refutação dos vestígios históricos. Essa postura compete ao historiador e, como bem nos

lembra Reinhart Koselleck em entrevista para Carsten Dutt, essa é a ausência que caracteriza

o modo de operar do crítico literário (2015, p. 320), e que podemos pensar igualmente sobre o

autor de literatura. O que não podemos perder de vista é que a Literatura contribui e enriquece

a História quando resgata, também, a historicidade do evento pretérito.

Podemos, então, reduzir a metaficção à condição de discurso teórico? Não, pois é um

modo de ponderação circunscrita aos limites da ficção e que não elimina suas contradições

internas (postura esta diferente de uma estrutura puramente teórica). O que a metaficção gera,

mais especificamente, é o apontamento daquilo que desconhecemos, porque por nós não pode

ser mais visto, como é o caso do passado. Ressaltado por García Landa, a metaficção provoca

o leitor a pensar sobre esse desconhecimento. O resultado disso é a possibilidade de

conhecimento sobre o passado, pelo viés narrativo.
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Apesar de produzirem-se críticas e reflexões sobre as construções ficcionais, os textos

metaficcionais não podem ser considerados na categoria de discurso teórico, pois suas

análises mostram em si contradições que não são condizentes com uma escrita puramente

teórica. Pode-se dizer que a metaficção mais se aproxima de uma escrita de bastidor, que

desvela as técnicas e impasses da criação fictícia.

É importante destacar que muitos livros metaficcionais confundem, quanto ao estilo da

escrita, pela proximidade com outras formas narrativas, como a autoficção e a

intertextualidade (como dissemos anteriormente). A preocupação autoral é patente nas

primeiras páginas, evidenciando os bastidores desta construção e rompendo com a postura

tradicional do romance － provocando um sobressalto no leitor. Mas, como compreender sua

classificação? A autoconsciência presente na construção da narrativa metaficcional impede a

obra literária de ser considerada romance? Nos romances, o centro da narrativa residia nos

enredos imaginários bens construídos, com personagens e ações bem definidas. A metaficção

rompe e critica esta postura, ao focar a construção da narrativa ao invés de se preocupar com

uma ficção bem elaborada. Não que a metaficção não possa, ao final, apresentar uma ficção

bem elaborada, mas antes disso, performatiza possibilidades variadas em que a

ficcionalização do acontecimento pode ser inserida.

Para concluirmos, recuperando Laurent Binet, Nathan Bracher ressalta o destaque cada

vez maior na literatura contemporânea das “narrativas (...) de fidelidade ao passado e precisão

de representação”. Estão voltadas para a reflexão de “questões de ética narrativa,

epistemologia e adequação da forma linguística com a experiência humana e eventos

históricos. As narrativas literárias do passado são assim frequentemente recebidas e avaliadas

em termos da sua contribuição para a memória.” (BRACHER, 2018, p. 2). É o que Foenkinos

tenta transmitir em sua obra.

No final da orelha de Charlotte há uma afirmativa que já conduz o leitor a compreender a

importância deste livro: “Da busca de um escritor obcecado por uma artista” (2016, n.p.). Só

por esta frase, percebemos a importância imprescindível de Charlotte Salomon na luta contra

um dos acontecimentos mais cruéis da história mundial: o genocídio dos judeus. Para tanto, é

preciso restaurar a memória de quem foi a pintora alemã judia brutalmente assassinada nos

campos de concentração. Isso é destacado por Foenkinos quando se encontra em frente ao

prédio onde a pintora, o pai e a madrasta moraram. Os vestígios desta história estavam sendo

apagados por uma modernização que não respeita o passado, pois o prédio onde ela morou

encontrava-se em obras, transformado em prédio comercial: “Charlotte havia sido apagada

por uma camada de tinta fresca” (2016, p. 41). Recuperá-los era mostrar como Charlotte, por
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meio de suas pinturas em seu livro pictural autobiográfico Leber? oder Theater?, retratou as

barbáries nazistas: “Percorri a obra dela sem cessar. / Citei ou lembrei Charlotte em vários dos

meus romances./ Tentei escrever este livro muitas vezes. / Mas como?/ (...) Que forma a

minha obsessão deveria tomar?” (2016, p. 73).
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A atual crise de sentido parece de

fato coincidir com um período de

prostração e de profunda

insegurança no campo das artes e

das letras. Os gatos agem,

soberanos, e os tigres já não

ardem em chamas.

(STEINER, 2001, p. 45)
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Capítulo 4: A atualidade metaficcional sob o véu sombrio da pós-verdade: dos

escombros do irracionalismo à emergência contestatória do conhecimento

Publicado pela primeira vez, em português, em 1972 (ganhando, em 2007, uma nova

edição pela editora Cosac Naify), o livro Romance das Origens, origens do romance, da

ensaísta e tradutora francesa Marthe Robert faz uma defesa otimista e desafiadora acerca da

capacidade de reinvenção do gênero romanesco. Se o gênero estava tentando sobreviver à

crise de representação que o século XX lhe impôs, asseguradamente era capaz de ultrapassar

quaisquer obstáculos que lhe fosse imposto. Robert fez tal defesa influenciada pelos debates

acalorados das décadas 1940 e 1950 entre Jean-Paul Sartre, sustentando a responsabilidade

ética e moral da literatura para com a realidade, e Maurice Blanchot, defendendo a liberdade

estética que muito contribuiu para a “morte do autor”.

Não obstante, essa defesa tinha um objetivo bastante claro: nenhuma realidade concreta

substitui a realidade imaginária do romance, posto que é um gênero que não aceita definição,

mesmo relacionado-se com a realidade em termos convencionais:
Falando estritamente, com efeito, tudo é ‘fingido’ num mundo criado em todas as peças para
ser escrito: sejam quais forem o tratamento que receba e a forma sugerida, a realidade
romanesca é fictícia, ou, mais exatamente, é sempre uma realidade de romance, em que
personagens de romance têm nascimento, morte e aventuras de romance. (...) O grau de
realidade de um romance nunca é coisa mensurável, representando apenas a parcela de ilusão
que o romancista deseja representar (2007, p. 18).

Para Marthe, a sensação era de que o romance possuía “excessos de desejos imaginários”

(2007, p. 21). A relação que o romance estabelece com esse desejo de imaginação está

ancorada em sua “vontade” de engodo, só assim alcançando um modo de realidade que é

criado no interior da ficção: “O romance só é capaz de convencer acerca de suas relações

íntimas com a verdade quando mente profundamente, com bastante habilidade e seriedade

para assegurar as melhores chances de sucesso ao seu logro” (2007, p. 27).

Logo, para Robert, o romance era um “arrivista” utópico que não aceita a imposição “de

regras e de definições” (2007, p. 31). Em sua interpretação, o aspecto principal do romance

moderno é ser “necessariamente “fingido” (ligado ao imaginário), como se fosse proibido

dizer a verdade (pois isto é reservado ao romance antigo － mais próximo da história), ou ao

menos dela aproximar-se” (2007, p. 17).

Portanto, o romance tem uma propriedade muito particular de apropriar-se da verdade,

pois, partindo da sustentação que o romance só pode ser fictício, o grau de ilusão que

apresenta varia de intensidade de acordo com cada autor. E sendo sua natureza ficcional, o

romance é vítima daqueles que lhe impõem o imperativo de dizer a verdade. Isso acontece
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porque a partir do século XVIII e, sobretudo do século XIX, os romancistas, cada vez mais

incomodados com a nomenclatura romance, visto como designação de algo fútil e ilusório,

produziram esforços de o colocar tão próximo da verdade quanto possível. Para Marthe, o

esforço só aproxima o romance mais ainda da ilusão, ao se supor semelhante ao real, pois “o

romance nunca é verdadeiro nem falso, fazendo apenas sugerir um ou outro, isto é, dispondo

sempre exclusivamente da escolha entre duas maneiras de enganar (...)” (2007, p. 27)64.

E qual é a meta de Marthe Robert ao defender vigorosamente o caráter ficcional do

romance? Ressaltar a vitalidade do gênero romanesco. Assim sendo, é focando sobre a

vitalidade que podemos afirmar que o romance se auto-permite reinventar, mesmo que para

isso destoe dos seus aspectos pretéritos.

A crítica considera o romance livre, expansivo e poderoso, capaz de fazer “rigorosamente

o que quer”, até mesmo sobre o que se refere à realidade, quer sendo-lhe fidedigno, quer

falseando seus contornos. Portanto, podemos considerar que o romance pós-moderno, em

particular, “(...) é livre para se sentir responsável por seu julgamento ou sua descrição, mas

nada o obriga a isso: nem a literatura nem a vida pedem-lhe contas da forma como explora

seus bens” (2007, p. 14).

Então, o romance não está declinando? Não, seria ele, ao contrário, livre e plástico o

bastante para se reinventar em novas formas literárias. Ao menos, é o que sugere Marthe

Robert:
(...) o romance não tem regras nem freio, sendo aberto a todos os possíveis, de certa forma
indefinido de todos os lados. É esta evidentemente a razão principal de sua expansão contínua,
e também a de sua voga nas sociedades modernas, às quais se assemelha, quando não por seu
espírito inventivo, por seu humor buliçoso e vitalidade (2007, p. 14).

Posição similar quanto ao vigor romanesco (e não quanto à restrição representativa) é a do

escritor e crítico literário brasileiro Julián Fuks, sustentada em meio a uma nova crise de

representação na literatura (que ele não considera vigente), produzida pela pós-verdade, que

prevê tanto o ressurgimento das cinzas do romance como ressalta que a crise na qual o gênero

encontra-se é resultado de sua própria autodestruição, ao distanciar-se da fabulação e, desse

modo, reinventar-se (2017, p. 85). É nessa destruição que o romance pode remodelar-se e

repensar seus limites:
Se o romance se priva hoje do que lhe foi característico por tanto tempo, talvez não seja por
um gesto sacrificial contrário a si mesmo, a abolição terminante da invenção, mas por uma
necessidade de reinventar-se como gênero. Nessa perspectiva, não estaríamos diante de uma

64 O livro da Marthe Robert foi escolhido para o debate deste capítulo porque sintetiza a ideia de verdade
imaginária, apresentada no capítulo um da presente pesquisa.
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nova crise, portanto: estaríamos diante de uma nova possibilidade, ainda que estranha e
controversa, de reascensão (2017, p. 79).

Entretanto, mesmo frente a duas afirmativas de reinvenção da literatura pelo gênero

romanesco, por que consideramos que a literatura contemporânea esteja diante de uma crise

de representação? Como essa crise de representação (na qual encontra-se novamente o

romance ficcional, e especialmente a metaficção) tem a ver com a noção de pós-verdade?

Diferente do universalismo que vigorou nos séculos XVII-XVIII, marcado por uma

verdade igualmente universal, a pós-modernidade, que caracterizou a segunda metade do

século XX, foi pautada pelo gradual esfacelamento dessa verdade em narrativas paralelas das

minorias. Nos anos 1970, começou a vigorar a ideia de verdade como pacto estabelecido,

ancorado “na dimensão da promessa e do porvir”. Para tanto, a fim de que a promessa se

sustentasse, ela dependia da personalidade daquele que se compromete em fazê-la, daí a

eclosão de grupos identitários (reduzindo a verdade atestada por essas minorias).

Consequentemente, a verdade foi pluralizada, isto é, desmembrada em diversas alternativas

que não respondiam mais a um poder, ou fator, ou causa em comum.

Especialmente, ao longo do século XXI, percebemos o aprofundamento de modos de

narrativas literárias que exigem da ficção o compromisso de dizer a verdade. E qual é o

protótipo de verdade? Aquele que preocupa-se menos com histórias, enredos e personagens

imaginários, e que se apresente uma narrativa dos eventos da realidade vivida. Deste modo,

mais do que serem respaldadas pelo real, as ficções devem expor o próprio real, isto é, o que

nele de fato acontece. Tal postura é fruto de nosso momento atual nomeado como pós-verdade

(FUKS, 2017, p.76), que exige esse compromisso das áreas do saber com o verídico, uma vez

que a verdade encontra-se em descrédito (basta notarmos o boom midiático de notícias falsas

e distorcidas com que nos deparamos diariamente). No caso em particular da literatura, a

pós-verdade parece ter fragilizado a fabulação no romance contemporâneo, ao concentrá-la

em um pacto de verdade entre autor e leitor, que sustente a veracidade do que está sendo

narrado.

Essa exigência mais verídica e também reflexiva, e menos imaginária, sobre a ficção,

assinala uma mudança de consciência na literatura contemporânea (KRUMREY, 2015, p. 15):

uma preocupação narrativa com o desejo de realidade. Consequentemente, a literatura vê-se

mergulhada numa crise de representação, pois seu foco passa a ser direcionado para a reflexão

de experiências individuais, redefinindo, assim, o “ethos contemporâneo”. Com isso,

contextos e enredos são ditados por essas experiências, e não o oposto. Um exemplo claro
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dessa “nova” estratégia narrativa é a metaficção. Embora, nem tão nova e desconhecida ela

seja.

A metaficção remonta ao século XVII, com Dom Quixote, como já dissemos, e a outras

obras do século XVIII, tais como Tristram Shandy (1759 e 1767), de Lawrence Sterne,

Jacques, o Fatalista (1796), de Denis Diderot, até obras declaradamente metaficcionais pelos

seus autores, como as de John Barth, Claude Mauriac, John Fowles, Italo Calvino, André

Gide, Dave Eggers, Philip Roth, David Foster Wallace, Julian Barnes, etc (LEVINSON, 2007,

p. 158).

A sua retomada na nossa época deu-se a partir da década de 1960, no bojo do novo

realismo, quando foi marcada sua importância com o boom de nomenclaturas e definições que

a tornaram plástica e complexa: auto-reflexividade e fabulação, por Robert Scholes; ficção

auto-consciente, por Robert Alter; surfiction, por Raymond Federman; ficção introvertida, por

John Fletcher e Malcolm Bradbury; romance auto-gerado, por Steven Kellman; paraficção,

por James Rother; ficção narcisística, por Linda Hutcheon (NOBRE, 2013, p. 36). Ou ainda,

outros tantos nomes, como destaca Paulo Alberto Sales: “narrativa pós-moderna, narrativa

narcisística autorreferencial, antificção, não ficção, narrativa antimimética, ficção neobarroca,

romance de introversão, ficção introspectiva, superficção e transficção” (2017, p. 19). O que

convém destacar é que, mais do que profusões de nomes, a metaficção deseja um objetivo:

afastar-se das convenções realistas que vigoravam no século XIX. Em 1960, a metaficção foi

nomeada pejorativamente de antirromance, nomenclatura essa rejeitada pelo criador da noção

de metaficção, William Gass.

Em decorrência da pós-modernidade, a verdade foi deslocada para a concretude da

existência, projetando sobre a ficção um novo status: a de ficção verdadeira. A perda de vigor

da fabulação no romance contemporâneo expõe como a literatura deve ser produzida em

nossa época, dirigida completamente ao sujeito e ao pacto de verdade que esse estabelece com

o leitor a fim de sustentar suas afirmativas. Isso decorre da instabilidade na qual a noção de

verdade está inserida, precisando para se recompor de meios e acessos que a tornem válida,

vista e lida diante de mim, de você e de todos.

Porém, não é de hoje que a verdade encontra-se em descrédito, já que racionalismo

iluminista que a sustentava está fragilizado. Antes considerado “um conceito ético vital”, hoje,

a verdade está desconsiderada, retirada de suas vestes iniciais, restando-lhe não mais que uma

aparência. Com a concentração de poder, cada vez mais totalizante, dos meios midiáticos e de

comunicação (especialmente as doentias e famigeradas redes sociais, “somos agora

assombrados por estratégias de propaganda difusas, em que as mentiras – não apenas
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repetidas, mas viralizadas – se transformam em verdades” (FREITAS; WERNECK, s.d., s.p.).

Vivemos, então, na era da pós-verdade, onde engodos, manipulações e deturpações de

afirmativas são feitas para benefícios individuais. O conceito de pós-verdade (post-truth)

surgiu pela primeira vez em 1992, em um artigo de Stojan Steve Tesich, dramaturgo e

romancista sérvio americano que denunciou o caso Irã-Contras no governo Reagan65.

Se como noção surgiu em 1992, como experiência vivida irrompeu na virada dos anos

2000. O 11 de setembro de 2001 marca a ascensão da pós-verdade, que teve como

características iniciais a verdade subjetivada, da imposição da guerra frente ao relativismo

cultural. Como resultado, houve um aumento das guerras culturais, das resistências das

minorias tentando preservar seu lugar de fala. Com essa transformação conceitual, “ao mesmo

tempo continuidade e negação do pós-modernismo, a pós-verdade seria no fundo uma

“espécie de reação negativa àquele, com a subjetividade encharcada de cinismo e

irracionalismo”” (FREITAS; WERNECK, s.d., s.p.). Porém, é uma reação negativa de caráter

paradoxal: ao mesmo tempo que nos aniquila, nos confere poder e autoridade, fruto do

sentimento dúbio de desejo de poder e de incertezas. O que vigora hoje é uma reformulação

da pós-modernidade pelo conceito de pós-verdade, estabelecendo no interior da sociedade a

necessidade de pacto para que a verdade possa ser estabelecida com segurança.

Posto isso, o século XXI experimenta uma avalanche de “tsunamis políticos e culturais”,

refletida também nas transmutações nos jogos da verdade, reduzindo com o seu “potencial

ético” (FREITAS; WERNECK, s.d., s.p.), influenciando até as nossas vidas íntimas. Desse

modo, a pós-verdade respalda as disputas de narrativas e afeta, inclusive, a noção de ficção,

antes sinônimo de verossimilhança, gozando hoje em dia de um caráter pautado por dúvidas e

incertezas. Até a verdade tornou-se incerta.

Segundo o psicanalista Christian Dunker, a palavra verdade, em sua raiz grega, era

sinônimo de descoberta. Com a ascensão da República Digital do Saber, o conhecimento, que

outrora era exclusivo aos que se dedicavam à produção de saber, agora encontra-se acessível à

toda sociedade, por meio da internet. Assim, além de permitir que qualquer pessoa tenha

acesso ao que é produzido intelectualmente, evidencia um desenvolvimento intelectual não

unívoco, mas plural e conflitante entre si. Foram essas mudanças que, ao invés de alargar o

acesso à informação de forma positiva, projetaram as áreas de saber e a verdade para uma

65 O dramaturgo descobriu que, durante o mandato do presidente norte-americano Ronald Reagan, agentes da
CIA forneceram armas para o Irã. Na época, os iranianos estavam em guerra contra o Iraque. Para maiores
informações, ver:
https://acervo.oglobo.globo.com/fatos-historicos/caso-ira-contras-pro-direitistas-da-nicaragua-revela-escandalos-
de-reagan-9935265
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“crise de prestígio”. Isso instaurou a ideia de que se o conhecimento não é unissonante,

qualquer opinião ou crença podia ser aceita. Ainda segundo Dunker, em entrevista a Almir

Freitas, “se a ciência não explica tudo, não poderia haver espaço para anjos e demônios?”, ou

seja:
A crise de autoridade da verdade advém da descoberta de que a ciência tem interesses,
ligados às suas condições de produção: universidades, financiamentos públicos, disputas
tecnológicas, formação de políticas públicas. O truque aqui é pensar que isso tudo existe
porque o cientista não é um agente neutro que se submete à razão, mas alguém perseguindo
os mesmos interesses de qualquer outro grupo. (FREITAS; WERNECK, s.d., s.p.).

Diferente da verdade como potencial transformador (e, portanto, pautado na produção

cognitiva), o século XXI associa a verdade à sua capacidade ética, isto é, na manutenção do

compromisso da palavra (o que acirra, consequentemente, os conflitos de subjetividade

quanto à sinceridade do que é dito/afirmado). Com as subjetividades conflitantes entre si, a

verdade só pode ser afirmada judicialmente, retirando da verdade sua “potência ética” e a

reduzindo a um mero direito de poder sustentar um postulado qualquer, “sem um valor de

verdade” (FREITAS; WERNECK, s.d., s.p.).

Outro aspecto evidenciado na pós-verdade é a relação entre verdade e o real. Nele,

começa a vigorar a ideia de que as ficções podem ser despojadas de seu imaginário e de sua

capacidade de representar inclusive o não-representável (como os sentimentos, por exemplo).

Em contrapartida, caberia às artes em geral, e à literatura em particular, sustentar uma postura

mais histórica e mais crítica frente às imposições de verdades multifacetadas. A nova crise de

representação que as artes experimentam relaciona-se com um imperativo de real que

descortina a falibilidade da representação ficcional e do uso da inventividade como

contradição, expondo, também, a ausência de aparato contestatório estético-político

condizente com as mudanças sociais e de pensamento. Como observa Dunker em sua

entrevista: “uma resposta estética ao embaralhamento das fronteiras entre verdade e ficção

ainda não passa de um esboço” (FREITAS; WERNECK, s.d., s.p.).

Mais como sugestão do que como hipótese, a falibilidade do ficcional e a ausência de um

novo aparato político contestatório nas artes, e na literatura em particular, podem ser sintoma

da fragilização da “partilha do sensível”, marcadas pelo gradual desinteresse atual do político

pela arte e por sua expressão artística (e com alguma facilidade, encontra certo respaldo social,

que desprestigia a pluralidade de conhecimento e das manifestações artísticas).

O filósofo francês Jacques Rancière desenvolveu, em 1995, a teoria sobre a “partilha do

sensível”, descrevendo a formação da comunidade política, cuja base fundamental é a estética,

e não estetizante － como supunha Benjamin －, e alicerçada na colisão das percepções
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individuais. Com a estética, a política fundamenta e torna compreensível sua existência sobre

o mundo sensível e a expressão artística, sendo indissociáveis e cujo mote deve ser o

incentivo de manifestações artísticas plurais na sociedade, em que a estética funcionaria como

ferramenta eficaz de manifestação de poder pela política.

Assim, a partilha pode ser entendida como um sistema que abrange ao mesmo tempo “a

existência de um comum e dos recortes que nele definem lugares e partes respectivas” (2005,

p. 15). Nele percebemos espaços e atividades em que o comum atua, em uma interação com

os demais. A partilha implica que o cidadão (o comum) que exerça uma tarefa/atividade, a

faça circunscrita ao espaço e ao tempo que se dedica a mesma, ganhando visibilidade. Nisso

estão incluídas as práticas artísticas e sua capacidade política contestatória.

A associação que Rancière propõe entre a estética e a política não implica em uma

“captura perversa da política por uma vontade de arte” (2005, p. 16), e sim, em um sentido

kantiano/foucaultiano de como o sistema das formas condiciona a capacidade de se sentir, e

de como política e experiência dialogam. Assim como a política possui a capacidade prática

de ver esses espaços e tempos em que são ocupados por exercícios de atividades dos comuns,

igualmente a estética possui “visibilidade das práticas de arte, do lugar que ocupam, do que

“fazem” no que diz respeito ao comum” (2005, p. 17). Isso posto, “as práticas artísticas são

“maneiras de fazer” que intervêm na distribuição geral das maneiras de fazer e nas suas

relações com as maneiras de ser e formas de visibilidade” (2005, p. 17).

As formas de pensar e executar uma arte revelam de que maneira se estrutura o sentido de

uma comunidade. São por meio dessas formas, e de sua execução, que definem o modo de

fazer política, que, diga-se de passagem, são modos de fazer política com “lógica própria e

repropõem seus serviços em épocas e contextos muito diferentes” (2005, p. 20).

Em qualquer manifestação artística (teatro, pintura, escrita, etc) o que se produz de novo

não diz respeito a “aliança momentânea entre políticas e artísticas revolucionários” (2005, p.

23), “antes, na interface criada entre “suportes” diferentes” (2005, p. 23) que permite ao

artista a capacidade de criar algo novo. Esta capacidade de criar algo novo está associada a

um aspecto político de inserção da arte no plano da realidade e “das grandezas político-sociais”

(2005, p. 23).

Na medida em que as manifestações artísticas são muitas e variadas, a percepção da

política estética que as permeia poderia ser analisada a partir das associações e oposições que

promovem entre si: “Assim, por um lado, essas formas aparecem como portadoras de figuras

de comunidade iguais a elas mesmas em contextos muito diferentes. Mas, inversamente, elas

são passíveis de remissão a paradigmas políticos contraditórios” (2005, p. 24).
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Como a pós-verdade acentua o cinismo e o irracionalismo, que corroboram para esse

desinteresse e desprestígio político-social tanto do conhecimento quanto das manifestações

artísticas (mais vale opinar que conhecer), projeta-os para o abalo. E, no caso da literatura,

mais especificamente com a metaficção, supondo um contestatório político ainda não bem

delineado, como responde a essa crise de prestígio e de fragilidade da partilha do sensível?

Buscando no compromisso da palavra, isto é, no pacto, seu lugar de resistência, mesmo que

ainda não de plena contestação. E uma das melhores estratégias, parece, é o estreitamento dos

laços de contato entre literatura e história. Portanto, a crítica ao conhecimento abriu espaço

para que essas duas áreas de saber refletissem sobre seus limites na expansão dos diálogos e

da partilha dos discursos, logo, se reinventassem.

Sabemos que os fatos ocorridos não podem ser mudados, ao contrário das interpretações a

seu respeito que podem ser variadas, ou mesmo modificadas. Entre ambos, existe a

metarreflexão, que descortina uma “posição privilegiada” de verdade. Com a

pós-modernidade, as narrativas variadas multiplicaram-se mais ainda, gerando um conflito de

poder entre elas e descaracterizando com a verdade, reduzida à verossimilhança. A saída da

metaficção para brincar com essa descaracterização, ao mobilizar os acontecimentos

históricos do passado, o faz para descortinar essa “posição privilegiada” de verdade pela

ficção. As áreas de saber tomam essa posição privilegiada, que é negativa porque

individualista e conflitiva, para “permitir uma pluralidade legítima de discursos”. Se o

argumento estético ainda está frágil, uma possível contestação está no aprofundamento de

diálogo daquilo que a sociedade hoje repele: o conhecimento.

Então, retomando o posicionamento de Julián Fuks acima, o crescimento da verdade na

literatura, mesmo gerando o aumento da incapacidade de fabulação, amplia a fuga da verdade

para a ficção, provocando a ressignificação do romance pela mistura de modos narrativos

(biografia, história, fotografia, documentário, ensaio, etc). Vivemos a pós-ficção pautada pelo

estabelecimento de “novos princípios de representação de uma verdade” (FREITAS;

WERNECK, s.d., s.p.). No caso da metaficção, como ressalta Berry, há um “impulso

metaficcional” de um “desenvolvimento cultural particular”, cujo objetivo é representar

fidedignamente a realidade (e, consequentemente, a verdade), com a “quebra da ilusão

mimética” (2012, p. 128-129).

Há também um outro aspecto nessa nova mudança. Na literatura atual, especialmente a

francesa, os escritores do gênero romanesco assumem o desafio “completar a obra do

historiador e eliminar o clichê de que a literatura francesa está a olhar para o umbigo”. Nesta

nova forma interativa entre ficção e escrita da história, os escritores de literatura vão em busca
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de trabalhos de historiadores para comporem suas narrativas (reduzindo a história a uma

espécie de “ciência auxiliar da invenção literária”). (BOUCHERON, 2010, p. 442).

Ressaltamos a possibilidade de a escrita literária produzir “um conjunto de conhecimentos,

morais, científicos, filosóficos, sociológicos e históricos” (2010, p. 253-254), pois existe uma

“capacidade cognitiva” da literatura que deve ser explorada, a fim de encurtar as distâncias

entre história e literatura, por exemplo. Essa tentativa já vigora desde a época de Montaigne,

passando pelos romances realistas do século XIX (ANHEIM; LILTI, 2010, p. 255).

Consequentemente, isso reveste os atuais textos literários “com uma capacidade particular de

testemunhar o mundo” (ANHEIM; LILTI, 2010, p. 256).

Acerca da relação entre história e literatura, Lilti e Étienne propõem pensá-la não em

termos de oposição entre realidade e ficção, mas “mostrar como a literatura nos permite

pensar a historicidade da experiência humana na sua relação com o tempo, a expectativa, a

guerra ou a morte” (ANHEIM; LILTI, 2010, p. 257), onde “Em vez de um confronto face a

face entre o conhecimento dos historiadores e a liberdade dos romancistas, podemos permitir

uma pluralidade legítima de discursos que se apropriam do passado de diferentes formas.”

(ANHEIM; LILTI, 2010, p. 258).

A metaficção pode ser vista como uma postura pós-estruturalista do discurso no discurso.

Contudo, não um discurso que se aliena em si mesmo, pois resgata aspectos da composição

ficcional sobre os fatos históricos. A metaficção não rompe com a mimesis, desenvolvendo-a,

ajudando, inclusive, a pensar sobre a teoria do romance. No romance, a linguagem é

representada, isto é, imaginária, ficcional. Com a metaficção, o caráter intelectual do texto

deve também aparecer, tanto na sua re-criação, durante a escrita, quanto acerca do pacto e do

convite à reflexão do leitor enquanto lê o texto. Convém destacar, portanto, que o equilíbrio

entre a referencialidade à realidade e ao constructo ficcional dota a metaficção de um caráter

consciente de seu processo construtivo, e não se assemelha a um “tratado teórico”.

Como vimos, a metaficção recebeu diferentes definições; contudo, em um ponto todas

elas concordam: trata-se de uma narrativa literária autoconsciente, que possibilita refletir

sobre o aspecto ontológico da ficção e acerca do procedimento de escrita da narrativa. Ela

abre possibilidades de produção de significado e da forma de narrar, além de analisar a

maneira como o leitor participa dessa modalidade literária. E essa reflexão ganha espaço

quando é feita em diálogo com um evento histórico ponderado no presente. No caso do

romance metaficional, sua postura pode ser vista como uma rota de fuga das formas literárias

convencionais, como criação de um discurso subversivo e desafiador.
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(...) que livro poderá jamais

captar a riqueza infinita de

dezenas de milhares de dias

vividos?

(TODOROV, 2018, p. 18)
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Considerações finais

Como vimos, o termo metaficção surgiu a partir de 1970, no seio da crítica literária

norte-americana, como nomenclatura alternativa para a ficção pós-moderna, criada por

William Gass. Também foi nomeada de antirromance, pela oposição aos estratagemas

vigentes, funcionando como uma espécie de transgressão das formalidades literárias, como o

uso da paródia, o processo de escrita à medida que a ficção é elaborada e o desenvolvimento

da crítica e da reflexão no interior do texto, que “destroem a ideia de referência externa a

realidade no próprio texto” (SALES, 2017, p. 18).

A presença da criação imaginativa abre espaço para a exposição da autoconsciência no ato

da escrita, isto é, a teoria da ficção é posta em prática quando o romancista escreve seu texto.

Ao invés de legitimar o discurso historiográfico sobre um dado evento histórico, a metaficção

ressignifica a abordagem historiográfica, aproximando substancialmente passado e presente,

como se a construção ficcional produzida sob os olhos atentos do leitor pudessem reavivar o

momento pretérito no presente.

No capítulo um, procuramos oferecer um recorte da crise de representação na literatura,

situando-a em dois momentos específicos: no começo do século XX, com a ascensão das

narrativas romanescas de fluxo de consciência e a partir do ano 2001, com a eclosão de

modalidades narrativas autoconscientes e híbridas.

Percorremos desde a fragilidade do que concebemos como a verdade na imaginação

literária, cuja centralidade está na elaboração de histórias completamente inventadas até o

nascimento do romance no sentido moderno. A partir do século XVIII, houve uma

preocupação crescente dos romancistas em transmitirem sentido de verdade às suas narrativas,

afastando-se da ideia de que os romances eram apenas uma literatura ilusória. Essa

consciência nos autores de um romance verdadeiro abriu espaço para o Realismo, durante o

século XIX. Durante seu auge, o romance foi focado nos fatos quotidianos, que deveriam ser

descritos de modo objetivo e com narrativa controlada pelo autor. O Realismo entra em crise

com a ascensão das narrativas romanescas de consciência do sujeito, abrindo espaço para o

que Grumbrecht concebe como observador de segunda ordem, isto é, quando os objetos

passam a existir a partir daqueles que os observam. Durante o século XIX, ainda, a ascensão

dos romances históricos serviu de justificativa política para a formação dos Estados-Nacionais,

sendo reflexo de uma literatura nacionalista que relacionava narrativa ficcional e os fatos

históricos. Por ser originário do Realismo, os romances históricos declinam ao longo do

século XX, em decorrência da proliferação das narrativas de fluxo de consciência. A partir da

segunda metade do século XX, por volta de 1950 em diante, surgem as obras literárias que
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passam a explorar seu próprio constructo ficcional ao longo de sua própria narrativa. É o

surgimento das narrativas metaficcionais, por exemplo (além das narrativas autoficcionais e

autobiográficas).

A metaficção abre possibilidades de produção de significado e de forma narrativa, além de

analisar como e de que forma o leitor participa dessa modalidade literária (embora seja uma

participação manipulada pelo autor, que permite a cooperação, indireta ao menos, do leitor).

Desse modo, a narrativa metaficcional expõe como a autoridade discursiva autoral não

desapareceu completamente. Contudo, o autor que manipula não deseja a aceitação imediata

de seu texto, concedendo espaço para o leitor analisá-lo. Ancorada na história (o evento

histórico literalizado e ponderado no presente da escrita), a metaficção sustenta a

possibilidade de ficção e linguagens autônomas, mesmo com a interferência manipuladora do

autor no texto.

Nos romances metaficcionais aqui analisados, HHhH e Charlotte, procuramos destacar

como a relação estabelecida entre autor e leitor sustenta-se pela construção de uma ética

narrativizada. A estratégia adotada é a união da análise crítica e da ponderação, por parte do

leitor, da historicidade destacada pelo autor em eventos históricos traumáticos. A escolha de

Laurent Binet e David Foenkinos por uma personagem histórica, que exponha a luta e

sobrevivência em momentos de violência, convida o leitor a refletir, por meio da

ficcionalização desses eventos, o posicionamento ético que devemos ter diante do mundo que

nos cerca e compreender a importância da preservação da memória histórica, também por

meio da fabulação.

Ao longo do último capítulo, refletimos teoricamente sobre o lugar da metaficção no

século XXI. A proposta desse capítulo foi repensar o lugar da literatura com a nova crise de

representação, advinda da eclosão da pós-verdade. As atuais narrativas literárias procuram

cada vez mais expor o próprio real, sem precisar recorrer aos estratagemas do Realismo,

declinando, por exemplo, das descrições minuciosas. A centralidade das novas narrativas está

em refletir acerca das experiências individuais, a partir de personagens históricos pouco

conhecidos, ou mesmo, a partir de eventos traumáticos, logo, delicados, como é o caso da

Segunda Guerra Mundial e da Shoah. Desde a pós-modernidade, acentuada na pós-verdade, a

verdade imaginária foi deslocada para a concretude da existência, fragilizando o vigor da

fabulação e da verdade, que somente se sustenta com o estabelecimento de pactos de verdade

na literatura contemporânea. Assim, tanto a ficção quanto a verdade tornaram-se incertas e

duvidosas apresentadas desse modo diante dos leitores.
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Sugerimos que a atual falibilidade do ficcional na literatura está relacionado com a

ausência de um poder contestatório efetivo nas artes de um modo geral, fruto da fragilização

da “partilha do sensível” em decorrência do gradual desinteresse atual do político (e da

sociedade, também) pela arte e por sua expressão artística. O descrédito da sociedade com o

conhecimento e a produção de sentido das artes acentua o cinismo e o irracionalismo que

assinalam a nossa época. A alternativa, senão ainda com teor contestatório, no caso da

Literatura, é seu estreitamento de relação com a História, incorporando em suas próprias

narrativas a reflexão crítica de seus limites e diálogos. No caso particular da literatura, com a

metaficção, houve um descortinamento de uma “posição privilegiada” de verdade, valendo-se

da própria crise de representação para aumentar o conhecimento a seu próprio respeito. Com o

estreitamento dialógico entre História e Literatura no século XXI, a Literatura recupera as

historicidades pretéritas, incutindo-nos a reflexão sobre o nosso lugar no mundo. Significa

“experimentar a historicidade específica da literatura” na atualidade (GUMBRECHT, 2008, p.

531). Por isso, o boom dos pactos de leituras, para além do pacto de verdade, em que

éticas/historicidades são narrativas com o intuito da reflexão e de como, mesmo em meio à

fabulção, elas nos ajudam a refletir sobre o nosso posicionamento diante de nós mesmos, dos

outros e do mundo em que vivemos.

Para compreendermos, enfim, algumas das mudanças ao longo da história da Literatura e

expostas aqui, Gumbrecht sintetiza perfeitamente bem essa nova necessidade de passado no

presente pela literatura, a fim de entender a nossa historicidade na atualidade:
Ora, se a minha impressão está correta de que o que muitos de nós procuramos na
historicidade da literatura nas condições epistemológicas atuais é (um vislumbre de) o
sentimento sensual de fazer parte e inscrever-se no mundo material que nos rodeia, então esta
função está tão distante quanto se pode imaginar da tarefa que as primeiras histórias das
literaturas nacionais queriam cumprir, ou seja, da tarefa - muito hegeliana - de desenvolver,
através de uma narrativa alargada, a imagem e o conceito de uma nação. O que um número
crescente de leitores e estudiosos parece estar interessado hoje, mais do que em concepções
de identidade coletiva, é, para o dizer uma última vez, o sentimento pontual de estar inscrito
no (não só) mundo material. Sendo este um sentimento pontual, um sentimento que tem de
ser encontrado e estabelecido em cada caso concreto, associo-o fortemente a um novo tipo de
história literária que se fragmenta em centenas de pequenas “entradas”. Para esta
contextualização histórica extremamente densa, traz de volta à vida e à presença o que
chamamos de “acontecimentos literários”, enquanto estas “entradas” curtas usam textos
literários para evocar mundos do passado (GUMBRECHT, 2008, p. 530)66.

66 “Now if my impression is correct that what many of us seek in the historicity of literature under present-day
epistemological conditions is (a glimpse of) the sensual feeling of being part of and inscribed into the material
world that surrounds us, then this function is as far away as one can imagine from the task that the early histories
of national literatures wanted to fulfill, that is from the—very Hegelian—task of developing, through an
extended narrative, the image and the concept of a nation. What a growing number of readers and scholars seem
to be interested in today, more than in conceptions of collective identity, is, to say it one last time, the punctual
feeling of being inscribed into the (not only) material world. As this is a punctual feeling, a feeling that has to be
found and established in each specific case, I strongly associate it with a new type of literary history that is
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A literatura metaficcional, ao recuperar a historicidade nos eventos pretéritos, resgata um

“vislumbre” de mundo material por meio da narrativa “que se fragmenta” na descoberta de

personagens históricas pouco conhecidas pelo leitores. Desse modo, o passado é evocado

como conhecimento e como reflexão de nós e do outro.

fragmented into hundreds of short “entries.” For this extremely dense historical contextualization brings back to
life and presence what we call “literary events,” while these short “entries” use literary texts to conjure up worlds
of the past” (GUMBRECHT, 2008, p. 530).
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