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RESUMO 

 

 

Essa pesquisa tem por objetivo fundamental analisar a potência das chamadas escritas de si nas 

obras de Rubem Fonseca e Sérgio Sant’Anna a partir das grandes temáticas que as marcam suas 

respectivas obras ao longo de décadas de intensa produção literária. Para isso, se estrutura a 

tese do seguinte modo: o debate acerca do autor, que inclui o papel do autor na contemporanei-

dade, a maneira como compõe seus relatos, a utilização da escrita dentro desses textos, a função 

e as modalidades de leitores; o lugar da cidade, pensada enquanto elemento de protagonismo 

em uma obra e a relação apaixonante que ela exerce nos escritores que a empregam como mote 

de uma narrativa; a relação entre a literatura com as outras artes, em específico estabelecendo 

paralelos entre a prática do olhar do artista que incide sobre uma obra das artes plásticas e do 

cinema, procurando pensar em como se situam tais diálogos. Além disso, são relevantes as 

considerações sobre os relatos de infância – sua constituição e suas perspectivas – e sobre a 

entrevista – relato que fala de si, mas pode remeter a um outro.  
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RESUMEN 

 

 

Esta investigación tiene por objetivo fundamental analizar la potencia de las llamadas escritas 

de sí en las obras de Rubem Fonseca y Sérgio Sant'Anna a partir de las grandes temáticas que 

las marcan sus respectivas escritas a lo largo de décadas de intensa producción literaria. Para 

eso, se estructura del modo siguiente: el debate acerca del autor, que incluye el papel del autor 

en la contemporaneidad, la manera como compone sus relatos, la utilización de la escrita dentro 

de esos textos, la función y las modalidades de los lectores; el lugar de la ciudad, pensada como 

elemento de protagonismo en una obra y la relación apasionante que ella ejerce en los escritores 

que la emplean como mote de una narrativa; la relación entre la literatura con las otras artes, en 

específico estableciendo paralelos entre la práctica de la mirada del artista que se centra en una 

obra de las artes plásticas y del cine, buscando pensar en cómo se sitúan tales diálogos. Además, 

son relevantes las consideraciones sobre los relatos de infancia - su constitución y sus perspec-

tivas - y sobre la entrevista - relato que habla de sí, pero puede remitir a otro. 
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ABSTRACT 

 

 

This study analyzes the potential of the so called “self-writings” in the works of Rubem Fonseca 

and Sérgio Sant’Anna from the great themes that mark their works throughout decades of in-

tense literary production. To do so, this dissertation is structured in the following way: the de-

bate about the author, which includes the author’s role in contemporaneity, the way he compo-

ses his narratives, the use of writing within these texts, the role and modalities of readers; the 

place of the city, considered as an element of protagonism in a work and the passionate rela-

tionship that it exerts in the writers who use it as the motto of a narrative; the relationship 

between literature and other arts, specifically establishing parallels between the practice of the 

artist’s gaze that focuses on a work of visual arts and cinema, discussing how these dialogues 

are situated. In addition, considerations about childhood memoirs – their constitution and pers-

pectives – and about the interview – a narrative that speaks of itself, but may refer to another, 

are relevant. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

“Alguns creem que as memórias da primeira infância ou 

são boas ou não existem, temerosos de que até o mito da infância 

feliz lhes escape. São os que preferem não lembrar. 

Lembranças não são fatos, mas as verdades que constituem 

aquele que lembra. Recordações são fragmentos de tempo. Com ela 

costuramos um corpo de palavras que nos permite sustentar uma 

vida” 

- Eliane Brum, Meus desacontecimentos 

 

“A maravilha da infância é que tudo é real. O homem cres-

cido (!) é que vive uma vida de ficção, preso às ilusões e aos sonhos 

que o ajudam a sobreviver. 

Por isso são tão impressionantes os fiapos de experiência do 

passado que recordamos sem entendê-los por completo, são leves e 

agudos como um florete que atravessa o coração de uma estocada. 

Por isso, essas lembranças são tão nítidas e incompreensíveis, já que 

depois, agora, na juventude, nós nos extraviamos. No meu caso es-

tou no meio do rio, perdi a sensação de plena certeza da infância e 

não tenho nenhuma ilusão que me sustente”. 

- Ricardo Piglia, Anos de formação 

 

 

No cenário da literatura brasileira contemporânea as escritas de si têm tido cada vez 

mais destaque e repercussão, seja pelo público, seja pela crítica especializada. Se pensarmos na 

maciça quantidade de obras dedicados ao gênero, sobretudo pós anos 2000, se consegue ter 

uma noção de quão profícuo, rico e diversificado se tornou em nosso país.  

Assim, propomos o estudo de dois autores, Rubem Fonseca e Sérgio Sant’Anna, conhe-

cidos principalmente por sua literatura urbana, surgida a partir dos anos 1960, caracterizada por 

alguns elementos marcantes ao longo de décadas de intensa produção e reflexão literária e que 

constituíram seus nomes na nossa literatura. 

A tese se estrutura em cinco grandes blocos ou temáticas, sendo que alguns deles dialo-

gam e estão relacionados entre si, de tal modo, que ao serem analisados, perceberemos como 

tais elementos perpassam as vastas produções literárias dos autores, dispostas ao longo de quase 

seis décadas no caso de Rubem Fonseca, e cinco no tocante a Sérgio Sant’Anna. 

Primeiramente, se destaca toda a discussão suscitada por ambos acerca do papel do autor 

em uma obra literária. Quais os limites entre autor, narrador e personagem? Como estabelecer 

um relato que dialogue diretamente com seu leitor, de modo que ele fique conectado com o que 

lê e que, ao término, tenha muitas dúvidas e questionamentos sobre até onde vai a ficção? Qual 

o papel da literatura e de quem a produz? Como elaborar um tipo de “jogo ficcional” por cama-

das, por fragmentos, como um enorme palimpsesto de textos sobrepostos, de maneira que a 

leitura apresente vários significados e chaves de decodificação? E ainda, dependendo do leitor, 
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haverá vários modos de leitura, cada um com sua respectiva interpretação. Todas essas deman-

das são produzidas e longamente debatidas e ressignificadas por ambos ao longo de suas traje-

tórias. 

Tomando por exemplo duas obras, uma de cada autor temos a partir da análise feita por 

Flávio Carneiro e Ângela Maria Dias, os mecanismos de que ambos se valem nesse intrincado 

“jogo ficcional”.  

Em Diário de um fescenino, Rubem Fonseca dá vida a Rufus, um escritor incompreen-

dido que tem sua obra taxada de pornográfica e imoral, que abusa da violência e da marginali-

dade cotidiana como um todo em seus textos. Mesmo questionamento que o próprio Rubem 

Fonseca até hoje enfrenta e de que é acusado:  

 

Rufus é um pseudônimo de José Zuckerman, como Rubem Fonseca é o nome 

pelo qual ficou conhecido José Rubem – percebe-se que se trata de uma jogada 

cujo efeito, ou pelo menos um deles, é, mais uma vez, esgarçar as linhas que 

separam a realidade da ficção. [...] Rufus é frequentemente vítima de interpre-

tações que confundem sua vida com sua obra (o mesmo aconteceu e certa-

mente acontece ainda com a obra de Rubem Fonseca) [...] indiretamente, o 

diário de Rufus é uma espécie de diário do próprio Rubem Fonseca. Não do 

indivíduo José Rubem, mas da estampa autoral que foi se construindo durante 

quase quarenta anos (CARNEIRO, 2005, p. 167-168).  

 

Sérgio Sant’Anna em O livro de Praga, livro integrante da coleção Amores Expressos, 

concebe contos aparentemente díspares, cujo protagonista, um eu onisciente, narrador e escritor 

Antônio Fernandes, apresenta muitas características e particularidades do próprio Sérgio 

Sant’Anna: “O escritor Antônio Fernandes, também como Sérgio Sant’Anna [...] além de con-

figurar o flerte explícito do autor com a autoficção, como os seus demais personagens, igual-

mente transita pelo terreno fugidio dos devaneios eróticos [..]” (DIAS, 2016, p. 137-138). 

Um segundo ponto é o papel e a função que a cidade enquanto elemento primordial 

aparece em suas narrativas. Como tal cidade repleta de significados próprios e afetivos influi e 

altera o meio social se tornando ela muitas vezes a grande protagonista de uma obra. Cidade 

esta que engloba a violência social, as mazelas e degradações dos meios urbanos, todos os gru-

pos marginalizados e as minorias. Tais categorias ganham muito peso e significado para Rubem 

Fonseca e Sérgio Sant’Anna, assim como a paixão que têm e transmitem ao narrarem a cidade. 

Atravessar as cidades para eles é uma pulsão, um desejo e uma vontade incrível de que elas 

apareçam, se destaquem e tomem de fato o papel central em uma narrativa. 

O terceiro grande tema evidenciado é o também constante debate da literatura com as 

outras artes: o teatro, o cinema, a música, as artes plásticas, a fotografia dentre outras. O diálogo 
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é extremamente profícuo e rico de possibilidades de análise e interpretação. São retrabalhados 

e desenvolvidos quase à exaustão de uma obra a outra, em que o viés da literatura em contato 

com estas ganha um novo significado e aprofunda as perspectivas de união e compreensão entre 

ambas, procurando romper o que teoricamente separa uma da outra, fazendo com que acabem 

se confundindo. Essa porosidade entre gêneros e discursos, relacionando e debatendo formas 

de artes distintas em união com a literatura é o que os autores se propõem a discutir em seus 

relatos. 

No quarto ponto temos a questão da infância autobiográfica sendo revivida e rediscutida. 

Os autores voltam ao seu passado para dar vida e luz às suas estórias pessoais através da me-

mória que recaptura as lembranças e os fragmentos de imagens da infância. A velhice faz da 

infância um lugar, um espaço segundo o qual é possível se fazer um balanço de uma trajetória 

de vida, um percurso trilhado a partir do olhar e do viés de uma criança. 

Por fim, temos na entrevista enquanto gênero autobiográfico um elemento interessante 

e com peculiaridades bem significativas da problemática do debate que propomos. Como tal 

gênero vai ser elaborado, concebido e lido no relato, seja ela tomada como falsa ou verdadeira. 

Pensando na falsa entrevista, quais os mecanismos que nela podem ser analisados para que de 

fato ela fale de si como se fosse um outro, totalmente isento do que estiver escrito nesse relato. 

Tomando esses cinco grandes motes de análise e pesquisa, elaboramos nossa hipótese a 

fim de verificar como tais temáticas são concebidas nos textos identificados como pertencentes 

às escritas de si e como se dá o processo, quais os mecanismos utilizados e como os autores 

concebem tais projetos. Do mesmo modo, pensar que tais temáticas ao longo das décadas sem-

pre estiveram presentes nos textos ficcionais dos autores, aparecendo como problemáticas ca-

racterísticas e recorrentes. 

Assim, pensamos essa tese estruturada e dividida em cinco capítulos: 

No primeiro capítulo “Relatos de infância” procuraremos inicialmente dar conta dos 

debates e questionamentos dessa prática literária enquanto gênero da autobiografia, partindo 

principalmente dos seguintes teóricos: Freud e seu conceito de “lembrança encobridora”, que 

consiste basicamente, como o próprio nome sugere, em uma lembrança que “encobre” outra, 

ou seja, uma recordação no presente que esconde outra do passado, o que acarreta que tal re-

cordação para ser acessada necessita de algo no presente que acabe desvelando esse fato no 

passado, como se de fato o indivíduo tivesse um flash, uma fagulha na mente a partir de qual-

quer elemento tátil, auditivo, sonoro ou visual, descobrindo essa camada de memória até então 

adormecida. Em suma, lembranças de pouca importância situadas no presente que apresentam 
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seu conteúdo ligadas a outras lembranças no passado, as substituindo e se interligando, fazendo 

com que se torne difícil a tarefa de detectar e separar o que de fato é real ou ficção de tais 

recordações. Podemos destacar os seguintes autores que contribuíram para a análise dos relatos 

de infância: Bachelard, no que concerne aos devaneios, que contrastam com o sonho, pois eles 

se dão no momento em que estamos despertos; Lejeune, que trabalha com a noção de “voz da 

criança”, que o adulto no momento da escrita de um relato procura reviver em si, trazendo uma 

certa pureza, inocência de sua infância; Julio Premat, que utiliza a noção de “ficção do adulto”, 

que consiste na ficcionalização da infância, pois o adulto, debruçado em sua escrita e descrição 

em forma de relato, precisa dar vida a seu passado, e por conseguinte traz tais lembranças até o 

presente, preenchendo tais recordações com outros fatos e lembranças, compondo assim um 

mosaico entre a memória e a ficção; Cabo Aseguinolaza, que argumenta que os relatos de in-

fância apresentam muito mais importância do que simples relatos de um passado biográfico de 

uma pessoa, e que a infância deve ser construída como uma experiência inerente a cada um e 

constituída por memórias; e Anne Chevalier, que faz um levantamento das crescentes produ-

ções desse gênero desde o século XIX e as dificuldades inerentes de problematizá-lo. 

Na segunda parte deste capítulo veremos o caso específico do debate de Sérgio 

Sant’Anna com esse gênero. Para isso utilizaremos os seguintes textos: “O conto zero”, “Pa-

peizinhos rasgados”, “Bastidores”, “O museu da memória”, e “A bruxa”, todos presentes em O 

conto zero (2016); além desses, “A mãe” e “A rua e a casa”, presentes em O anjo noturno 

(2018). 

Na terceira parte, no tocante a Rubem Fonseca, teremos a novela José, incluindo a men-

ção à crônica de mesmo nome, publicada no livro O romance morreu1 (2007), dividida em 

cinco partes e que de certa forma serviu de esboço para o relato posterior. 

No segundo capítulo “Vestígios de um autor”, faremos um debate sobre a figura do 

autor, o papel da autoria na contemporaneidade, a espetacularização de sua vida privada e con-

sequente performance, tendo por base, sobretudo, os conceitos de Paula Sibilia, a partir de seu 

livro O show do eu. Em sequência, falaremos sobre a reincidência dos nomes Josés nas produ-

ções de Rubem Fonseca ao longo das décadas, e escolhemos três narrativas que parecem ser os 

mais sintomáticos do que nos propomos a discutir, dois breves romances, Diário de um fesce-

nino (2003) e O seminarista (2009), e um conto, “A matéria dos sonhos” (Lucia Mccartney – 

                                                           
1 O romance morreu é um livro composto por um conjunto de crônicas que o autor publicou por anos em um portal 

literário na internet, e que posteriormente foram reunidas em livro. O curioso do esboço feito da novela José é que 

as cinco partes lançadas na crônica de mesmo nome não são exatamente as cinco primeiras, na ordem cronológica 

em que aparecem no livro de 2011, e por isso mesmo tal texto funcionou como um tipo de “laboratório” para o 

relato que viria a ser publicado pouco tempo depois. 
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1969). Para trabalharmos essas narrativas fonsequeanas partiremos dos conceitos teóricos de 

máscara e pose, elaborados por Gonzalo Aguilar e Mario Cámara, segundo os quais, na máscara 

o material textual produzido pelo autor é alocado em seu contexto discursivo, imprimindo e 

caracterizando um autor pelo seu modo de escrita e elementos particulares em seu texto, en-

quanto na pose se remete à questão do gesto e do corpo do autor, a maneira como se coloca e 

se apresenta ao público, incluindo desde o tom de voz até as roupas utilizadas. Além destes, 

comentaremos o conceito de biografema, de Barthes, que tangencia tanto a máscara quanto a 

pose. Em contrapartida, retomaremos os debates de Vilém Flusser, que argumenta que todo 

texto é discurso e a partir daí elucida o papel da escrita e do escritor e as modalidades de leitores 

que receberão tais textos.  

Na segunda parte do capítulo destinada aos textos de Sérgio Sant’Anna, abordaremos 

os contos de caráter autobiográfico e autoficcional: “Eles dois”, (O homem-mulher), “Flores 

Brancas” (O conto zero), “Amigos” e “O conto fracassado” (O anjo noturno); “Vibrações”, e 

“Caminhos circulares” (O conto zero)2. Para a discussão teórica sobre eles tomaremos em es-

pecial os seguintes teóricos: Lejeune e seu pacto autobiográfico; Paul Ricœur e sua compreen-

são de si; Evando Nascimento e sua alterficção; assim como, Manuel Alberca, Anna Faedrich 

e Diana Klinger para suscitarmos as inúmeras discussões e problemáticas sobre a autoficção e 

de que modo podemos melhor compreendê-la na contemporaneidade. 

No terceiro capítulo “A cidade como autobiografia”, tomamos como conceito estrutural 

de cidade a de Leonor Arfuch, presente em seu livro Memoria y autobiografia: “[...] a cidade 

como autobiografia também supõe essa flutuação, uma temporalidade disjuntiva de passados 

presentes, uma trama social e afetiva, configurativa da própria experiência, uma espacialidade 

habitada por descontinuidades, tanto física como da memória3” (2013, p. 31) [Tradução minha]. 

Mediante a categoria de flâneur, sobretudo a partir da leitura de Walter Benjamin, que 

flana pela urbe como um verdadeiro voyeur, se deliciando com o que encontra em seu caminho 

pela paisagem. Seguimos com sua interpretação dos contos “O homem da multidão”, de Edgar 

                                                           
2 As possíveis asserções e similaridades entre as produções de Sérgio Sant’Anna e suas possíveis identificações 

com o próprio autor e sua vida são constantes e representadas de modo disperso em diversos contos durante sua 

profícua trajetória literária, em que pensando em narrativas como “O submarino amarelo” e “O concerto de João 

Gilberto no Rio de Janeiro” (O concerto de João Gilberto no Rio de Janeiro – 1983), neste último o nome do 

escritor aparece de forma explícita no texto, assim como podemos citar “Um conto obscuro” e “A mulher cobra”, 

ambos pertencentes A senhorita Simpson (1989) e “Invocações” que integra O voo da madrugada (2003), dentre 

outras possibilidades de comparação e análise. Tais narrativas já trazem características e particularidades que o 

autor irá sedimentando e desenvolvendo no decorrer do tempo e que culminaria com os seus três últimos livros, 

que aí sim, o caráter confessional e íntimo permeia e domina esses escritos. 
3 “[...] la ciudad como autobiografia también supone esa fluctuación, una temporalidad disyunta de pasados pre-

sentes, una trama social y afectiva, configurativa de la propria experiencia, una especialidad habitada por discon-

tinuidades, tanto físicas como de la memoria” (2013, p. 31).       
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Allan Poe e A janela de esquina do meu primo, de E. T. A. Hoffmann. A seguir, pensaremos a 

cidade como esse imenso espaço em que as vidas se desenvolvem cotidianamente e o tempo 

está sempre em constante deslocamento, e de que maneira ela pode ser entendida e explicada 

como um espaço autobiográfico, tendo por argumento os debates de Beatriz Sarlo, Renato Cor-

deiro Gomes e Ángel Rama. 

No segundo momento do capítulo trabalharemos o conto “A arte de andar nas ruas do 

Rio de Janeiro” (Romance negro – 1992), de Rubem Fonseca, protagonizado pelo personagem 

enigmático de Augusto/Epifânio, andarilho escritor que flana pelas ruas da cidade em busca de 

uma comunhão com a mesma em prol da escrita e composição de seu livro, baseado na paixão 

que nutre pelo Rio de Janeiro. 

No terceiro momento trataremos do romance Simulacros (1977), de Sérgio Sant’Anna, 

no qual observamos simulacros ficcionais de personagens participando de cenas e situações das 

mais absurdas pelas ruas de Belo Horizonte, protagonizado por um jovem aspirante a escritor. 

No quarto capítulo “Híbridos retalhos”, debateremos a relação de ambos os autores com 

as outras artes, o modo como tais artes se espelham em suas literaturas de maneira perene, assim 

como há, por exemplo, também o diálogo com outros saberes humanos, como a história, a filo-

sofia, a sociologia dentre outros. Dentro desse cabedal de diálogos com outras artes, seleciona-

mos as artes plásticas, no tocante a Sérgio Sant’Anna, por sua evidente admiração por elas, e 

de Rubem Fonseca sua devoção ao cinema. 

Sobre Sérgio Sant’Anna, dois ensaios ensejam o debate sobre literatura e artes pelo viés 

do erotismo presente em O voo da madrugada (2003), “A mulher nua” e “Contemplando as 

meninas de Balthus”. Como embasamento teórico, começaremos a pensar a partir do conceito 

de nudez, de Agamben, em paralelo ao de obscenidade desenvolvido por Maingueneau. Por 

fim, analisando o erotismo latente nas obras do autor tomamos os diálogos de Vera Follain de 

Figueiredo e Luis Alberto Brandão Santos sobre tais relatos. 

Sobre Rubem Fonseca, voltaremos ao Romance morreu para falar sobre a paixão do 

autor pelo cinema, a partir da análise de duas crônicas, “Cinema e literatura”, e “Pipoca”, en-

globando os diálogos com outras obras do autor daí provenientes, como Vastas emoções e pen-

samentos imperfeitos (1988) e O selvagem da ópera (1994). Sobre o profícuo diálogo entre 

cinema e literatura teremos as discussões e conceituações dos críticos Fabio Lucas e Ricardo 

Piglia. E, no que concerne às obras de Rubem Fonseca que tem o cinema como grande mote e 

veículo condutor dessas narrativas nos aprofundaremos nas discussões de Vera Follain de Fi-

gueiredo. 
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O quinto e último capítulo “ Falando (ou não) de si”, será consagrado à entrevista en-

quanto gênero autobiográfico, selecionando uma entrevista fictícia do conto “Intestino grosso” 

(Feliz ano novo – 1975) e uma entrevista real, concedida por Sérgio Sant’Anna ao Suplemento 

Pernambuco. O guia para a discussão desse gênero bastante peculiar será o olhar perspicaz de 

Leonor Arfuch em duas obras suas, O espaço biográfico e La entrevista, una invención dialó-

gica. 

Assim, a hipótese dessa tese procura comprovar que os autores aqui estudados, ao se 

voltarem para si em suas narrativas de cunho marcadamente íntimo e pessoal, problematizam 

questões centrais em suas intensas produções literárias que marcam e caracterizam suas traje-

tórias ao longo das décadas. Podemos considerar tais questões como essenciais para a compre-

ensão e o entendimento do fazer literário que os autores se propõem a ficcionalizar, problemá-

ticas recorrentes que, ao se voltarem para si, espelham uma vastíssima produção, servindo de 

escopo e base para as escritas de si que narram. Toda a problemática suscitada sobre a questão 

do autor na atualidade, se reflete na relação triangular entre autor, narrador e personagem 

quando todos são o mesmo, e no modo como o leitor receberá e entenderá tais relatos. Ao 

compreendermos a cidade enquanto protagonista e cerne de uma narrativa, verificamos como 

ela está internalizada nas paixões dos autores e quais procedimentos são utilizados para narrar 

tais espaços como locais de assumido tom autobiográfico, em que a urbe ganha outra dimensão 

e profundidade. Sobre a relação entre a literatura e as outras artes, procuraremos deixar evidente 

esse caráter evanescente de pensarmos em gêneros separados, cada um em um bloco estanque, 

e não todos juntos, misturados e de difícil separação e classificação que é a tendência contem-

porânea, e aqui em específico teremos as artes plásticas e o cinema completamente entremea-

dos, imiscuídos e imersos nos meandros literários. Além destes, veremos como analisar os re-

latos de infância, o que constitui tal gênero tão particular e a importância acentuada nos autores 

estudados. E por fim, encerrando a tese, analisaremos a questão da entrevista, enquanto gênero 

que a profunda intimidade de um autor e, ao mesmo tempo, pode servir a falar de si como um 

outro, um tipo de simulacro ou disfarce. 
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1 RELATOS DE INFÂNCIA  

 

   

“De vez em quando regressas à tua 

infância Para visitares um sorriso 

para iluminares os quartos escuros 

que deixaste para trás Para arrumares  

as botas fora da porta ou para fazeres 

as pazes com os gatos no cemitério 

entre os jarros brancos Outras vezes 

é a infância que te procura e não te deixa 

adormecer Todos regressamos 

à infância nem que seja para morrer” 

- Jorge Sousa Braga, O regresso à infân-

cia 

 

“É como se a infância não fosse um tempo 

mas um lugar 

com seus cumes seus esconderijos 

suas pequenas clareiras 

um lugar, aquele onde cometemos 

nosso primeiro crime 

há quem tenha matado um coelho 

há quem tenha matado um sapo 

há quem tenha matado um cão 

há quem tenha mentido perseguido 

destroçado 

deixado morrer 

por capricho 

de minha parte matei uma criança: 

uma menina 

morreu em mim 

por onde vou carrego 

o seu cadáver 

e a forma exata do seu corpo 

repousa no meu corpo 

como num vestido 

largo demais” 

- Ana Martins Marques, [É como se a infância não fosse um 

tempo...]  

 

                     
1.1 CONCEITOS E DEBATES 

 

 

Trabalhar com a infância é adentrar e mergulhar em um terreno extremamente híbrido, 

volúvel e de difícil definição, como destacam alguns críticos. É acreditar que toda a liberdade 

que temos e sentimos enquanto criança será eterna. É pensar que o futuro ainda está muito 

distante e que quem sabe um dia ainda chegue. É viver cada dia de uma vez como se fosse o 

último, se aventurando no que a criatividade e a imaginação de cada um possam dispor e pro-

porcionar.   
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 A infância é esse período em que a criança é capaz de minimamente entender, decodi-

ficar e compreender a maioria dos elementos e objetos que a permeiam, lugar no qual as cores, 

os cheiros, o toque, o paladar e os sons ganham importância. Período também no qual o indiví-

duo se forma, onde o pensamento e a imaginação são aguçados e incentivados, e os detalhes 

ganham quase vida própria em seu cotidiano simples e bastante imediato.  

Por isso mesmo aos pensarmos na infância, tal período nos parece um tanto nebuloso, 

fragmentado, formam-se pequenos estilhaços de lembranças e memórias, como um grande que-

bra-cabeças ou vários mosaicos díspares de minúsculas informações, que nos chegam muitas 

vezes sem pensarmos em algo específico, involuntariamente, e que possibilita trazer à vida um 

passado longínquo. 

E é devido a essa recuperação de memórias que Sigmund Freud (1976) em seu clássico 

ensaio “Lembranças encobridoras” apresenta a noção de que tais lembranças ocorrem quando 

o indivíduo, através de alguma semelhança, traço ou característica, lembra-se de um fato de seu 

passado distante, mediante uma recordação mais imediata, que ocorre no momento atual, que a 

sua memória vai automaticamente remeter àquele passado mais remoto e coligá-lo a essa lem-

brança do presente.  

Portanto, ao utilizarmos esse conceito de “lembrança encobridora”, precisamos ter em 

mente que o recordar da infância parte do pressuposto imediato de quem recorda, pois ao se 

situar no presente uma lembrança automaticamente ligada ao passado se estabelece um elo, uma 

ligação em cadeia de pensamentos e fatos, muitas vezes não totalmente fidedignos, e por isso 

mesmo preenchidos pela imaginação para que tenha um sentido, quer seja totalmente verda-

deiro ou não. E que assim, tal conceito é bastante válido se aplicarmos ao relato de infância, no 

qual supostamente um autor procura em sua memória mais recôndita recordações bastante lon-

gínquas no tempo para recompor uma estória de sua vida no passado transposta ao presente, 

podendo montar tal narração de sua vida de fatos, lembranças, acontecimentos e lacunas em 

branco. 

Assim, Freud afirma que as lembranças infantis expõem os nossos primeiros anos não 

exatamente como eles foram, mas sim quando foram dispostos e perfilados em nossas mentes, 

ativados pelas memórias dos anos posteriores, onde a partir de uma determinada situação foram 

“despertadas”, e, portanto, tais lembranças não “emergem”, e sim são “formadas” em nosso 

inconsciente. 

Um exercício de imaginação válido e interessante é pensarmos em determinado aconte-

cimento de nossa infância, por exemplo, o que fiz tal dia em tal ano quando tinha oito anos de 
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idade. Logicamente é impossível sabermos a resposta, mesmo estando totalmente concentrado. 

Agora, se pensarmos nesse hipotético dia ligado a algum acontecimento marcante, ou que por 

algum fator consideremos importante, tal memória será composta e perfilada em nossa mente, 

seja por uma imagem que ocorreu nesse dia, seja pelo cheiro, pelo toque em qualquer pessoa 

ou objeto, pelo paladar ou pela audição. Algum dos nossos sentidos precisou ser ativado no 

passado e reativado no presente para que essa “lembrança encobridora” viesse à tona e ganhasse 

novamente vida, sentido e realidade. Essa lembrança se situa justamente na junção e separação 

de uma memória sobreposta a outra, na medida em que está encoberta, velada e precisa neces-

sariamente ser descoberta, acessada.  

Do mesmo modo muitas vezes ao observarmos nossa infância com essa distância até a 

idade adulta, vemos essa criança como um outro, e por isso mesmo também é um complicador 

de se escrever um relato baseado nas memórias de infância, já que o maior objetivo dessa em-

preitada, seja para um escritor, seja para qualquer pessoa que se predisponha a recordar seu 

passado, é descobrir essa “verdade sobre nós mesmos”, pois tais lembranças, ao serem revividas 

pelo indivíduo, como um tipo “de observador externo à cena”, causa estranhamento e difícil 

identificação com quem somos hoje, não somente pela distância temporal, mas também porque 

aquela criança é o catalisador, o propulsor, o modelo de quem nos tornamos no presente. 

Logo, não é de se estranhar que alguns relatos de infância sejam narrados em terceira 

pessoa, pois a distância entre quem narra e quem está sendo objeto da narração é grande. Os 

dois autores aqui selecionados para essa tese se valem desse artifício em seus textos; Rubem 

Fonseca com seu onisciente José e Sérgio Sant’Anna que em alguns contos trabalha a narração 

em terceira pessoa.  

Esse tratamento específico de escrita autobiográfica, que tem por intuito marcar o dis-

tanciamento do autor adulto para a criança do passado, é identificado por Leonor Arfuch 

(2010b) a partir do livro Roland Barthes por Roland Barthes, em que a mudança da primeira 

pessoa à terceira coloca a experiência íntima em outra dimensão, atenuando um pouco o tom 

afetivo da narrativa e valorizando mais uma postura crítica de se referenciar a si mesmo.  

É mediante essa postura crítica identificada pela teórica que se tornam bastante interes-

santes tais narrativas que falam de si e não utilizam o “eu”, pois falar de si como um outro 

propicia certo distanciamento do “ele/você” ao “eu”, ou seja, por ter menor carga de significado 

íntimo o pronome de terceira pessoa reitera e respalda a narração, ao mesmo tempo que isenta 

quem narra da responsabilidade do que está sendo narrado, pois se não há um “eu” não sou eu 

quem está contando tal história e sim um outro.  
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Partimos agora para a categoria de “devaneio”, concebida por Gaston Bachelard (1988), 

em seu clássico livro A poética do devaneio, no qual dedica um capítulo em especial à infância 

– “Os devaneios voltados para a infância” –, que corresponde ao oposto correlato do sonho, ou 

seja, para que ocorra o devaneio precisamos estar despertos, assim como não podemos acessá-

lo por nossa livre vontade, ele nos chega em rápidos flashes, como instantâneos de fotografias, 

e invade por completo a mente e o pensamento, dispondo aleatoriamente lembranças e fatos do 

passado, e cabe a nós ordenarmos tal cadeia de pensamentos e buscarmos seu real significado. 

Por conseguinte, seria impossível restituirmos um passado somente com essas lembran-

ças que nos invadem, pois, por mais perfeita e encadeada logicamente, sempre haverá brechas 

e lacunas nesse imenso mosaico que se constitui a memória, e, portanto, a história de nossa 

infância não pode ser psiquicamente datada, pois as datas, os fatos e as respostas são fornecidos 

pelos outros, e em outros lugares distintos daquele em que originalmente ocorreram tais memó-

rias e em que se viveram essa infância.  

Segundo Bachelard: 

 

[...] a infância: esse passado morto tem em nós um futuro, o futuro de suas 

imagens vivas, o futuro do devaneio que se abre diante de toda imagem redes-

coberta [...] permite-nos condensar num único lugar à ubiquidade de nossas 

mais caras lembranças. Essa condensação reúne a casa amada à casa do pai, 

como se todos os que amamos devessem, no fastígio de nossa idade, viver 

juntos, morar juntos. [...] A infância se constitui por fragmentos no tempo de 

um passado indefinido, feixe mal feito de começos vagos (1988, p. 107, 116, 

121). 
 

Ao contarmos com um outro, externo às recordações individuais de cada um, abrimos a 

possibilidade desse passado autobiográfico ser constituído com uma teia de retalhos, onde lem-

branças pessoais se misturam com fatos alheios, acarretando que todo recordar de uma infância 

se baseia em acontecimentos reais, verídicos, mas sobretudo “adaptados”, seja advindo das pa-

lavras e recordações de outro, ou pela capacidade de querermos encontrar sempre uma resposta 

as nossas dúvidas e questionamentos. 

Outro fator interessante, e que chama a atenção ao se narrar uma infância autobiográfica 

e presente em alguns relatos de infância, é o trauma. Um evento traumático da infância, que 

marca o autor indelevelmente, proporciona no momento em que está sendo narrado, um tipo de 

acerto de contas com o passado e com esse propulsor de dor e sofrimento que marca a vida de 

quem enfrenta tal situação.    

 Tomamos como exemplo sintomático de tal especificidade de um relato de infância na 

literatura brasileira contemporânea, a partir da obra Meus desacontecimentos, de Eliane Brum, 
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em que a autora mediante a recordação da morte de sua irmã, acontecimento não superado e 

que ainda apresenta marcas e cicatrizes presentes na vida da autora, se propõe a reviver seu 

passado e narrar sua infância, e como a própria afirma, procurou transformar em palavras, em 

texto, todo o sentimento até então represado dentro de si, e a escrita tal qual a literatura ser-

viriam como instrumentos capazes de expurgar ou ao menos minimizar essa chaga perene e 

constante4.  

Contudo, não apenas quando escrevemos um fato traumático do passado nos emociona-

mos. De acordo com Lejeune (1976), a partir do momento em que concebemos uma voz a um 

narrador criança, de caráter autobiográfico, destacamos certa emoção na memória ao ser reavi-

vada. Com isso, a experiência de cada um em ser criança, ao ser revisitada nas lembranças e na 

escrita no presente, proporciona ao narrador, que fala desse imenso lapso temporal, forte emo-

ção, pois transpor a infância é reconstituir um passado que já não volta e se enxergar como o 

indivíduo que se constituiu no presente. 

O crítico aborda outro detalhe importante, que parte em se dar voz a esse narrador in-

fantil autobiográfico, descolado do seu eu adulto que narra e escreve sobre sua infância muito 

tempo depois das lembranças ocorrerem de fato. Todavia essa voz infantil deve ser “ouvida” 

pelo adulto dentro de si, absorvida e reordenada, para que se produza um equilíbrio ao narrar 

um relato de infância: 

 

[...] uma vez que supõe a restituição, a fabricação de uma voz infantil, pode 

parecer difícilmente compatível com o pacto autobiográfico; mas o 

procedimento torna-se verossímil no âmbito de uma ficção. Por outro lado, o 

"natural" não é garantido simplesmente porque quem fala é uma criança: pelo 

contrário, provavelmente será ainda mais difícil de encontrar o tom certo em 

uma ficção retrospectiva. Enfim, se mantém em paralelo com a voz da criança 

a do narrador adulto, um delicado problema de equilíbrio e de articulação 

surgirá. [...] O vivido infantil nos atinge em suas ficções não como um reflexo, 

mas como um eco, a voz da criança se faz ouvir no interior de uma voz adulta 

que continua discretamente mas eficientemente a conduzir o relato. (1976, p. 

5) [Tradução minha]5.   

                                                           
4 Curioso notar que a autora só foi concebida e nasceu em virtude do falecimento dessa irmã aos cinco meses de 

vida. E expõe: “Minha irmã me deu uma bio, já que eu não nasceria se ela não tivesse morrido. Eu agora lhe dou 

uma grafia. Aqui consumamos nossa fusão, mas também a separação definitiva” (2014, p. 24).  
5 [...] dans la mesure où il suppose la reconstitution, la fabrication d’une voix enfantine, il peut sembler difficile-

ment compatible avec le pacte autobiographique; mais le procédé devient vraisemblable dans le cadre d’une fic-

tion. D’autre part le “naturel” n’est pas assuré du seul fait que l’on fasse parler un enfant: au contraire, il sera sans 

doute encore plus difficile de trouver la note juste que dans une fiction rétrospective. Enfin, si l’on maintient 

parallèlement à la voix de l’enfant celle d’um narrateur adulte, um délicat problème d’équilibre et d’articulation 

se posera. [...] Le vécu enfantin nous parvient dans ses fictions non comme um reflet, mais comme um écho, la 

voix enfantine se faisant entendre à l’intérieur d’une voix adulte qui continue discrètement mais efficacement à 

diriger le récit (1976, p. 5). 
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Portanto, a voz da criança no relato de infância faz parte do conteúdo da enunciação que 

o adulto escreve e produz à luz dos anos que separam suas memórias do seu presente vivido. E 

a leitura dessa enunciação resulta bastante delicada pela incerteza que se produz com o contrato 

de leitura que o autor estabelece com seu leitor, visto que se torna impossível se dissociar a 

criança desse adulto. 

Bruno Blanckeman diz que: “A infância se define como um tempo de atuação 

permanente com seu princípio relativo de não-consciência” (2003, p. 272). Que podemos 

complementar com a definição de Blanchot: “[...] a infância é o momento da fascinação, ela 

própria está fascinada, e essa idade de ouro parece banhada numa luz esplêndida porque 

irrelevada, mas é que esta é estranha à revelação, nada existe para revelar, reflexo puro, raio 

que ainda não é mais do que brilho de uma imagem” (2011, p. 25). Assim, a infância seria 

aquela em que o indivíduo não teria plena consciência de si e de seus atos, estaria se 

constituindo enquanto indíviduo e começando a tomar consciência dos lugares e objetos ao seu 

redor e de seu lugar no mundo, enquanto sujeito consciente. 

O teórico Julio Premat assinala em seu artigo “Pasados, presentes, futuros de la infan-

cia”, que a partir da primeira infância descobrimos os objetos e os detalhes de tudo que nos 

envolve, constituindo assim um relato em si mesmo, regido por regras de verossimilhança, em 

que a criança estabelece com o mundo e com a aprendizagem, compondo uma dinâmica que 

obedece a regras próprias, a qual se diferencia frequentemente do pacto referencial e da lógica 

narrativa que caracterizam os relatos de infância. 

E por isso mesmo entende tais relatos de infância partindo da ideia de que a criança é 

uma “ficção do adulto”, de maneira que essa infância está encerrada a partir do momento em 

que é ficcionalizada, e frequentemente estereotipada, e como consequência perdurando no ima-

ginário de cada um de nós. 

Entendendo assim que:  

 

O episódio inaugural da autobiografia narra a origem e ilustra em sua própria 

textualidade, o resultado dessa origem [...]. Ao contrário, o início, os episódios 

da infância são um prolongamento anacrônico da obra de ficção: a causa vem 

depois do efeito e o mostruário de uma escrita vale tanto quanto a verdade 

imaginária do que se está narrando6 (2014, p. 9) [Tradução minha]. 

                                                           
6 “el episodio inaugural de la autobiografia narra el origen e ilustra, en su textualidad misma, el resultado de esa 

origen [...]. En cambio, el início, los episódios de la infancia, son una prolongación anacrónica de la obra de ficción: 

la causa viene después del efecto y el muestrario de una escritura vale tanto como la verdad imaginaria de lo que 

se está narrando” (2014, p. 9). 
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Logo, conclui que escrever sobre a infância é escrever sobre a memória, uma recordação 

do que passou filtrada pela subjetividade do presente. 

 

O recordar que escrever a infância é escrever a memória, é dizer uma visão do 

que foi desde a subjetividade do presente, uma encenação que busca, de uma 

maneira ou outra, dar-lhe coerência e tornar tanto inteligível como utilizável 

o caótico do passado. A memória não reproduz, mas sim produz, em processos 

diferentes, instáveis e interpretativos, cenas a partir das percepções recebidas. 

Por fim, a memória não reside em convocar na consciência circunstâncias 

sempre idênticas tais como sucederam, mas que funciona como uma constru-

ção a partir dos estímulos de uma situação presente e em resposta a eles. A 

memória, situada além da verdade ou da falsidade, é o cimento da possibili-

dade de ação no mundo atual7 (2014, p. 13) [Tradução minha]. 

  

Portanto, ao trazermos essa memória, nas palavras do crítico, situada entre a verdade e 

a mentira, estabelecemos que recordar uma infância possibilita muito mais do que reviver um 

passado distante temporalmente do tempo presente, mas sim, fomentar, de maneira bastante 

criativa diversas possibilidades de ficcionalizar e potencializar tais recortes longínquos em uma 

obra literária. 

E nisso reside todo o encanto e o fascínio que exercem os relatos de infância, pois neles 

se transpassa muito mais que uma simples autobiografia, já que esse jogo constante entre pas-

sado e presente, criança e adulto, possibilita e acarreta uma série de premissas e pressupostos 

que só enriquecem a narrativa, estimulando o leitor, que procura a todo momento se situar entre 

aquele que narra e aquele que é alvo da narrativa, entre um hoje presente e um ontem no passado 

que também se faz presente. 

Outro autor que compartilha as ideias de Premat é o crítico espanhol Fernando Cabo 

Aseguinolaza, frisando no seu livro Infancia y modernidad literaria que a infância parece agre-

gar em si um amplo mostruário das demandas ideológicas da época moderna, o que irá refletir 

na narração de certos episódios de caráter biográfico em determinados autores.  

O que ele quer destacar é a capacidade dos relatos de infância de servir de veículo, 

manifesto de uma determinada causa e demanda, seja política, histórica ou ideológica, pois a 

                                                           
7 “El recordar que escribir la infancia es escribir la memoria, es decir una visión de lo que fue desde la subjetividad 

del presente, una escenificación que busca, de una manera u otra, darle coherencia y volver tanto inteligible como 

utilizable lo caótico del pasado. La memoria no reproduce, sino produce, en procesos diferentes, inestables e in-

terpretativos, escenas a partir de las percepciones recebidas. Por ende, la memoria no reside en convocar en la 

consciencia circustancias siempre idénticas tal cual sucedieron, sino que funciona como una construcción a partir 

de los estímulos de una situación presente y en respuesta a ellos. La memoria, situada más allá de la verdade o de 

la falsedad, es el cimiento de la posibilidad de acción en el mundo actual” (2014, p. 13). 
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criança tem a competência e a “inocência” de ver e relatar tudo que se passa à sua volta com 

leveza, sem o suposto peso e a bagagem que um adulto automaticamente carrega consigo. Ase-

guinolaza fala sobre os escritores hispânicos, porém tal conceito também se aplica a nossa lite-

ratura, em especial no que tange alguns Modernistas, que empreenderam, a partir de seus relatos 

de infância, um projeto literário, político, social, histórico e ideológico do período em que es-

crevem, e que veremos com um pouco mais de detalhes na sequência do capítulo. 

Ele concebe a infância como uma etapa da vida que deve ser inerente à experiência 

pessoal, e construída mediante a memória, considerada por ele como “exercício fundamental 

de introspecção”, haja visto que ao falar da infância falamos sobre o adulto de hoje e de todo o 

arcabouço de vida e experiência que traz agregado desde a infância. 

Ressaltando ainda que essa infância autobiográfica é retomada por um homem já ma-

duro, que parte do seu presente para descortinar seu passado, e isso somente é possível graças 

à memória, local de acesso às lembranças mais profundas e vívidas, capaz de dar um caráter e 

uma forma inteligível aos pensamentos. 

De tal modo, entende que essa infância elevada à produção literária, a um fazer artístico 

por um autor já adulto, torna-se uma presença “interiorizada da origem”, transformando-se no 

fator “mais poderoso de criação”, já que “a infância não só remete a um passado, mas que se 

deixa entender também como uma presença interior e essencialmente ligada à identidade mais 

íntima (homogênea e atemporal) do adulto” (2001, p. 54-55). [Tradução minha]. 

Giorgio Agamben, em “O que é o contemporâneo?”, destaca que todo o caminho para 

o presente necessariamente implicaria a “forma de uma arqueologia”, no sentido de que não 

regressamos a uma memória de um passado remoto, mas sim àquilo que no presente apresenta 

um resquício de algo que ainda pode ser vivido e que se mantém como um sentimento de não 

vivido, e que tal processo funcionaria em direção à “origem”, porém sem nunca poder alcançá-

la. E assim, situa o presente como: “[...] a parte de não vivido de todo o vivido e aquilo que 

impede o acesso ao presente é precisamente a massa do que, por qualquer razão (o seu caráter 

traumático, a sua excessiva vizinhança), nele não conseguimos viver” (2009, p. 27). Se o pre-

sente implica obrigatoriamente uma volta ao passado longínquo, tal passado nunca poderia estar 

completo ou ser acessado de modo completo, apenas por feixes, fragmentos e pequenas fagu-

lhas.    

Mediante essas concepções do autor, podemos pensar que o adulto, ao escrever sobre si 

na infância, se vale desse caráter imagético em que a criança resguarda a sua parte mais “pura” 
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e consequentemente, mais verdadeira. Ao relatar essa infância, o escritor parte de um imaginá-

rio que enxerga a criança e a juventude como a fase da pureza e da verdade, e assim, ao voltar 

ao passado, procura comungar com essa parte até então adormecida, que ao ser transcrita e 

exposta, externaliza tudo aquilo que o escritor quer falar de si, a sua verdade. 

Essa volta às origens, em uma busca da “primeira” memória, é o que salientam Anne 

Chevalier e Carole Dornier, a partir do pensamento que a criança conduz a autobiografia a 

transformar a rememoração de sua infância em prática arqueológica e ficcional: “o relato de 

infância é deliberadamente produzido como um relato em segundo grau, cujo modelo privile-

giado seria a escrita do adulto, jogando para mover seus tons para criar um modo infantil, não 

anterior, mas posterior ao do escritor”8 (2003, p. 11) [Tradução minha]. 

Um relato em segundo grau justamente por ter uma camada sobre a outra na produção 

e na escrita, do mesmo modo que ocorre na autobiografia comum, que consiste na narrativa de 

um evento ou fato isolado e estanque de uma vida, datado de um momento e de um aconteci-

mento, como um recorte em que o escritor quer dar vida a sua memória ou que contemple toda 

uma vida9. 

No relato de infância a camada superior seria essa escrita do adulto, mas sempre baseada 

e sobreposta à fatia “inferior” que são as lembranças da infância, que não apenas sustentam a 

escrita e as memórias do “eu” adulto como também é o que o faz ter acesso e procurar tais 

lembranças na sua parte mais distante da memória, procurando chegar o máximo possível na-

quele fragmento mais nebuloso e cinzento, porém rico e repleto de importância e significado. 

Para seguirmos adiante precisamos voltar um pouco no tempo e situarmos os relatos de 

infância. Lejeune (2003) assinala que tais relatos enquanto gênero consolidado surgiram a partir 

do final do século XVIII, em que essas narrativas se delimitariam por um lado em relatos con-

tados por um terceiro, algum familiar com conhecimento desses fatos do passado e narrados ao 

autor, e por outro lado por essas lembranças nem sempre serem claras, nítidas ou puramente 

verdadeiras, e por isso seriam de difícil recordação e vivência, e assim necessariamente se re-

corria a alguém próximo para auxiliar na montagem e escrita desses relatos. 

Anne Chevalier retoma essa discussão do surgimento e proliferação dos relatos de in-

fância a partir do século XIX e a crescente publicação ao longo do século XX, concluindo que 

                                                           
8 “le récit d'enfance est délibérément produit comme un récit second, dont le modèle privilégié serait l'écriture 

propre de l'adulte, jouant à déplacer ses tonalités pour créer un mode enfantin, non antérieur mais postérieur à celui 

de l'écrivain” (2003, p. 11). 
9 Ricardo Piglia no segundo volume de seus diários, Os anos felizes, define assim a premissa essencial da autobi-

ografia: “O sujeito da autobiografia se desdobra e vê a si mesmo sendo apanhado por ondas invisíveis, como se 

fosse outro. A distância temporal entre o presente da escrita e o passado do sujeito é o tema básico do gênero” 

(2019, p. 120). 
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mediante todas as modificações e rupturas históricas e científicas que o mundo passou ao longo 

desse período, reflete-se na visão da criança, que “tornou-se o espelho onde questionamos o 

significado da vida humana”. 

Se através dos olhos e das palavras da criança é possível, como afirma a teórica, de se 

alcançar a parte mais delicada, íntima e significativa da vida humana, é através das mãos, da 

memória e pensamento do “eu” adulto que a escrita de um relato de infância se torna tão pode-

roso e expressivo, pois com ele o adulto se descortina, se mostra ao mundo em sua origem e 

não como ele é hoje, e sim como foi ontem, como se delineou sua trajetória de vida, como se 

formou seu caráter e as consequências na fase adulta. 

Por conseguinte, o relato de infância é tão complicado de ser analisado, pois funciona 

justamente na articulação entre o ponto de vista do narrador, que além de sua memória se vale 

de recordações alheias e que o permeiam, juntamente a essa “voz da infância”, que dá essa 

“falsa” certeza de uma verdade buscada e traçada até sua origem, as primeiras lembranças de 

uma criança. 

Temos muitos exemplos em nossa literatura contemporânea de autores que ainda jovens 

se debruçam sobre suas memórias de infância, como Antônio Prata, em Nu de botas, Eliane 

Brum em Meus desacontecimentos, João Anzanello Carrascoza com Aos 7 e aos 40, Bruna 

Beber em A rua da padaria, e Miguel Sanches Neto com Chove sobre minha infância, apenas 

para nos determos em alguns nomes. E sintomaticamente, esses autores tematizam com fre-

quência a questão da infância de caráter íntimo e autobiográfico em outras obras suas.  

Recuando para um passado recente e tomando como contraponto outros exemplos em 

nossa história literária, podemos citar os modernistas, que utilizaram e produziram os relatos 

de infância não somente para esboçar suas memórias de infância, mas também para traçar um 

painel de certo valor documental do país em seu processo de transformação política, social, 

cultural e histórica no início do século XX. Obras cujas qualidades ainda refletem um domínio 

acurado de recursos técnicos, e produtos de um projeto estético consolidado.  

Como bem destaca Fátima Cristina Dias Rocha:  

 

Escritas por autores que nasceram no final do século XIX ou no início do sé-

culo XX, as memórias de infância de nossos modernistas ainda guardam um 

valor documental, na medida em que encenam e interpretam as transforma-

ções por que o país passou, no início do século XX. [...]. Entretanto, o caráter 

documental do rico painel desenhado por essas memórias de infância não su-

prime ou torna menor a inventividade da prosa memorialística de nossos es-

critores: compostas num momento em que tais autores já haviam elaborado 

uma vigorosa obra ficcional e/ou poética, as memórias exibem o domínio de 
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recursos técnicos e expressivos variados, fruto de um maduro projeto estético 

e ético de seus autores (2017, p. 178-179).  
 

Autores como Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Érico Veríssimo, Manuel Ban-

deira, Murilo Mendes, Oswald de Andrade, Guimarães Rosa, dentre outros, produzem suas in-

fâncias memorialísticas como um marco e uma bandeira do momento de grande mudança pelo 

qual o país passou ao longo das primeiras décadas. Além do caráter de relembrança de uma 

infância datada temporalmente, eles trazem à tona a história de um Brasil que muitas vezes 

ainda se encontra velada ou camuflada pelas inúmeras camadas do tempo e do esquecimento, 

conseguindo produzir mais do que um relato, um documento de inestimável valor social e his-

tórico. 

Por outro viés, vemos hoje com a disseminação dos meios de circulação de textos online, 

de rápido e fácil acesso em diversas plataformas, uma verdadeira enxurrada de narrativas sobre 

a infância autobiográfica para serem lidas e consumidas instantaneamente. Textos esses geral-

mente de formato reduzido, como contos, crônicas e poemas, que se valem de breves fragmen-

tos para mais fácil circulação e assimilação. E mais recentemente temos números de revistas 

literárias totalmente dedicados à infância (com e sem viés autobiográfico) literária em seus 

múltiplos aspectos e temáticas pertinentes ao termo, incluindo desde pequenos ensaios até ver-

betes e micro contos10. 

Por fim, podemos refletir acerca do pensamento de Lejeune (2003) e Francine Dugast 

Portes. Para o primeiro, a definição de uma narrativa de infância, de cunho autobiográfico, 

pressupõe que, ao ser contado, “congela sua memória e a mata”, no sentido de que tal memória 

só é possível de ser acessada, de ganhar um sentido prático na medida em que se encaixa em 

determinado período e época de uma vida, ou seja, na infância. E nas palavras do autor, ao ser 

                                                           
10 Um ótimo exemplo desse tipo de revista é a recém-publicada “Gratuita”, pertencente a editora Chão da Feira, 

que dedicou o seu terceiro número exclusivamente à temática da infância, reunindo textos de críticos e escritores, 

abrangendo ensaios, poemas, contos, crônicas e trechos de romances. E ainda podemos inferir no que Cristovão 

Tezza em sua conferência “Literatura à margem”, cujo título remete à obra de mesmo nome lançada recentemente, 

que contempla conferências ministradas pelo autor ao longo dos últimos anos em que define seu processo criativo, 

formação de autor e leitor, rememora sua infância dentre outras temáticas, compreende que a literatura contempo-

rânea tende a abolir o isolamento em prol a uma escrita mais “coletiva” e participativa, ou seja, seguindo as ten-

dências de textos produzidos online e em diferentes suportes que não apenas o escrito em papel impresso, assim 

como estabelece que a literatura como tal se situa entre o eco do passado juntamente com a experiência do presente, 

como um “acordo” silencioso e solitário entre o autor e o leitor: “Nascida sempre à margem, produzida pelo iso-

lamento do olhar, a literatura contemporânea, paradoxalmente, abomina o isolamento. [...]. Pois a literatura nos 

tira da tábula rasa e oferece-nos a prospecção do passado e a experiência do presente, na comunhão solitária entre 

o autor e o leitor” (2018, p. 26). 
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“transferida” para o presente literário da escrita, ela “perde sua plasticidade”, ou seja, as lem-

branças ao serem rememoradas apresentam lacunas, que serão complementadas no momento 

da escrita.  

Para Portes (2003) a narrativa da infância implicaria “um questionamento sobre o co-

nhecimento”, constituindo uma espécie de desafio ao esquecimento, à infidelidade da memória, 

à dificuldade de se conhecer e à inadequação da linguagem. Na medida em que o conhecimento 

da infância, sua memória, lembranças e recordações estão em um terreno cinzento e nebuloso, 

onde o esquecimento dos fatos é preenchido por informações alheias e por fragmentos revivi-

dos. Como bem destaca Eliane Robert Moraes: “Afinal, escrever é vasculhar essa língua obs-

cura, tanto na sua ancestralidade individual (recuperar a fala primitiva da infância) quanto na 

ancestralidade cultural” (2018, p. 84). Escrever remete o ato de procurar na infância aquilo que 

o constitui juntamente com a bagagem cultural do eu adulto acumulado por décadas e que se 

debruça sobre a escrita. 

Logo, um relato de infância que queira ser assim denominado e designado precisa dar 

voz à criança dentro de si em busca de sua “origem”, trazer à tona essas lembranças até então 

dormentes, juntamente com informações colhidas através de um outro próximo e enfeixadas 

pela escrita e memórias do autor no presente. 

 

 

 

1.2 O MUSEU DA MEMÓRIA EM SÉRGIO SANT’ANNA 

 

 

 Dentre os oitos contos selecionados para essa parte da análise, começaremos pe-

los cinco pertencentes a O conto zero. E desses cinco textos, iniciaremos pelos de menor tama-

nho, indo progressivamente até o maior, meramente por questões estéticas e organizacionais, e 

por isso a ordem será: “Papeizinhos picados”, “Bastidores”, “O museu da memória”, “A bruxa”, 

e “O conto zero”. Em sequência veremos os dois contos presentes em O anjo noturno – “A 

mãe” e “A rua e a casa”.  

Esse curtíssimo texto que é “Papeizinhos picados”, de apenas duas páginas, escrito e 

montado com apenas quatro parágrafos, conta a visão do menino Sérgio sobre fatos importantes 

de seu passado mesclados a lembranças corriqueiras do adulto. Começa pelo gesto de rabiscar 

e posteriormente rasgar duas folhas de papel, jogando-as pela janela de seu apartamento no 
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décimo andar de Copacabana. Junto a esses papéis, voava uma sensação de fracasso, aliada ao 

sentimento de liberdade representado pelo voo dos papeizinhos rasgados. E a partir dessa lem-

brança, desse simples ato que é picar folhas de papel e lançá-las ao vento, passa a rememorar 

trechos de seu passado. 

Primeiramente, recorda de uma caixa de música com uma bailarina dançando, lembra 

de si na infância, se divertindo em uma roda-gigante do parque de diversões, do cheiro acentu-

ado de maresia invadindo as ruas do bairro de sua infância, do peixe esquisito que uma vez 

encontrara, uma vela que queima em um castiçal, da amiga Clarice (que aparecerá com destaque 

em outro texto) e que o marcou, de uma mendiga fumando crack nas ruas, e assim segue nesse 

parágrafo, valendo a menção ainda ao pai, o doce pai, que ele vislumbra em suas lembranças 

em um caixão em seu velório, ao riso da netinha e o chute do Didi em um treino nas Laranjeiras 

(o autor é um fanático pelo Fluminense). 

O terceiro parágrafo é a continuação do anterior, destacando-se nessa sequência de re-

cordações, Allen Ginsberg e Miles Davis (que aparecerão em outros textos), e o desejo do autor 

em ser feliz, escrito e realçado no meio de inúmeras memórias. Sérgio Sant’Anna, ao se voltar 

para si e falando de si, elabora tais relatos ligeiramente interligados, fala de um em específico, 

mas juntamente remete a outro conto presente na coletânea, como se suas ideias e memórias se 

expandissem além das linhas e parágrafos, ganhassem vida e precisassem necessariamente de 

maior espaço. 

E fecha no último comentando que as sílabas, as letras, as frases e as palavras partidas 

se misturam ao lixo das ruas, imagens e textos que ninguém lê, porém que foram escritos. Em 

seguida, vislumbra de sua janela a chuva que carrega os pedacinhos de papel que antes jogara 

“como barquinhos que ele houvesse lançado como no tempo em que era menino” (2016, p. 

134). 

A passagem contida nesse conto é primordial para pensarmos nas escritas de si para o 

autor. Esse gesto de lançar papéis rasgados ao vento e finalizado com a chuva que carrega tudo 

para o esgoto, para um local impossível de se dimensionar, mostra essa ambivalência. De um 

lado, ele marca um início, lançado aos ventos e por outro culmina com toda lembrança dragada 

nos ralos pela água, que, ao mesmo tempo que limpa e purifica, carrega todo o lixo e sujeira 

acumulados junto. 

Em outro brevíssimo conto que é “Bastidores”, vemos a infância e brincadeiras do me-

nino Sérgio nas ruas de Botafogo, onde passara a juventude, e o despertar de sua sexualidade 
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diante dos encantos femininos, juntamente a um acidente que o marcaria tanto que proporcio-

nou a escrita de um livro sobre ele. 

 Começamos pelas memórias das brincadeiras das crianças após o colégio. Ele, um me-

nino de doze anos, já olha com certa voluptuosidade para as coxas das meninas que brincam de 

roda e cantigas. Tais fragmentos se sobrepõem narrando uma infância feliz de um menino que 

cresceu jogando futebol com bola de meia ou borracha, brincando de polícia e ladrão, jogando 

bola de gude ou guerrinha de pedras. 

Um ponto já mencionado é o despertar de sua sexualidade, do desejo como ele mesmo 

destaca, que aos onze anos se trancara com uma menina chamada Miriam, filha de um amigo 

do pai dele, num armário brincando de esconde-esconde, de mãos dadas e não querendo que os 

encontrassem nunca. Depois se apaixona pela menina da casa em frente, Maria Luiza, e a ima-

ginava trocando de roupa no quarto dela diante da penteadeira. 

Maria Luiza, um dia, brincando de pular corda sobre o asfalto, foi atropelada por um 

motorista imprudente e “isso ficou gravado para sempre na mente do contista, bem como as 

sensações de um crepúsculo na sua rua, aos doze anos” (2016, p. 157). 

Muitos anos depois Sérgio Sant’Anna dá vida às lembranças sobre Maria Luiza e es-

creve A tragédia brasileira (1987). Nesta peça ele é um jovem poeta romântico, que vê uma 

menininha de doze anos, chamada de Mirinha, brincando sozinha na rua, que para de brincar 

ao perceber um negro saindo do meio de um matagal olhando fixamente para ela. Nesse ins-

tante, um carro a altíssima velocidade freia bem perto da jovem, que cai desmaiada, e o jovem 

que conduzia o veículo verifica se a menina está morta. E: “Ele, o autor do espetáculo e deste 

escrito, se vê à janela de sua antiga casa, olhando uma fresta as meninas de sainha pulando 

corda e deixando ver suas coxas alvas” (2016, p. 157). 

 Esta obra pode ser considerada o primeiro feixe, a primeira centelha a iluminar a mente 

do autor ao se voltar para sua infância nas ruas de Botafogo. Tal passagem, do acidente da 

menininha, é constantemente lembrado e exposto por Sérgio Sant’Anna como um aconteci-

mento de sua juventude, sendo retrabalhado nessa peça e, finalmente, emerge de novo nesse 

conto de forma bastante íntima e saudosista. 

  No restante do conto, Sérgio Sant’Anna embaralha lembranças da escrita e posterior 

montagem da peça com fragmentos dessa jovem por quem fora apaixonado na infância. Par-

tindo desde o lado erótico, no momento em que o jovem poeta de sua janela com olhar fascinado 

imagina que o olhar da menina para o negro saindo do terreno baldio fora na verdade para ele, 
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assim como fica “hipnotizado” pelas coxas alvas da menina, que o motorista que quase atrope-

lara acaricia de leve, fazendo-a estremecer. E ele poeta se imagina abrindo a blusa do uniforme 

de leve da menina e tocando seus seios.  

E assim narra:  

 

O autor assiste à peça todas as noites, sozinho no balcão do teatro, que está 

interditado ao público, para pequenas obras. Assiste apaixonadamente à ma-

terialização de suas fantasias, retornando aos seus doze anos e à sua rua de 

bairro. E, tendo acesso aos bastidores do espetáculo, houve três vezes em que 

a protagonista, na vida real uma jovem atriz com dezessete anos, sentou-se em 

seu colo e enlaçou-o pelo pescoço (2016, p. 158).  

 

 Portanto, “Bastidores” mescla um fragmento relatado da sua infância com uma 

obra escrita posteriormente, em homenagem a uma menina por quem fora apaixonado e cuja 

sensualidade de pequenos gestos ainda povoa muitas décadas depois a mente e a imaginação 

do autor. Não seria exagero afirmar que tal texto serviria como um adendo, um posfácio ou 

mais um possível degrau narrativo em A tragédia brasileira. 

 Podemos considerar “O museu da memória” como o conto síntese de tudo o que 

veremos relativo ao autor ao longo dessa tese. Narrado em um parágrafo único, ficamos sabendo 

de vários acontecimentos dispostos aleatoriamente e que serão vistos e analisados nos outros 

contos aqui selecionados, flanando desde a tenra infância até os anos de maturidade física e 

intelectual. 

 Começa pela mesma cena com a menina que vimos em “Bastidores”, com os 

dois trancados em um armário, e o jovem autor com o coração disparado e o corpo com formi-

gamentos. Seguimos pela sua paixão pelo futebol vendo novamente Didi em ação num treino 

do Fluminense. Passeamos pela Londres e pela Paris em 1953, brincando nas brilhantes e ilu-

minadas marquises com seu irmão. 

Algumas mulheres que passaram rapidamente por sua vida são apresentadas. Acompa-

nhamos a cena no colégio interno, em que as noites eram acompanhadas pelo inseparável radi-

nho de pilha acoplado a um fone de ouvido. Chegamos em Venda Nova, Belo Horizonte, com 

sua companheira. 

Observamos o jovem admirar sua bela tia trocando de roupa para dormir. Presenciamos 

o embaraço do autor já com trinta anos tentando seduzir uma jovem de apenas dezenove, em 

que com uma caneta esferográfica escreve seu nome no braço dessa menina e lhe pede para não 

o apagar quando tomar banho. 
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 O autor lembra passagens de juventude com o irmão, as brincadeiras e o tempo em que 

se divertiam e passavam praticamente todo o tempo juntos, sobretudo quando o assunto eram 

mulheres, com ênfase em mulheres nuas. Em Londres andam por horas de metrô e vão em todos 

os museus, assim como em Paris. Com o irmão também volta a se lembrar de sua casa em 

Botafogo e do momento em que fumou pela primeira vez. 

Recorda a perda da virgindade aos quatorze anos em um “rendez-vous na rua do Ria-

chuelo”, o tio que contava a ele e ao irmão todas as conquistas amorosas e sexuais de sua vida, 

com riqueza de detalhes, a experimentação da primeira droga proibida, um lança-perfume, e 

como o éter o “leva à loucura”. 

Os amigos de estadia em Iowa, Kenneth Brown e suas histórias do Living Theatre e 

Seymour Krim e suas histórias da geração Beat, intercalado ao assassinato que o autor testemu-

nha, ainda menino, da janela de um trem, na estação de Goiandira (Goiás), ganha destaque, 

enfeixadas por suas últimas memórias nesse magnífico conto. 

Todas essas memórias vêm como uma avalanche, lembranças se sobrepondo a outras 

lembranças e complementando as primeiras e assim por diante, como um caleidoscópio apon-

tando para o passado e para o presente, simultaneamente, um gigantesco palimpsesto com ca-

madas e mais camadas de significado, que seriam revisados e revisitados ao longo dos outros 

relatos. E termina contando que: “No museu da memória há eu adolescente e andando sozinho 

[...] há a lembrança de quando eu tinha quatro anos, cortando-me com o aparelho de meu pai, 

ao imitá-lo fazendo a barba. Ah, quando terá começado este verdadeiro eu?” (2016, p. 173). 

No grande museu da memória de lembranças do autor povoam as imagens e recordações 

que marcaram uma vida. Pinçados e escolhidos, esses fragmentos conseguem dar algumas pis-

tas de como o autor montou esses contos e que fatos julgou serem mais importantes de serem 

narrados. É interessante vermos fatos que voltarão em outros textos, perpassando de modo 

quase cíclico todos os contos aqui destacados e estudados. 

Em “A bruxa” Sérgio Sant’Anna começa a relatar que na rua de sua infância em Bota-

fogo era comum esse tipo de inseto voador aparecer, aquelas mariposas grandes e negras, e que 

alguns acreditam, como ele mesmo faz questão de frisar indicar mal agouro e prenúncio de 

morte na casa. Com muito medo recorria ao pai para expulsar tão repulsivo bicho, pois matar 

ninguém se atrevia, seja porque ficaria uma sujeira daquelas ou mesmo por superstição. A 

bruxa, o inseto, é o catalisador de todo um manancial de lembranças e memórias que se perfilam 

após o parágrafo de apresentação inicial. 
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O autor fala de suas práticas religiosas da infância, e como a mãe o obrigava a tudo isso 

incutindo-lhe um medo atroz caso não rezasse ou falasse palavrões, do mesmo modo que iria 

morrer em pecado mortal, ainda que não entendesse muito bem o que seria isso. E acredita por 

isso mesmo que quando observava o Cristo, no alto do morro do Corcovado, tinha a certeza de 

ser Deus. 

O autor se recorda em sequência de Zulmira, costureira que vinha em sua casa trabalhar. 

E o que impressionava “na magra e curvada Zulmira” era que havia quebrado a espinha em um 

desastre de trem na Central do Brasil e se movia bamboleando e com um andar sinistro.  

E depois de recordar da fatídica Zulmira, evoca de novo as bruxas, e como essas se 

tornaram tão raras nas grandes cidades, e da última que se fez presente o fez recordar “os medos 

de infância”, como o da morte. Com essa bruxa e o medo supersticioso de sua infância, do azar 

de matá-la que se torna uma tolice de adulto. 

Consternado e conformado com a presença da bruxa em seu apartamento, a batiza como 

Brunhilda e resolve dormir. Ao acordar e rememorar as bruxas torturadas e mortas na Idade 

Média começa o “devaneio”, que o faz lembrar de sua grande amiga, Clarice Lispector, que por 

sua temática misteriosa e seus livros muito densos ganhou tal apelido. E Brunhilda mudou de 

nome para Clarice. 

Recorda de um Congresso sobre bruxaria em Bogotá, ao qual a autora compareceu11, e 

simplesmente leu seu conto “O ovo e a galinha”, que o público presente nada entendeu. E o faz 

lembrar que: “Tenho um livro cujo conteúdo são cartas e fotografias de Clarice Lispector, mais 

maravilhosa do que nunca, mulher dotada de uma beleza tão única e original como os seus 

livros. Apesar de morta de câncer em 1977, sou capaz ainda de apaixonar-me por ela, por uma 

simples fotografia” (2016, p. 151). 

E tal recorte do tempo o situa em 1975, quando ainda morava em Belo Horizonte, vindo 

ao Rio para lançar um livro e tendo o telefone de Clarice, liga e pergunta se poderia presenteá-

la com esse livro. Convidado a comparecer a seu apartamento no Leme, sente-se intimidado e 

embaraçado diante de uma mulher que tanto admirava.  

Clarice lhe revela alguns truques e segredos, como o hábito de acordar todos os dias às 

quatro e meia, cinco horas para escrever, e que, por odiar a vida social, precisou se separar de 

seu marido embaixador. Aconselhou-o a estar com a vida estabilizada aos 33 anos. Ele lhe conta 

que, mesmo casado, vivia uma paixão, e ela o elogiou por ser bonito. E ele assim diz: “Apesar 

de ela ter mais de cinquenta anos, eu gostaria de tomá-la nos braços, na verdade a estava 

                                                           
11 Vale ressaltar o engano do autor, pois Clarice Lispector não compareceu a esse Congresso. 
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amando, a escritora-bruxa, com um sotaque em sua voz, seus mistérios todos, a beleza que ainda 

tinha com mais de cinquenta anos” (2016, p. 152). 

Conta que teve a honra de ser seu acompanhante em uma festa, e que teve o privilégio 

de buscá-la em seu apartamento. E finaliza sobre o amor e a paixão que Clarice lhe despertou: 

“Clarice Lispector nunca mais saiu da minha cabeça, como objeto de meu amor e até desejo, 

mas com quantos não tive que dividi-la? De todo modo, muitas vezes fantasiei que voltava à 

sua casa e partilhava sua cama com ela. Mas não ouso nenhuma vulgaridade sobre Clarice” 

(2016, p. 153). 

A menção ao nome e a figura de Clarice Lispector até bem recentemente volta à mente 

do autor em postagem do próprio em sua rede social:  

 

Agora há pouco, não sei por quê, me lembrei de uma experiência de vida. 

Como não há nenhuma perspectiva, no momento, de aproveitá-la em algum 

futuro livro, resolvi compartilhá-la aqui no facebook. Eu estava num avião a 

caminho de Madrid. Fora convidado para um seminário sobre Clarice Lispec-

tor. Em telefonemas trocados com o Ministério da Cultura, me fora passado 

que havia uma reserva para mim na Residência dos Estudantes. Eric Nepomu-

ceno, que trabalhava no Ministério, se encontraria comigo no aeroporto para 

levar-me lá. Preocupava-me o fato de que talvez a tal Residência fosse um 

local barulhento cheio de jovens estudantes. Não me passaram nem o ende-

reço. No avião, Luiz Costa Lima, que estava no voo, para participar de outro 

evento, disse-me que, se era o que ele pensava, era um lugar bem interessante. 

Chegando ao Aeroporto, nem sinal de Eric. Dirigindo-me ao balcão de infor-

mações, o funcionário nada sabia sobre a Residência. Mas descobriu o ende-

reço num catálogo e passou-o para mim. Peguei um táxi e dirigi-me para lá. 

Ao chegar na tal Residência, vi desde logo que era uma casa simpática, à an-

tiga. E a moça na recepção não só confirmou a reserva, como me tratou com 

muita cortesia. Subi até o quarto e gostei dele desde logo. Era muito simples, 

apenas com o mobiliário essencial, com uma escrivaninha sóbria. E não havia 

televisão! Descendo para jantar, antes de entrar no restaurante, olhei na parede 

uma série de fotografias e papéis diversos com depoimentos agradecidos, que 

deixavam claro que ali se hospedavam pessoas para escrever teses, livros - 

cientistas e artistas. Entre estes últimos estavam Federico Garcia Lorca. Sal-

vador Dali e Luís Buñuel, quando ainda eram jovens desconhecidos. Foi então 

que me caiu a ficha: esta residência era a mesma mencionada por Buñuel em 

seu livro "Meu último suspiro", no qual narrava, com riqueza de detalhes sem-

pre interessantíssimos, sua convivência com Dali e Lorca. Eu me lembrava 

bem dessa parte do livro do grande diretor de cinema espanhol. Lembro-me 

até que Buñuel contou que García Lorca começara a ler para eles um de suas 

peças, creio que "A casa de Bernarda Alba, que tornou-se mais tarde uma obra 

cultuada mundialmente. Mas, naquele momento, Dali e Bunûel cortaram a pa-

lavra do também grande poeta e dramaturgo espanhol, e um deles disse: 

"Basta, Federico, é uma merda." Fiquei muito feliz de estar justamente ali. E, 

no que era mais um refeitório, fui servido de uma ótima comida caseira, a 

mesma oferecida a todos os hóspedes. E a própria sala era de uma simplicidade 

parecida como a uma pensão acolhedora. Era uma das poucas noites que eu 

passaria em Madrid e poderia ter saído para a cidade cheia de atrações. No 
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entanto, fui deitar-me, com prazer de estar naquele quarto silencioso, com sua 

cama asséptica, mas confortável e peguei para ler "A maçã no escuro", de 

Clarice, com quem estava em falta. E tudo me pareceu uma noite perfeita, que 

eu não queria desperdiçar12 (2018). 
 

No dia seguinte sai para uma de suas atividades favoritas, o caminhar pelas ruas da 

cidade, e no Cosme Velho, se recorda de outro grande bruxo de nossa literatura – Machado de 

Assis. Segue sua caminhada até o trenzinho do Corcovado para, em seguida, prosseguir pela 

estátua do Cristo Redentor, e ali parado descobre o real motivo do seu passeio: 

 

Pois, virando o meu olhar à direita, para baixo, bem lá embaixo, tive a emoção 

de reviver o meu passado, avistando a rua Cesário Alvim, em Botafogo, de 

minha infância. E pensei no menino que eu fora, contemplando o Cristo Deus 

no meio do canto de cigarras e, como se fosse um crepúsculo róseo, me vi 

elevando minha oração, cheia de medo, ao Senhor.  

Depois, virando a cabeça, tornei a olhar para baixo, agora à minha frente, e 

não apenas divisei o meu apartamento ao longe, mas o vi vazio de mim, con-

templei a minha ausência, embora avistando, e estaria cheio de textos e rascu-

nhos, o quarto onde escrevo, primeiro à mão, depois passando para o compu-

tador. Ia dizer vazio de tudo, mas lá estaria a bruxa, que agora não me metia 

mais medo da morte, porque seu nome era Clarice e, mesmo que eu morresse, 

seria para estar com ela (2016, p. 154). 

 

Ao voltar para casa não encontra mais a bruxa Clarice engastada no espelho. Em seu 

lugar só há o pozinho que ela deixou para trás, e torcendo para que fertilizasse esse seu conto, 

tão repleto de memórias e saudosismos, que mescla infância com paixão e admiração, com 

medo e receio. Que mistura em um mesmo enredo sua mãe e Clarice Lispector, que congrega 

os receios de um menino e os anseios de um homem, que fez não apenas nesse texto, uma 

homenagem a todos aqueles que lhe foram queridos e marcaram sua vida, como também uma 

égide a sua infância e juventude. 

“O conto zero”, que empresta o nome e abre a coletânea de contos, apresenta a singular 

característica de não somente ser narrado em terceira pessoa, mas também ser narrado por um 

você. 

É 1954, até metade desse ano o protagonista vivera com sua família em Londres, por 

causa de uma bolsa de pós-graduação que o pai ganhara para estudar ciências econômicas. E 

ele e seu irmão matam aulas para desbravarem as ruas da cidade e andarem de metrô por toda 

                                                           
12 Disponível em: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1283943141707950&id=100002768284974. 

Acesso em: 06/02/2018. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1283943141707950&id=100002768284974
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parte, assim como, ao comparecerem às aulas, ficam chocados com os hábitos locais, que in-

cluem meninos serem castigados com a palmatória. 

Matar aula era constante, assim como a subtração de moedas e pequenas notas para 

andarem nos ônibus de dois andares e perambularem por toda a parte da cidade. Visitaram o 

famoso museu de cera, e tomaram por hábitos dois vícios: o fumo e o jogo, fazendo com que 

ele se recorde do primeiro trago de cigarro que deu na vida nesse período, e “a emoção da 

transgressão”, da mesma maneira do primeiro jogo nas maquininhas caça-níqueis. 

 E o vício inerente ao jogo fez com que roubassem (ele e seu irmão) notas cada vez de 

maior valor do pai, que trocavam por uma porção de moedas quando voltavam às ruas. E as 

máquinas iam se sucedendo, sempre pulando para outra quando enjoavam de alguma. 

Essa rotina se manteve até os pais serem notificados da ausência dos filhos no colégio 

e, por conseguinte, ficarem de castigo. Esse isolamento junto com o irmão em casa chama a 

atenção para um fator interessante que o autor indica, pois, a mãe, católica fervorosa, os havia 

matriculado em um colégio católico e a vizinhança onde moravam era, em sua imensa maioria, 

de protestantes-anglicanos, o que os fazia não terem amigos no bairro em que viviam e se sen-

tirem cada vez mais isolados. 

 Essa passagem por Londres, que seria complementada por outras viagens pela Europa 

antes do regresso ao Rio, ainda foi marcada por um acontecimento importante de formação do 

autor, que foi o despertar da sua sexualidade, em uma cena que comentamos anteriormente. E 

o ódio que sentiu por seu irmão ter contado a sua mãe e ela ir falar com os pais da menina, 

Sarah, como também da perda da oportunidade de ter tido naquele momento sua primeira ex-

periência sexual com uma menina de onze anos de idade, em que fantasiou inúmeras cenas com 

o desfecho completamente distinto: “E foi assim, em Londres, que despertou a sua sexualidade, 

auxiliada por sua imaginação. E foi lá também o seu primeiro beijo, ali mesmo atrás da cortina 

(2016, p. 15-16). 

Após esse período, a família se muda para um hotel em South Kensington, cuja diversão 

para os jovens consistia em fazer barulho e irritar os idosos do local, pois o tédio era constante. 

Sua admiração pelo futebol novamente é contada, não importando muito quem jogasse, e sua 

paixão por essa Londres que marcou sua juventude: “Você está escrevendo isso neste momento 

e dá-se conta de que amava e ainda ama a Londres daquele tempo, envolta em neblina” (2016, 

p. 18). 
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O itinerário que fizeram pela Europa foi longo e o pai, aventureiro, resolveu regressar 

ao Brasil em um pequeno navio argentino. O jovem ainda segue com as recordações da pequena 

Sarah e sua paixão despedaçada.  

Nesse ponto o relato se desloca da capital inglesa para a volta ao Rio de Janeiro, em que 

os fatos que se sucedem são a expulsão do irmão do colégio e seu consequente vício em corridas 

de cavalo, junto a matar aulas para assistir ao teatro das vedetes. E o que de fato o chocou foi o 

irmão estar de caso com uma das coristas, que lhe cobrava uma modesta quantia pelos progra-

mas. 

E as histórias do irmão provocaram mais ainda a sexualidade recém desperta em Lon-

dres, de tal modo que, convencido a perder a virgindade, encaminhou-se: 

 

[...] ao rendez-vous da rua do Riachuelo, 388, e comeu sua primeira mulher. 

Foi decepcionante, porque, de tão excitado, você cometeu a besteira de bater 

uma bronha no banho de banheira, antes de sair, e chegou ao rendez-vous já 

saciado, então foi só meia foda, com uma mulher que, nua, perdia seus encan-

tos e você, em cima dela, não sabia direito o que fazer e ela apressando-o para 

terminar logo. Mas o que valeu mesmo foi você poder contar, sem mentir, que 

já não era mais virgem (2016, p. 22). 

 

Nesse conto em específico a questão do erotismo e da sexualidade do autor se tornam 

bem mais prementes e serão analisadas no capítulo “Híbridos retalhos”. O que vale destacar 

sobre o tema é o apreço pelo tio que narrava todas as suas aventuras e peripécias com o público 

feminino, e que tanta imaginação e volúpia lhe deram. 

Um outro fator importante e que o autor destaca e que também veremos posteriormente 

é o gosto por exaustivas e longas caminhadas, assim como a curiosidade de identificar e saber 

cada canto da cidade, gravando em sua memória paisagens e pessoas que constituem uma 

grande e caótica urbe, e tudo o que ela pode lhe oferecer. E como faz questão de ressaltar: “Esta 

era a sua cidade e a sensação de ser moderno vinha, principalmente, dos anúncios luminosos 

próximo ao morro, que faziam você fixar-lhe a atenção” (2016, p. 25). 

Um saudosismo do autor refere-se ao seu gosto pela chuva, presente igualmente em 

vários textos, e a alegria melancólica que ela lhe traz, em que os pingos no rosto proporcionam 

uma série de lembranças de uma infância muito vivida e aproveitada, em que junto ao irmão 

fora bastante divertida. E aqui, cabe a menção novamente a “Papeizinhos picados”. 

Destaca-se também o medo de automóveis que perseguiu o autor até a idade adulta pelo 

acidente que sua família sofreu e que o impedia de tirar a carteira de motorista, e que somente 

fez obrigado, mas o medo de automóveis na estrada permanece até hoje. 
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Lembra-se do Rio de antigamente, quando as crianças podiam brincar livremente nas 

ruas, sem qualquer receio, mesmo depois de anoitecer, dos bares de rua sempre cheios e solíci-

tos, das praias limpas e não tão cheias e abarrotadas no verão. 

Um elemento chave da memória e lembrança afetiva de seu pai se encontra no radinho 

de pilha que ganhara quando ele trouxe o presente do exterior, com fone de ouvido. E ia com 

ele escondido para o colégio, pois à noite servia para ele, o irmão e demais colegas apostadores 

saberem o resultado do turfe.  

E narrando “aos 73 anos de idade sobre um passado remoto”, Sérgio Sant’Anna relata, 

de modo até emocionado e com certo pesar, o segredo de sua mãe que solteira, fora apaixonada 

por um sujeito chamado Hélio, e que grávida e abandonada por ele entregou o filho às freiras, 

até que descobriu que o bebê morrera e a mãe de certa forma “surtara”, criando para si uma 

religiosidade exacerbada e uma repulsa à sexualidade. Recebeu tal notícia somente aos trinta e 

cinco anos de idade passada pelo irmão que soubera por um tio: “E você só veio a saber disso 

muito mais tarde e nunca condenou a sua mãe, a não ser por sua severidade extrema, da qual 

vocês, os filhos homens, conseguiam escapulir de um monte de formas” (2016, p. 29). 

E o conto termina com o autor relembrando a mãe em uma noite aos treze anos o colo-

cando para escovar os dentes e ir para a cama dormir, depois de rezarem e conclui: “Antes disso 

você não conservava uma memória e era como se fosse ninguém. Era um momento zero em 

sua vida, como se nem mesmo o mundo existisse” (2016, p. 30). 

Sobre o “Conto zero” ainda podemos destacar que tal texto é talvez o mais significativo 

de todos os que se referem aos relatos de infância do autor, pois nesse, sua família ganha des-

taque e sobretudo a mãe, figura tão querida, amada e, ao mesmo tempo, temida. E acreditamos 

que, por ser tão especial e ter um papel tão fundamental em sua vida, mereceu ganhar um texto 

só para si, totalmente em sua homenagem, como agora veremos. 

“A mãe”, se inicia pela religiosidade da própria, o que provocou gradualmente o afasta-

mento dos dogmas religiosos pelo menino Sérgio. Porém, a impressão nessa fé inquebrantável 

e constante da mãe ainda hoje o impressiona, o que pode tê-lo levado a ser agnóstico e depois 

ateu. 

A mãe morrera no início da década de 90, aos oitenta e um anos de idade, depois de 

muito sofrimento, como faz questão de ressaltar o autor. Doenças a consumiram por anos, le-

vando à amputação de uma das pernas. 

Durante o velório com o pai, o autor recorda do amor da mãe pelos familiares, sobretudo 

pelo pai Waldemar e em como a morte e a vida estão em linhas tão tênues, e seu sonho de voltar 
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a ser jovem vivendo na casa dos pais, voltando a sentir aquele afago e proteção que só sua mãe 

poderia lhe dar. 

Depois de um sonho muito realista com a mãe, o autor se volta à infância e narra sua 

conflituosa relação com ela, seus medos e por tudo que passou em sua companhia, ao mesmo 

tempo que o carinho sempre se manteve igual. 

Uma de suas memórias é a mãe e o pai mantendo relações sexuais, com ele por trás dela 

e isso o chocou, já que tudo concernente à sexualidade ela evitava para si e para todos que a 

cercavam, abominava qualquer tipo de contato mais íntimo. E confidenciava aos filhos que a 

mulher só mantinha relações com o marido para satisfazer seus desejos. 

Os palavrões eram terminantemente proibidos, assim como o contato com qualquer pes-

soa que se utilizasse desse tipo de linguagem, o que, obviamente, afastava qualquer possibili-

dade de amizade. 

Lembranças de quando fora para o internato do Colégio São José com o despertar muito 

precoce de uma réstia de sexualidade, ao ouvir os coleguinhas comentando maledicências, jun-

tam-se as suas primeiras recordações do futebol, e de ir com o pai aos jogos, até uma menininha 

de seus dez anos lhe perguntar se ele sabia o que era “foder”, e também pelas espiadas que dava 

na irmã Sonia com um namorado. 

Seguimos com o tempo até 1977, e a descoberta, como vimos anteriormente, pelo irmão, 

que a mãe tivera um filho que, em pouco tempo, morrera. E incluindo nesse fato a questão da 

mãe que quando conhecera o pai, mantinha casos com outros homens. 

Um resumo mais ou menos da história da mãe naquele período engloba que, grávida aos 

vinte e quatro anos, coisa impensável na década de 30, com o agravo da avó, Dolores, não 

aceitar a filha ser mãe solteira. Quando os sinais da gravidez se tornaram mais evidentes, fora 

obrigada a se retirar para o sítio de um conhecido. Depois do filho ter nascido, ele fora dado 

para adoção, porém a mãe enlouquecida o quis de volta. 

Assim, a criança foi recuperada e criada no morro Dona Marta, em Botafogo, pela irmã 

da empregada da família. E a mãe visitava a criança todos os dias, o nome do menino nunca foi 

revelado. A criança, porém, faleceu com apenas nove meses de vida. 

O autor confidencia que em momentos de aperto invoca a alma desse irmão que nunca 

conhecera, e cujo túmulo se encontra perto do nicho dos outros familiares, e caso o avô, pai de 

sua mãe estivesse vivo, o destino do menino teria sido outro, e possivelmente o autor nem teria 

nascido. Aqui a questão do trauma se torna nebulosa, já que o autor não conheceu o irmão este 

teoricamente não poderia ter um maior significado em sua vida, contudo, se tal irmão houvesse 
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tido outra criação e sobrevivesse, o autor poderia nunca ter nascido. O caso guarda semelhanças 

com o que rapidamente observamos em Meus desacontecimentos, de Eliane Brum. 

A mãe era funcionária do pai, que na época amava e estava com outra mulher, Jaci, que 

fora obrigado a se separar quando engravidara sua mãe. Depois de morta a mãe, o pai com mais 

de setenta anos voltara a se comunicar com essa mulher, propôs casamento, ela aceitou, mas o 

ato não foi consumado. E afirma que ambos podem nunca ter se amado, mas se gostavam e 

respeitavam muito. Fato consumado para o autor no lançamento em 1991 do seu livro Breve 

história do espírito, dedicado ao pai, que exigiu a dedicatória também à mãe falecida. 

Em seguida, o autor volta ao debate religioso provocado pela fé de sua mãe e aprofunda 

seus medos infantis de demônios e de inferno até a idade adulta, e isso fica evidente no trecho 

em que narra sua depressão, e desejo de suicidar-se:  

 

Houve um tempo em que, acometido por uma insuportável depressão e deses-

perança, acalentava ideias de suicídio. Mas minha tortura psíquica se agravava 

ao admitir que o demônio podia estar me tentando para conquistar minha alma 

por toda a eternidade. Eu chegava a visualizar o diabo resfolegando ao meu 

lado, soprando em meu ouvido ou dentro de mim: “Vá lá e se mate” (2017, p. 

80). 

 

Mesmo sendo ateu convicto essa ideia do inferno e do demônio continua perseguindo-

o, e acredita que por sorte, azar ou coincidência, tal fato o impediu de se suicidar e acabou por 

atenuar e diminuir progressivamente sua depressão nessa época. 

Dentre as figuras míticas da família e agregados destacam-se: a figura de Carlos, tio do 

autor, irmão de sua mãe, que morrera aos vinte e cinco anos de idade, de tuberculose. Mito por 

ter grandes dotes musicais, por criar uma cobra, por ser médico e ainda praticar vários esportes, 

incluindo ser goleiro amador do Fluminense; Carmen, outra tia que morrera aos onze anos de 

peritonite cantando, provocada por uma apendicite aguda; e Bó, agregada da família por gera-

ções, cuidando de todos eles, a quem o autor recorda com muito carinho. Como faz questão de 

assinalar: “E é com grande emoção que invoco agora a Bó nesta escrita. Sinto-a como outra 

mãe a velar por mim do além, uma mãe bem mais carinhosa do que a minha própria” (2017, p. 

85). Curioso notar que apesar de todo o amor que devota à mãe, é Bó que cuidou de forma mais 

fraterna dele, e complementa: “Minha mãe negra, recebida com grandes honras numa vida pos-

terior à morte. E o que não pôde acontecer com o filho natural de minha mãe, aconteceu com a 

Bó. Foi enterrada no jazigo da família” (2017, p. 85). 
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E termina o conto invocando que nesse mesmo jazigo comprado pelo avô está o seu 

espaço lá reservado no futuro. E reflete que a cremação é o modo mais prático e higiênico de 

se despedir de uma pessoa querida. 

Portanto, em “A mãe”, vimos um Sérgio Sant’Anna extremamente emotivo e sentimen-

tal, que transforma em palavras um sentimento represado por décadas, por uma mãe que tanto 

ama, mas que ao mesmo tempo lhe incutiu tantos medos e receios. Como veremos no capítulo 

“Falando (ou não) de si” em entrevista do autor, após sua morte o autor decide mergulhar em 

sua infância e adolescência e narrar um pouco de suas histórias e memórias de uma vida, e de 

um passado que resolve se fazer presente. 

Em “A rua e a casa”, o autor de início situa até onde sua memória alcança no tempo, 

nos longínquos anos de sua infância na rua Cesário Alvim, em Botafogo. Fala de seu nasci-

mento, em 1941 e consequente período de guerra, e o modo como o país se virara com o racio-

namento de combustíveis. 

O medo infantil dos caminhões de lixo e dos lixeiros está presente, do mesmo modo que 

se sua mãe demorasse a chegar em casa o coração se apertava, com receio de ela nunca mais 

voltar. O autor recorda da cena em que estava sentado num degrau de cimento no portão de sua 

casa. Igualmente e do mesmo local lembra que foi o último a entrar no colégio, aos cinco anos, 

e antes disso, passava as tardes sozinho com sua mãe. Rememora o fato de sua mãe, uma vez, 

ter colocado um menino doente para deitar em sua cama, e o ciúme fora muito violento, sem 

contar que nas primeiras idas ao colégio o menino se urinava todo e chorava demais. 

As brincadeiras com o irmão eram constantes, e a bagunça era generalizada, incluindo 

um menino negro e pobre que se coloca no recôndito mais fundo de sua memória, de nome 

Estevão, que junto ao autor e seu irmão passeavam no banco de trás do carro que o pai tinha 

porque trabalhava para o governo. Cortes, machucados, pedradas e sujeira eram partes do coti-

diano do jovem Sérgio em sua infância. 

A morte começa a ganhar significado para o jovem ao acompanhar o suicídio do filho 

da vizinha. De outra que morria aos poucos de câncer, e o atropelamento de um colega, que não 

morrera, fora apenas um susto. A partir dessas mortes voltamos a ver a citação ao livro A tra-

gédia brasileira: “Com o suicídio de Eurico, o atropelamento de Raulzinho, o cantar das cigar-

ras e da Ave-maria, as cantigas de roda, etc., você, muitos anos depois, escreveu A tragédia 

brasileira [...]” (2017, p. 90). 

Mais uma vez e reiteradamente nesses contos vemos a sexualidade ainda bastante inci-

piente sendo estimulada, pelas vizinhas, com que tomava banhos, pela arrumadeira que lhe dava 
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banho e que o jovem queria muito bulir com os seios da mulher, chegando a pedir se poderia 

tocá-los e sendo energicamente reprimido, e mesmo vendo a mãe e a irmã se trocarem pelo 

buraco da fechadura, e posteriormente sozinho no quarto dos pais se esfregava na cama deles 

sentindo prazer com o ato. 

Há a menção ao jogo do bicho, na época em grande circulação, como seu tio Luiz, nesse 

período recém divorciado morando em sua casa era frequentador assíduo, tudo conivente com 

a polícia, com exceção da Polícia Especial, grupo de elite da Ditadura Vargas. O autor volta-se 

rapidamente para o momento histórico e político do país, mostrando um painel social dos fatos. 

Voltamos a ter uma noção das possíveis amizades e vizinhança do jovem em sua infân-

cia, sempre atrapalhadas ou interrompidas pela mãe, em seu fervor de livrá-lo das péssimas 

influências, ou por seus maus hábitos que espantavam quem se aproximava, com brigas desne-

cessárias e outros motivos bobos. A infância do autor se deu praticamente sozinho ou brincando 

com o irmão. 

Dois fatos são narrados paralelos e de certa forma integram a memória do autor por 

analogia, de um lado os pobres do morro do Querosene, que não mais existe, vinham à noite 

pedir mantimentos, até o dia em que o morro se incendiou, e de outro lado, a avó Dolores, que 

naquele tempo já não andava bem da cabeça e constantemente fugia de casa, com o perigo 

iminente de toda vez ser atropelada. A avó foi alvo de muitas brincadeiras de sua parte e de seu 

irmão. 

Avanços tecnológicos chegavam ao país, como a televisão, as vitrolas mais modernas e 

até um carro, que importara da Inglaterra, de sua estadia na Europa. Com o automóvel passaram 

a poder circular por lugares mais distantes da cidade. E graças a outro automóvel, o do tio, 

viraram assíduos frequentadores dos jogos de futebol. E aqui voltamos ao ponto em que o tio, 

divorciado e dormindo no quarto dos jovens, narrava suas peripécias amorosas e sexuais e pro-

pulsando o jovem Sérgio ao rendez-vous da rua Riachuelo. 

O desenrolar final da narrativa caminha para o padecimento e a morte da avó, que sofria 

muito e cuja morte se tornava um alívio. As recordações do conto mostram como foco central 

e desencadeador das lembranças a casa de sua infância em Botafogo, e como a partir dela muitos 

fragmentos de lembrança puderam vir à tona e ganharam vida. Desde o carinho pelo tio predi-

leto e que o incentivou aos prazeres da carne, até a avó meio turrona, que servia muitas vezes 

de brinquedo ou joguete em suas mãos, até as poucas crianças com as quais conseguia e podia 

conviver nessa fase. 
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Assim, ao analisarmos os relatos de infância do autor notamos que, ao rememorar e dar 

vida a suas lembranças, esse passado torna-se muito nítido, fazendo com que as narrativas ga-

nhem alto grau emotivo e afetivo, em que podemos perceber que certas feridas ainda estão 

latentes, tais como a presença da mãe, da menininha morta no atropelamento, dos amigos e 

amores que fez e conquistou ao longo tempo, lugares e objetos queridos que povoam sua ima-

ginação. Em suma, de tudo que constituiu sua infância e juventude. Esses pequenos momentos 

e fragmentos formam um imenso painel autobiográfico em que a escrita montada e conduzida 

como um caleidoscópio exibe vários fragmentos e estilhaços, dependendo do ângulo e do olhar 

do observador, feixes de luz e memórias que iluminam e trazem à vida narrativas repletas de 

lembranças. 

 

 

1.3. JOSÉ, DE RUBEM FONSECA 

 

 

 A novela José foi inicialmente escrita e pensada em forma de crônica ou mesmo 

um esboço literário, de viés autobiográfico e de mesmo nome, dividida em apenas cinco partes 

e publicada na coletânea O romance morreu (2007), diferentemente dos dezenove capítulos ou 

fragmentos que viriam a ser publicados quatro anos depois, já constituídos como um todo coeso 

e uniforme, dando vida em palavras à infância e à juventude de Rubem Fonseca. 

 Rubem Fonseca inicia seu texto com uma citação dos Irmãos Karamázov, se-

gundo a qual as memórias que todos nós trazemos da infância são a nossa melhor educação, e 

que basta uma delas para em um momento decisivo de nossas vidas nos salvarmos. Por outro 

lado, afirma que a memória trai a todos que nela se fiam, pois ela é justamente uma aliada do 

pleno esquecimento e da morte. Portanto, como o autor destaca: 

 

Ao falar de sua infância José tem que recorrer à sua memória e sabe que ela o 

trai, pois muita coisa está sendo relembrada de maneira inexata, ou foi esque-

cida. Mas ele gostaria de concluir, ao fim dessas lembranças tumultuadas, que 

a memória pode ser uma aliada da vida. Sabe que todo relato autobiográfico é 

um amontoado de mentiras – o autor mente para o leitor e mente para si 

mesmo. Mas aqui, se alguma coisa foi esquecida, ele se esforçou para que 

nada fosse inventado (2011, p. 6). 

 

O que podemos sublinhar desse trecho da novela, e que já vimos anteriormente, é que a 

memória por ser essa região tão densa e nebulosa quando alcançada, nunca será de modo pleno, 
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total ou estritamente fiel aos dados que dela possamos extrair, pois justamente a memória é 

constituída por fragmentos e pequenos pedaços que podemos tentar conectar e acessar da me-

lhor maneira possível, mas jamais de modo completo. Do mesmo modo que um relato autobi-

ográfico, um relato de infância vai se pautar pelos pontos que já elencamos: a voz da criança 

aliada e trazida à tona pelo eu adulto, juntamente à lembrança velada e escondida que irá pro-

porcionar tal conexão entre os dois polos e finalizando a isso as recordações que nos vêm por 

outros, próximos e íntimos. E conclui no seu esforço de não inventar, mesmo que não se lembre 

de tal fato ou acontecimento. 

Tenta dar uma mínima cronologia às suas lembranças, mas a tarefa é praticamente im-

possível. Começa assim, dizendo que quando tinha oito anos sua família morava numa cidade 

de Minas Gerais (Juiz de Fora), mas ele só estava presente com ela em corpo, porque o espírito, 

a mente e a alma estavam totalmente imersos e envolvidos nas leituras e, consequentemente, na 

literatura. 

Impressiona a quantidade e qualidade de suas leituras para tão tenra idade, sobretudo, 

pelo que mais gostava de ler, os romances de cavalaria e de aventura, chamados popularmente 

de “capa e espada”, passando os seus dias desbravando reinos e conquistando impérios pela 

Europa. Graças a sua tia Natália, atriz de teatro, e mantenedora de seu enorme e abastado sor-

tilégio de volumes, que lhe enviava periodicamente do Rio de Janeiro, então capital do país. E 

como o próprio reitera: “Ele vivia aquela vida, a sua verdadeira vida” (2011, p. 8). 

Nesse ponto, podemos apontar um elemento importante da literatura do autor, e que 

veremos em um momento nos Josés do próximo capítulo, que é o gosto irrestrito pela culinária 

lusa, e que por sua mãe fazer esses deliciosos pratos de sua terra tal hábito nunca o abandonou. 

Assim como seu pai lhe oferecia um autêntico vinho maduro português diluído com água e 

açúcar, mesmo que o gosto se aproximasse muito do suco de uva, o jovem adorava porque 

remetia às bebidas dos personagens dos romances. A mãe não bebia porque não era de bom 

tom. 

A mãe lhe dissera que ele aprendera a ler sozinho aos quatro anos de idade, muito pro-

vavelmente ao ver seus irmãos mais velhos estudando, e igualmente acreditava que por isso 

José fosse tão obcecado pela leitura, e passasse os dias e as noites sobre os livros. 

Como também veremos no próximo capítulo, a questão da leitura é de suma importância 

para a literatura de Rubem Fonseca e sua compreensão. Todo o arcabouço que constrói em seus 

textos, por camadas e repletos de significados nas entrelinhas, somado a isso toda a preocupação 

que tem no modo como seu leitor irá receber tal texto, reforçam esse caráter e mostram que 
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mais do que escrever e produzir literatura, um grande autor sempre deve começar por ser um 

exímio e atento leitor, não só de livros, mas também de sentimentos humanos. 

José recorda dos irmãos a partir de uma foto que tem de si ainda muito pequeno com os 

pais, tal irmão morreria do coração aos cinquenta anos e o outro demonstraria na foto, segundo 

o autor, “a falta de sensatez” que causaria transtornos futuros para toda à família. E sobre o 

terceiro filho, no caso ele, diz: “Na verdade, a mãe de José, depois de ter tido dois filhos ho-

mens, queria uma menina, e nasceu mais um menino. Ela gostaria que ele entrasse para o semi-

nário e se tornasse padre. Mal sabia que José, desde muito jovem, se tornaria ateu” (2011, p. 

13). 

Essa obsessão da mãe em fazer do autor um padre perpassa alguns de seus textos e 

personagens. E igualmente a questão e a defesa do ateísmo e total repulsa aos dogmas religio-

sos, sejam de qualquer espécie, também ficam bastante evidenciados nesses escritos.  

E aqui podemos relacionar paralelamente com a estória e a vida de Sérgio Sant’Anna. 

Ambos com mães com árduo fervor religioso que tentavam incutir tais hábitos aos filhos, o que 

os levou à total repulsa a qualquer tipo de religião e ao previsível ateísmo. Juntando-se a isso, 

temos que os dois quase não nasceram, ou melhor, nasceram sob circunstâncias especiais. Sér-

gio Sant’Anna que poderia não ter existido se sua mãe tivesse dado um rumo diferente à vida 

de seu irmão morto ainda jovem, e Rubem Fonseca se sua mãe realizasse seu desejo de ter tido 

uma filha, e como não teve, quis que o caçula fosse padre. 

  Suas técnicas de leitura à noite e de madrugada eram variadas, já que a mãe preocupada 

dele ficar doente o proibia de ler nesse horário, e doente era justamente o que ele queria, pois, 

enfermo poderia passar o dia todo na cama lendo sem maiores interrupções, e somente a leitura 

conseguia de fato alimentar o seu corpo. 

A aprendizagem da escrita se deu com uma máquina de escrever americana antiga que 

havia na casa. E tal costume o fez desenvolver uma mania, um vício que também irá perpassar 

outros trabalhos seus – nunca conseguiu escrever nada a mão, somente se sentia livre e à von-

tade digitando nas teclas da máquina, e sua salvação futura ao irritante som dessas teclas foi a 

maravilhosa invenção do computador. 

Sobre as brincadeiras de meninos como jogar bola de gude ou brincar com soldados de 

chumbo nunca o encantaram, as únicas que de fato lhe interessavam eram o futebol (paixão 

para toda a vida e entoado de diversas formas), observar os animais no porão e andar de velo-

cípede, mas de tudo, a leitura sempre ficaria em primeiríssimo lugar. 
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Acrescentamos a isso mais um detalhe interessante, o autor nunca leu na infância livros 

de literatura infantil, e faz bastante questão de frisar isso, somente adulto e por curiosidade 

profissional foi ler e conhecer. E esse hábito da leitura incluía e inclui de tudo, até bulas de 

remédios quando não tem acesso a um texto. Depois de lidos todos os franceses, seguiram-se 

os portugueses e foi adiante, incluindo uma paixão constante, que seriam os livros de mistérios 

e policiais. 

Os pais de José se conheceram no Rio de Janeiro, e o pai como bom trabalhador e espe-

rando prosperar na vida ouvira sobre uma cidade mineira em franco processo de expansão in-

dustrial. Com os anos de economia de uma vida modesta junto a empréstimos conseguiu abrir 

seu negócio nessa cidade e progrediu. 

A mãe de José era uma mulher à frente de seu tempo, segundo ele. O pai lhe pagara 

cursos de pintura, e ainda fumava e dirigia um automóvel. Com a família abastada e bem de 

vida, ainda se davam ao luxo de possuir dois automóveis, e um motorista particular, Mário 

Gamela (também personagem emblemático em futuros textos do autor), e uma vitrola de último 

tipo, onde a mãe ouvia diariamente suas árias e incutiu no garoto o gosto e a adoração pela 

ópera, elemento bastante presente em sua literatura, e que lhe traz um ar nostálgico sempre que 

ouve. E último detalhe sobre a mãe é a sua semelhança com a grande escritora portuguesa Flor-

bela Espanca. 

José recorda que os feriados de São João e Natal eram bem diferentes dos hábitos bra-

sileiros, pois apenas se serviam comidas, bebidas e frutas portuguesas. E os restos eram doados 

aos necessitados, visto que a família era extremamente católica. 

O pai de José não consegue manter seu estilo elevado de vida e a loja acaba falindo e 

todos os bens precisam ser vendidos para saldar as dívidas, incluindo a casa, e com isso, a volta 

de sua família ao Rio de Janeiro, agora pobres. E ele com oito anos de idade. 

A família se instala em um sobrado, onde o pai trabalhava em um pequeno comércio na 

parte de baixo. As necessidades eram muitas, porém como frisa bem o autor, com muita digni-

dade e com todos unidos. Como a curiosa passagem que o autor relata que por falta de dinheiro 

para ele e seus irmãos comprarem um refrigerante, produziam um similar com pasta de dente, 

quando havia suficiente misturado a água. O único luxo que lhe cabia eram as cascas das frutas 

importadas da mãe que consumia por motivos de saúde, e mesmo assim havia rodízio entre os 

irmãos para ver quem degustaria o quitute naquele determinado dia. 

Essa mudança de volta para o Rio de Janeiro é marca fundamentável e indelével da vida 

e da literatura do autor. Pelas ruas da cidade caminhando à exaustão, o menino descobre uma 
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vida completamente distinta da que até então tinha. Os costumes e gostos pelos encantos da 

cidade se formam e se internalizam de modo definitivo em sua vida. O que viu, sentiu e expe-

rimentou nessa infância moldou parte de seu caráter e do futuro escritor que se tornaria quase 

três décadas depois. 

O inglês também veio como autodidata, aprendendo a ler pelos livros de bolso, mais 

baratos, que a tia Natália lhe enviava. No início com dificuldade e pouca desenvoltura entendia 

pouco as palavras, mas com a prática e o tempo o fez quase nunca consultar o dicionário. 

Uma cena interessante narrada pelo autor sobre a sua ida ao zoológico com a tia Natália, 

e esta, perguntando qual seu animal preferido, e ele sem hesitar aponta uma enorme escavadeira 

vermelha, afirmando que tal máquina nunca saiu de sua memória. E isso é ponto nevrálgico de 

sua literatura e nos remete ao conto “Intestino grosso” (Feliz ano novo – 1975), que veremos 

em detalhes no último capítulo, em que diz que sua literatura e sua escrita é “sobre pessoas 

empilhadas na cidade enquanto os tecnocratas afiam o arame farpado”, sua emblemática frase 

desse texto, e que resume bem esse seu gosto. 

Após o grande incêndio do antigo local onde seu pai trabalhava, o jovem José se mara-

vilha com o incêndio e a força que tal espetáculo da natureza pode proporcionar, um fascínio 

pela grandiosidade da cena. E José completa dizendo que tem fascínio por raios e trovões e que 

ama a chuva, como Sérgio Sant’Anna que gosta de tais fenômenos da natureza. 

José no Rio finalmente encontra um rival em seus gostos prediletos aos livros, a cidade: 

o Rio de Janeiro, tão repleto de cores, sons e cheiros, fascinam o jovem. Por ora, José, aos doze 

anos, já ajudava na renda familiar como entregador, profissão que amava, pois podia andar e 

desbravar todos os meandros da cidade: “Entre as muitas ocupações que José teve em sua vida 

essa de entregador foi a mais agradável de todas, certamente mais prazerosa do que a de escri-

tor” (2011, p. 38-39). E até hoje, já bastante idoso, ao sair com dificuldades evidentes para 

caminhar todas as manhãs, sempre bem cedo, repara nos entregadores com olhos saudosistas, 

que agora se chamam runner, e ele não gosta de anglicismos, apesar de adorar as literaturas de 

língua inglesa, sobretudo a americana, que lhe serviu de grande inspiração e base para os seus 

primeiros relatos. 

Caminhando, José tinha acesso aos maiores prazeres proporcionados pelo centro da ci-

dade, como as praias, os cinemas, que voltaremos no capítulo “Híbridos retalhos” – que conse-

guia dar um jeito de entrar de graça, e é a sua lembrança mais antiga, sentado vendo uma tela 

em preto e branco, enquanto sua babá namorava o lanterninha, e como se considera um diretor 

frustrado fez de algumas de suas obras literárias um casamento perfeito com o cinema –, teatros, 
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confeitarias, lojas, bondes elétricos, o Theatro Municipal, o Museu de Belas Artes e a Biblioteca 

Nacional, e sobretudo, caminhando ele via as pessoas. 

E a paixão pela cidade se faz evidente:  

 

A maior de todas as criações do ser humano é a cidade. É no centro das cidades 

que o seu passado pode ser sentido e o seu futuro, concebido. Ainda que leitura 

e imaginação disputassem o mesmo espaço e certamente o mesmo tempo em 

sua mente. Naquela cidade, no Rio de Janeiro, José descobriu a carne, os os-

sos, o gesto, a índole das pessoas; e os prédios tinham forma, peso e história 

(2011, p. 48). 

 

Como veremos com Augusto em “A cidade como autobiografia”, José flana pelas ruas 

procurando nela tudo o que é possível de mexer e transformar em si. Através da cidade e graças 

a ela todos os prazeres do ser humano podem ser concentrados e promulgados. Ela proporciona 

que se conheça o outro, ao mesmo tempo que nos ensina o que é ser indivíduo, como também 

nela se inserem as paixões e os desejos do menino que fará dela uma das grandes protagonistas 

e chamarizes de sua literatura. 

Por trabalhar na parte da manhã, José fora obrigado a estudar à noite, precisando convi-

ver com os piores elementos. Desse período vale a menção ao colega que todo dia comia um 

sanduíche no bar e ele com fome e sem dinheiro apenas olhava. E na defesa de outro colega, 

sempre agredido por ser meio afeminado, fazendo o autor reiterar que misoginia e homofobia 

o irritam bastante. E por isso mesmo, sua literatura está tão povoada com esses elementos, pois 

apenas escrevendo e dando vida àquilo de que não gosta é que podemos criticá-lo e combatê-

lo. 

José agora já um pouco mais velho ia aumentando o seu cabedal de leituras, sobretudo 

de autores brasileiros, de todas as partes do país, vivos ou mortos, com preferência para os seus 

conterrâneos mineiros. Como não tinha dinheiro para comprar os últimos lançamentos nas li-

vrarias, ia lendo uma parte em cada uma para não chamar muita atenção. E a Biblioteca Naci-

onal era vista como o paraíso. 

E concorrendo com os livros e a cidade se agrega o terceiro elemento em seus gostos 

pessoais prediletos: as mulheres. José com apenas nove anos de idade fica por horas parado em 

frente à confeitaria Colombo para ver o desfilar de damas no local, acompanhado por um cortejo 

de homens “fesceninos”, como ele designa, e arremete: “Ao chegar em casa, José se deitava, 

fechava os olhos e via novamente as mulheres desfilarem, uma após a outra, talvez ainda mais 

deslumbrantes em sua imaginação. Não havia (e não há) nada mais agradável de se ver do que 

uma bela mulher em movimento” (2011, p. 59). Outro passatempo que envolvia as mulheres 
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era ensiná-las a nadar, onde José ficava muito excitado com a possibilidade de passar a mão em 

todas as suas partes íntimas sem maiores recriminações ou reprimendas, e esses eram motivos 

de grande satisfação para o jovem. 

A mudança de endereço da família proporcionou a José ficar mais perto da Lapa e ad-

jacências, e, consequentemente, de todos os vícios e malandragens possíveis. Prostitutas, cafe-

tões, marginais, malandros, pivetes, moradores de rua, bêbados e toda súcia imaginável domi-

navam a área, além dos poetas e outros intelectuais. Brigas, confusão e muito barulho no local 

fascinaram o jovem e o transformaram, enquanto homem e futuramente como escritor, que pre-

senciou tudo aquilo ao vivo e de bem perto. Pouco tempo depois da mudança chegou o carnaval, 

que encantou o menino e apaixonou o futuro escritor. 

Das paixões do jovem José, o autor destaca Antônia, vizinha do sobrado ao lado, que 

quando os pais dela saíam ele atravessava de um prédio a outro pelas paredes altas, escalando 

para namorarem. Com direitos a muitos beijos e carícias. A seguinte foi Dulce, com quem tra-

balhava no mesmo escritório, cujo namoro terminou para sua infelicidade quando foi trabalhar 

em outra empresa. Lia, que tinha uma perna mais fina que a outra – essa mulher coxa, misteriosa 

e sedutora volta e meia aparece em seus escritos – e por fim, Solange, que era casada e enganava 

José se passando por solteira, essa, segundo ele, foi amor de verdade e assim, “vingou-se” dela 

futuramente castigando suas protagonistas femininas adúlteras em suas obras, uma certa mis-

tura de madame Bovary com Capitu.  

José ingressou na faculdade de Direito e passou um tempo nas forças armadas por pro-

blemas burocráticos, mas o que vale dessa época de sua juventude, ingressando na idade adulta, 

é a escrita de seu primeiro livro de contos. Tendo deixado o original em uma pequena livra-

ria/editora no centro da cidade, José aguarda quinze dias para ter uma resposta. Chegando ao 

local descobre que perderam sua obra, e mais que isso, sofre uma reprimenda do dono pelo 

livro estar cheio de palavrões. Questionado sobre seus autores prediletos e tendo respondido, 

ainda ouve que nenhum deles jamais escreveu um palavrão sequer em seus textos. O dono com 

muita vergonha lhe responde que o fato da perda de uma obra nunca lhe tinha ocorrido. José 

demorou mais de vinte anos para voltar a escrever outro livro. 

Tal fato também se reflete e espelha diversos textos de Rubem Fonseca, como observa-

remos em “Intestino grosso”. Escrever como tudo o que vinha sendo produzido até então no 

país não lhe interessava. Falar do Brasil para Rubem Fonseca passa pelo urbano, englobando a 

cicatriz aberta e gotejando sangue que representa a grande cidade, cujas veias jamais poderão 

ser cicatrizadas, apenas traduzidas e transformadas em textos em viés literário. 
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Os momentos finais da novela narram as perdas do pai, dos irmãos e da mãe. Perdas que 

o marcaram e o fizeram ficar só, apenas com a irmã adotiva, que, atropelada, também se foi, 

nas vésperas de seu casamento. José, ao final desse breve capítulo, revela que a maior perda 

não consegue relatar, percebe-se que tal perda seria o da esposa, falecida depois de muitas dé-

cadas de união. 

Curiosamente, Rubem Fonseca, ao longo da sua imensa produção apresenta traços, lam-

pejos de quase todos os seus mais queridos familiares, que participaram ativamente de sua vida, 

como os pais, os avós, os filhos e os irmãos, mas não a esposa. A esposa, ao que parece, tem 

um lugar reservado e único em sua vida, trajetória e coração, não sendo possível pela alta carga 

de emoção transformá-la como os outros em material literário. Narrar essa mulher seria uma 

dor que o autor sempre preferiu evitar a partir de seu falecimento e mesmo antes, quando ainda 

viva tinha o seu espaço reservado nas inúmeras páginas em branco que o autor povoa em seus 

textos, lacunas que não podem ou precisam de forma alguma serem preenchidas.  

Ao final da faculdade abre um escritório com mais dois colegas – qualquer semelhança 

com o advogado Mandrake, seus colegas e seu escritório é e não é mera coincidência – mas a 

carreira jurídica de fato não era o que ele queria. E termina seu relato de infância com o seguinte 

parágrafo: 

 

José resolveu seguir o exemplo de Isaac Bashevis Singer, que ao escrever a 

sua autobiografia parou nos trinta anos. José resolveu parar um pouco mais 

cedo. Certamente não conseguiu escrever a história completa da sua vida nes-

ses vinte e poucos anos. Na realidade, como diz Singer, “a história verdadeira 

da vida de uma pessoa jamais poderá ser escrita. Fica além do poder da litera-

tura. A história plena de qualquer vida seria ao mesmo tempo absolutamente 

aborrecida e absolutamente inacreditável (2011, p. 163). 
 

Sissa Jacob, em sua análise do livro, demonstra que a dicotomia apresentada na obra 

entre o eu do presente e o eu do passado, inerente ao relato memorialístico, é resolvido com o 

uso da terceira pessoa na narrativa.  Portanto, a cada um dos “eus” em jogo na reconstrução e 

vivacidade do texto, o eu que narra e o eu narrado se junta o eu que recorda, pois, a escrita se 

opera paralelamente ao movimento de trazer de volta os fragmentos do passado. E destaca: 

“Esse recurso que implica o uso da terceira pessoa articulado com o nome próprio – reiterada-

mente como acontece em José – dá novo colorido ao narrador de memórias de infância, cujo 

maior problema reside na impossibilidade de reviver a criança em sua autenticidade e especifi-

cidade etárias” (2013, p. 119). 

Como já mencionamos anteriormente, esse recurso do uso da terceira pessoa para man-

ter um certo distanciamento do adulto no momento da escrita do texto com a criança do passado, 
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alvo e voz da narrativa, pode e deve servir em José também para amenizar sentimentos muito 

dolorosos, falar de um passado é trazer para o presente mais do que memórias e lembranças, é 

reviver dores e sensações muito difíceis de serem traduzidas em palavras, é abrir uma ferida 

que ainda não se fechou e nunca se fechará. E completa frisando que esse tipo de “jogo de 

esconde-esconde” empreendido pelo autor, totalmente avesso à exposição pública, que veremos 

a seguir no próximo capítulo, e seu uso nessa narrativa do recurso à terceira pessoa produz um 

efeito de verossimilhança entre esse seu “falso” distanciamento do texto.  

 

Ao negar o recurso à invenção – prerrogativa do escritor Rubem Fonseca –, o 

narrador mantém a estratégia, jogando com os distintos eus de acordo com a 

situação: o eu que rememora é e não é o ficcionista. A recusa à invenção (men-

tira) se contrapõe à opção pelo verossímil (verdade possível), maliciosamente 

justificada com o recurso a Proust. Ou seja, José não inventa, logo não mente; 

se esforça em contar o que aconteceu, mas o que aconteceu não aconteceu 

exatamente do jeito que ele lembra – artimanhas do ficcionista (2013, p. 121). 

 

Assim, ao elaborar essas memórias de sua infância, Rubem Fonseca mais do que dar 

voz às lembranças de uma juventude que precisava ser narrada e ganhar vida, faz uma volta ao 

seu passado, criando um elo com o presente, estabelecendo uma ligação entre o menino José e 

o adulto Zé Rubem. Entre aquele que se deslumbrava então menino e o de hoje que contempla 

o passado, não à toa, vendo aquele garoto como um outro, e por isso mesmo essa narração tão 

íntima, profunda e pessoal narrada em terceira pessoa, com toda uma bagagem de dores, senti-

mentos e sensações arraigadas. José, como bem disse no começo da narrativa, inventa, mas 

nunca mente. 
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2 VESTÍGIOS DE UM AUTOR 

 

 

“[...] a palavra: a cada uma delas não escrita, a at-

mosfera se torna menos rarefeita, a vida corre solta, chuva e 

a noite caem sem nenhuma interferência sua e você, sem 

dar-se conta disso, tornou-se personagem em vez de autor” 

- Sérgio Sant’Anna, A arte de não escrever 

 

 

“Ao representar o sujeito que escreve, a escrita li-

terária sempre está a representá-lo e também a outro dis-

tinto dele. O narrador esposa o protagonista pelo seu lado 

interior. A eleição do objeto pode ser revelação tanto do 

Amor [...] quanto do exercício gratuito da subjetividade 

[...]”  

- Silviano Santiago, Machado   

 

 

2.1. OS JOSÉS DE RUBEM FONSECA: entre o real e o ficcional 

 

 

Pensar na questão do autor e da autoria na contemporaneidade, totalmente imersa em 

novas formas de mídia e de plataformas digitais de divulgação de materiais literários, envolve 

muito mais do que partirmos, por exemplo, da morte do autor barthesiana e em seus “biografe-

mas”, ou ainda na “função autor” foucaultiana, ou nos aprofundarmos mais um pouco, e lem-

brarmos do “Pacto autobiográfico”, de Philiphe Lejeune, no qual autor, narrador e personagem 

precisavam estar em comunhão no texto.  

Paula Sibilia, ao analisar em seu livro O show do eu, a figura do autor tomando por base 

os conceitos anteriormente trabalhados por Foucault, identifica essa imagem autoral estilizada 

pela mídia, coloca a obra literária (artística)13 em segundo plano, pois a personalidade e a vida 

íntima de quem escreve aparecem como prioridade, em que os meios de comunicação e o mer-

cado editorial desempenham um papel importantíssimo, sobrepujado pela massificação de prá-

ticas autobiográficas na internet, assim como a espetacularização da personalidade, que invadi-

ram todos os âmbitos artísticos e midiáticos. 

                                                           
13 Em recente ensaio, Sem título: uma performance contra Sérgio Moro, Ricardo Lísias a partir da ideia de que a 

arte não representa a realidade, porém faz parte dela a modificando, aponta que uma importante função na con-

temporaneidade: “[...] é certamente examinar a própria natureza. As melhores obras fazem o público questionar 

muita coisa e lançar todo tipo de pergunta: isso é realmente literatura?, a que tipo de encenação estou assistindo?, 

o que faz alguém chamar esse negócio de arte? As três perguntas são as próprias respostas” (2018, p. 44). 
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É o que vemos, por exemplo, no enorme sucesso das inúmeras feiras, bienais e eventos 

literários de todo tipo espalhados pelo país, onde muitos dos assíduos frequentadores não são 

ao menos leitores, participam dos espaços unicamente levados por um “artista”, uma celebri-

dade midiática do momento, como os inúmeros casos dessa proliferação pelos canais da inter-

net, que atraem sobretudo o público mais jovem e ávido por esse tipo de consumo. 

Como chama atenção a autora: “[...] a essência dessas típicas personalidades artísticas 

reside na própria obra ou na sua interioridade, nos livros ou naquele espaço interno do eu onde 

a obra em latência ainda se gesta” (SIBILIA, 2016, p. 244). Portanto, na contemporaneidade o 

“mito” do eu se agiganta, as escritas de si proliferam e popularizam essa “espetacularização da 

vida privada”, procurando ao máximo retratar o real e o vivido, como se de fato fosse encenado 

em uma tela de cinema: “[...] espetacularização da vida privada como um drama éxtimo e quase 

ao vivo, que hoje se populariza. Ou seja, aquela silhueta ficcionalizada que é tão comum como 

singular e que deve ser, acima de tudo, real e visível – de preferência, performando numa tela” 

(SIBILIA, 2016, p. 244). 

Evando Nascimento, ao comentar tais destaques sobre o chamado “show do eu”, aponta 

que: “[...] se autoanula pelo fato de a massificação da linguagem digital apagar na maior parte 

das vezes a singularidade de cada um” (2017, p. 620). 

Byung-Chul Han, em seu ensaio “Sociedade de exposição”, do livro Sociedade da trans-

parência (2017), denomina sociedade expositiva aquela em que o sujeito é e se torna o seu 

próprio “objeto-propaganda”, sempre mensurado pelo seu valor exposto, o quanto pode ser be-

néfico ou rentável tal exposição. E complementa que tal sociedade é uma “sociedade pornográ-

fica”, haja visto que seu objetivo intrínseco e fundamental é expor, desvelar, desnudar, despir, 

tudo se voltando para fora, para a exposição de si e de sua imagem divulgada, propagada e 

totalmente disseminada nos veículos e canais pertinentes. 

Essa espetacularização da vida privada tem o intuito de “performance14”, no sentido de 

querer aparecer, estar presente nos locais onde possa divulgar seu trabalho para a impressa, 

mídia e público, expondo-se fisicamente, como um corpo, no molde barthesiano de biografema, 

em que quem escreve se expõe em um texto, na medida em que se doa integralmente àquela 

função. Portanto, ao pensarmos a partir desses pressupostos barthesianos, verificamos que ao 

                                                           
14 Podemos pensar, por exemplo, na figura de Dalton Trevisan, que mais até do que Rubem Fonseca e Sérgio 

Sant’Anna (e que juntos formam uma tríade de grandes contistas brasileiros surgidos a partir dos anos de 1960, 

que apresentam cada um em sua especificidade literária, mas juntos possuem muitos pontos de similitude), faz sua 

“performance” na sua completa ausência, em não querer aparecer na mídia e nos meios de comunicação, não se 

expor em eventos de qualquer tipo, seja literário ou não, e até mesmo em evitar de ser fotografado e reconhecido 

em público, trazendo para si uma mitificação, sendo de fato o vampiro que anda praticamente invisível e anônimo 

pelas ruas de Curitiba.  
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se expor em uma narrativa, de cunho pessoal, íntimo, o autor se entrega ao relato que está sendo 

produzido, de tal modo que suas marcas pessoais sejam facilmente identificadas. 

Gonzalo Aguilar e Mario Cámara em seu livro A máquina performática trabalham com 

duas categorias bastante interessantes para pensarmos nesse escritor totalmente midiático do 

século XXI: 

 

Máscara e pose são dispositivos da modernidade literária, pautados por uma 

tensão entre a vida pública, a instituição, o escritor e o mercado. [...]. A más-

cara precisa do discurso. Ela é constituída por uma textualidade que inclui não 

só a obra poética ou ficcional, mas também todo texto ou discurso público do 

escritor. A pose, em compensação, envolve o corpo: a vestimenta, os gestos, 

certos trejeitos, a frequentação de determinados lugares, na medida em que 

esses aspectos adquiram um estado público [...]. Em resumo, máscara e pose 

constituem núcleos de sentido conflitantes, das quais participam a instituição 

literária (críticos, prêmios, feiras, conferências, universidades etc), o mercado 

(editoras, livrarias, contratos, publicidade, acordos com a instituição literária, 

sem dúvida), o próprio escritor e sua obra ficcional e poética, que as modifi-

cam ao mesmo tempo que são modificados (2017, p. 141-142).   

 

A “máscara”15 se situa no âmbito e no contexto discursivo do autor, na medida em que 

este produz sua literatura e todo material textual daí proveniente. Ela possibilita que um autor 

seja identificado por um estilo de escrita e de narrativa, assim como por detalhes e característi-

cas próprios em seu texto, tais como: uma temática sempre frequente, personagens que regres-

sam em obras distintas – como o caso dos Josés, de Rubem Fonseca – e um estilo narrativo. Em 

suma, toda a impressão que um escritor deixa estampada implícita ou explicitamente em seus 

escritos. Inclusos os meios de veiculação que utiliza para se comunicar ao público, seja na esfera 

escrita ou oral, abrangendo todo o suporte de divulgação de seu trabalho literário em determi-

nada obra. 

 A “pose” em comparação, precisa do corpo, do gestual, daquela marca intrínseca que 

cada escritor possui ao se expor publicamente. Ela estabelece mais diretamente o contato entre 

o autor e o público, leitor e crítico, na medida em que todo o arcabouço corporal do autor está 

envolvido, desde o sorriso, os gestos das mãos, o tom de voz e até o tipo de vestimenta que 

utiliza.    

                                                           
15 Agamben em seu ensaio “Identidade sem pessoa” (2009) situa o conceito de “máscara” sendo proveniente do 

conceito de Persona, em que este pressupõe um desejo de todo ser humano de ser reconhecido pelos outros e 

através dessa “máscara” que o indivíduo adquire um papel e uma identidade social. 
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Retomando o conceito barthesiano de biografema, que de certa forma consegue congre-

gar esses dois conceitos explicitados acima, o textual e o corporal, podemos tomar como exem-

plo um belíssimo trecho do livro O belo perigo, de Foucault, onde o filósofo tece uma reflexão 

de sua infância mediante a lembrança do pai e sua linhagem familiar masculina toda composta 

por profissionais ligados à medicina: 

 

Apesar de tudo, qualquer que seja minha conversão, devo ter guardado de mi-

nha infância e até em minha escrita, certo número de filiações que deve dar 

para encontrar. [...]. Para mim, escrever é uma atividade extremamente suave, 

discreta. Tenho como que uma impressão de veludo quando escrevo. Para 

mim, a ideia de uma escrita aveludada é como que um tema familiar, no limite 

do afetivo e do perceptivo [...]. Será que não traço na brancura do papel aque-

les mesmos signos agressivos que meu pai traçava no corpo dos outros quando 

operava? Transformei o bisturi em caneta. Passei da eficácia da cura à inefi-

ciência do livre enunciado; substituí a cicatriz sobre o corpo pelo grafite sobre 

o papel; substituí o inapagável da cicatriz pelo signo perfeitamente apagável 

e rasurável da escrita. Talvez deva mesmo ir mais longe: a folha de papel tal-

vez seja, para mim o corpo dos outros (2016, p. 43-44). 

 

Assim, o autor compara seu ofício de escrever e de escritor às marcas físicas e corporais 

que seu pai infligia em seus pacientes ao operá-los, por fim destacando que o ato da escrita para 

ele seria como o corpo alheio. Esse corpo do autor à procura de compor uma lembrança, frag-

mentos de uma época outrora repleta de significados e que constituem o homem do presente, 

no momento em que narra, conta e tece sua história nas páginas em branco de um futuro livro. 

Mesmo que esse livro não venha a ser publicado e tenha o destino selado de uma escura gaveta 

de escrivaninha. 

Logo, o gesto, o ato da escrita seria o veículo de lembrar, recordar toda sua filiação 

paterna, a “máscara”, e podemos traçar um paralelo entre o bisturi do pai e a caneta com que 

ele narra tal memória é o que o leva a escrever e rememorar. Se o pai “narrava” em um corpo 

físico seu ofício, Foucault narra o seu nas folhas de papel à procura de compor uma estória, um 

fato. 

E vale ressaltar o que Giorgio Agamben afirma sobre o autor:  

 

O autor marca o ponto em que uma vida foi jogada na obra. Jogada, não ex-

pressa; jogada, não realizada. Por isso, o autor nada pode fazer além de conti-

nuar, na obra, não realizado e não dito. Ele é o ilegível que torna possível a 

leitura, o vazio lendário de que procedem a escritura e o discurso. O gesto do 

autor é atestado na obra a que também dá vida, como uma presença incongru-

ente e estranha [..] (AGAMBEN, 2007, p. 61).  
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Esse gesto do autor na obra, procurando uma forma de narrar, de se fazer presente, de 

passar não apenas uma mensagem, mas sim uma mensagem de si, um signo representativo da-

quilo que quer transmitir diretamente ao seu leitor. 

 Com isso podemos identificar uma breve definição de autor, como aquele ser 

estranho ao seu próprio objeto e ofício, como um produto inacabado, em concomitância ao seu 

conceito de gesto, que aparece como algo “inexpressivo em cada ato de expressão”, pois o autor 

se faz presente no texto apenas como um gesto.  

Isso nos remete à definição de escrita enquanto objeto, similar ao que Vilém Flusser 

conceitua, no qual todo texto é um discurso, onde as palavras fluem e ultrapassam um ponto 

final de encontro ao leitor, que completa o que está lendo, de tal modo que o gesto de escrever 

vai produzir um produto semiacabado, à espera de ser preenchido, ou seja, comentado pelo 

leitor.  

Esse simples ato da escrita exige tanto no autor quanto no leitor uma carga de cumpli-

cidade. É preciso que operem em perfeita sintonia, o autor compõe seu texto e espera que o 

leitor o termine após sua leitura: 

 

O gesto de escrever, esse gesto que produz um produto semiacabado, espera 

ser completado, ou seja, comentado pelo leitor; espera que o leitor compartilhe 

o pensamento com aquele que escreveu, para que conclua o que foi pensado, 

a fim de terminar de escrever, prolongando as linhas do texto até o fim 

(FLUSSER, 2010, p. 141). 
 

Como qualquer ação que visa um objetivo específico, a escrita não fugiria à regra, e o 

autor sempre escreve pensando em um público especial que pretende atingir. Umberto Eco 

(1985) uma vez afirmou que o ato de escrever seria construir, através de um texto, um modelo 

específico e ideal de leitor. Portanto, todo autor, ao produzir uma narrativa, visa a elaborar um 

simulacro mais ou menos perfeito de leitor, um foco direcionado diretamente naquele texto em 

que produz16. 

Assim a leitura surge como ação individual, exercida por cada indivíduo de modo livre 

e sem regras precedentes, fazendo dessa forma desaparecer um limite entre o que poderíamos 

                                                           
16 George Steiner em seu livreto Aqueles que queimam os livros, composto de três pequenos textos – “Aqueles que 

queimam os livros”, “Povo do livro” e “Os dissidentes do livro” – comenta e analisa todo o processo intrínseco e 

extremamente íntimo entre a leitura, o leitor e seu autor, na medida em que compreende que toda leitura séria deve 

ser feita em parceria com o autor, e assim, essa leitura na nossa imaginação será recriada e aberta a novas e múlti-

plas possibilidades de interpretação: “O conceito de leitura, concebido como processo que pertence fundamental-

mente à colaboração, é intuitivamente convincente. O leitor sério trabalha com o autor. Compreender um texto, 

‘ilustrá-lo’ no quadro da nossa imaginação, da nossa memória, da nossa representação combinatória, é, nos limites 

de nossas possibilidades, recriá-los” (2017, p. 22).  
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julgar ou considerar como “real” ou “imaginário”. O ato de ler e interpretar um livro torna cada 

leitor único e indissociável do todo. Ao mesmo tempo que transforma cada leitura específica e 

particular da obra em novas indagações e diálogos, faz com que essa leitura seja construída 

como um espaço, uma lacuna17. 

Seguimos tomando por base Ricardo Piglia, em sua interpretação da figura do leitor, 

que afirma que este sempre lê um livro contra um outro leitor, uma “leitura inimiga”: um leitor 

sempre vai sobrepor a sua leitura de uma obra baseado na leitura de outro leitor da mesma obra. 

O conhecimento de um livro deveria ser transmitido ao outro, lemos um texto e em sequência 

o passamos adiante. 

Se voltarmos ao conceito de Vilém Flusser, escreve-se por dois motivos: o primeiro 

seria por motivos extremamente particulares, no sentido de organizar suas próprias ideias e 

pensamentos, aqui incluem-se os diários, apontamentos, notas, rascunhos dentre outros, tudo 

que tangencie a própria intimidade de quem escreve e que não inclui a leitura por um outro; e 

o segundo, denominado de “político”, teria por desígnio meramente informar os outros, são os 

textos de divulgação e destinados à publicação. De tal modo que quem se propõe a escrever e 

a narrar precisa ter em mente qual objetivo almeja, se é uma escrita para si ou se é uma escrita 

para ser lida por outros.  

Ainda seguindo na trilha do filósofo tcheco, podemos elencar três tipos de leitores: aque-

les denominados de “comentadores” (para quem se escreve, o leitor ideal que se tem em mente 

no momento da escrita); os “cumpridores de ordem” (que tratam o texto como simples objeto, 

fazendo uma leitura simples e superficial); e os “críticos” (que como o nome propõe analisam 

o texto até à exaustão, tirando o máximo de informações ali presentes). 

Alberto Manguel também elenca em O leitor como metáfora: o viajante, a torre e a 

traça (2017) três tipos de leitores, mas diferentemente de Flusser que apresenta uma certa pre-

dileção pelo leitor “crítico”, aquele que devora e esmiúça o texto até sua total exaustão e o 

analisa criticamente, Manguel se encanta mais por aquele leitor que lê sem qualquer preocupa-

ção mais profunda, que faz da leitura um exercício de paixão e prazer de embarcar sempre em 

novas aventuras a cada livro descoberto. Em cada um dos tipos há características próprias, são 

eles: o viajante, aquele que se encontra e desbrava o mundo através da leitura; a torre, aquele 

                                                           
17 Cristovão Tezza em sua conferência “A criação literária”, destaca que o primeiro leitor sempre será o próprio 

narrador, na medida em que o olhar de quem narra nunca poderá ser confundido com o de quem lê, pois, todo texto 

já nasce fraturado, partido. E através da observação do leitor do que ainda não está explicitado nas páginas é 

possível conceber a narrativa. Culminando no ato de leitura como uma “passagem delicada” entre os polos do 

“real”: “São os olhos do leitor que criam o que ainda não existe, a partir dos andaimes textuais lançados pelo 

narrador. O ato da leitura realiza enfim a passagem delicada de um lado a outro do real, que recebe uma mensagem 

parcialmente cifrada” (2018, p. 62). 
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que lê para si e exclui-se do mundo, vive para os livros; e a traça, aquele que lê vorazmente o 

que lhe chega aos olhos e às mãos, porém sem ao menos entender do que se trata, leitura super-

ficial, sem objetivo e/ou qualidade. 

Com essas definições de escrita e de leitor podemos compor um quadro temático sobre 

a figura do escritor na contemporaneidade, onde temos, de um lado, aquela escrita que aqui nos 

interessa totalmente voltada para si e com objetivo de alcançar um tipo específico de leitor, seja 

para aqueles a quem esse autor escreve (“comentadores”), seja para quem irá comprar esse livro 

simplesmente para ter, consumir (“cumpridores de ordem”), ou para aqueles que irão de fato se 

debruçar e analisar criteriosamente tais obras (“críticos”)18. 

Para adentrarmos na análise do Josés, de Rubem Fonseca, precisamos retomar os con-

ceitos de máscara e pose concebidos por Gonzalo Aguilar e Mario Cámara. Os autores se vale-

ram sobretudo, no primeiro caso, da análise feita por Antonio Candido em A formação da lite-

ratura brasileira: momentos decisivos, em que o autor, a partir de uma série de poetas do Ro-

mantismo brasileiro, apontava as inúmeras contradições dicotômicas entre suas vidas e suas 

obras, como melancolia e ingenuidade e perversidade e bonomia, em que a máscara “funcio-

nava como um dispositivo existencial, uma espécie de subjetivação poética que parecia um tipo 

de experiência contraditória” (2017, p. 174-175). Por outro lado, basearam o conceito de pose 

no livro Poses de fin de siglo: desbordes del género en la modernidad, de Sylvia Molloy, se-

gundo o qual a autora, refletindo sobre a figura de Oscar Wilde, concebe esse conceito de tal 

modo que seria remetido diretamente à figura masculina do escritor, em que este precisava 

reafirmar sua masculinidade perante a sociedade e por conseguinte, se destacar de alguma 

forma, funcionando como uma espécie de “pacto cultural”, em que o desejo do autor masculino 

de se fazer evidente ao público era latente. 

Entremeado a esses elementos podemos agregar a indagação sobre a relação entre o 

autor e o leitor, e o modo como o primeiro concebe suas narrativas e de que maneira esse leitor 

(esse público) vai receber tal obra e como irá compreendê-la, quais chaves de leitura serão 

necessárias para se estabelecer pleno diálogo e entendimento entre ambos.  

                                                           
18 Flusser tem uma definição interessante sobre esses leitores que ele designa como “criminosos”, comparando tais 

leitores como elementos presentes em uma narrativa policial, igualmente classifica aquele que escreve para esse 

tipo específico de leitor: “Quem lê criticamente um texto considera quem escreve um criminoso e comete crimes 

contra ele. O todo é banhado numa atmosfera criminalística. O leitor torna-se um detetive ou um assassino, e pode 

ser que – como em muitos romances policiais – o próprio detetive seja o assassino. Quem escreve é sempre um 

criminoso porque sempre mente, até mesmo quando não está ciente disso. O leitor crítico o investiga como o autor 

do crime, na medida em ele reconhece o criminoso na contra direção das linhas, em si, em seu contexto, em seu 

inconsciente, a partir de suposições [...]. Além disso, aquele que lê criticamente também descobre que quem es-

creve mente conscientemente [...]” (FLUSSER, 2010, p. 143-144).  
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Logo, partimos de toda essa problemática e nos debruçamos sobre a recorrência dos 

Josés, primeiro nome de Rubem Fonseca, e que é notável em sua obra desde o início de sua 

carreira no início da década de 1960. Tais Josés chamam a atenção por possuírem elementos 

que remetem diretamente à figura do autor, por características físicas, intelectuais, de gostos 

pessoais e obviamente pela identidade onomástica, porém não são autobiografias ou autofic-

ções, e igualmente não se enquadram em nenhuma categoria específica ou delimitada das es-

critas de si.  

O autor utiliza em sua marca textual (máscara) o seu nome de batismo e engloba nessas 

narrativas elementos próprios de si, físicos, psicológicos e de vida (pose) criando nesses relatos 

uma obra sempre híbrida, múltipla e estabelecendo esse “pacto” de mão-dupla com seu leitor, 

em que embaralha os meandros da narrativa, montando esse grande quebra-cabeça ficcional. 

Nesse ponto, podemos analisar a observação feita por Deonísio da Silva sobre esse tão 

emblemático narrador de Rubem Fonseca, e sua impreterível parceria com o leitor: 

 

O narrador da ficção de Rubem Fonseca é um camaleão que se adapta à reali-

dade que quer mostrar a seu parceiro, o leitor. Mas não há realidade alguma, 

a não ser a que ele próprio constrói e apresenta através de um artifício: a sua 

narração. [...]. O narrador, este herói problemático, faz com o leitor uma es-

crita cooperativa e uma leitura em parceria. O leitor torna-se narratário; o es-

critor também é leitor. [...]. Tal atitude, ele somente poderia adotar narrando, 

e não descrevendo. Narrar ou descrever, eis a questão tão bem resolvida por 

Rubem Fonseca” (2010, p. 97 e 100). 

  

O narrador fonsequeano pauta sua ação através do constante diálogo e interação com 

seu leitor, estabelecendo essa profícua via de mão dupla, entre aquele que narra e aquele que 

tem em mãos a narrativa.   

Assim, por ter um enorme contingente de Josés em suas narrativas, selecionamos os três 

casos que melhor se adequam, na nossa opinião, ao que pretendemos discutir e analisar: o conto 

“A matéria do sonho”, da antologia Lúcia Mccartney, e os dois breves romances, Diário de um 

fescenino e O seminarista. Ao fim desse estudo pretendemos chegar perto de um denominador 

dessa curiosa simbiose entre o autor e seus protagonistas Josés. 

Em “A matéria do sonho” não temos o nome José indicado, o jovem protagonista do 

texto não tem nome. Apenas sabemos e intuímos que se chama José pelos contos em que apa-

rece ao longo das décadas e que marcam sua identidade a partir desse conto, culminando no 

romance O seminarista, precisamente quarenta anos depois dessa primeira aparição. É por ter 

esse caráter de “formação de um menino em homem” que o selecionamos.  
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O conto narra a chegada de um jovem vindo do interior para o Rio de Janeiro, mais ou 

menos com a idade que o jovem Rubem chega à capital proveniente de Juiz de Fora. Consegue 

logo em seguida um trabalho de cuidador de um casal de idosos, sobretudo do velhinho que 

precisa de ajuda para qualquer atividade física e fisiológica.  

No apartamento José tem acesso a um acervo bibliográfico gigantesco, pertencente ao 

filho do casal, o Dr. R. Nos dois anos em que ali trabalha consegue dar conta de centenas de 

volumes lidos, dos clássicos aos mais contemporâneos da época, para um menino que mal sabia 

ler e escrever e que frequentara pouquíssimo o colégio era uma verdadeira proeza. 

Também através do Dr. R o menino tem acesso a Gretchen, uma boneca inflável para 

aplacar seus anseios da carne. Depois de ser flagrado se masturbando pelo doutor, envergo-

nhado, abandona o emprego. Antes sua experiência amorosa no interior se limitava a galinhas, 

cabras e animais similares. 

Convencido a voltar a cuidar de seus pais pelo doutor, o jovem além de um acesso ili-

mitado às grandes obras, ganha um pequeno apartamento só seu e é iniciado nos prazeres da 

alta cultura, como o conhecimento de vinhos e da prática gastronômica. 

O sofrimento do garoto só chega quando em um furor de paixão morde a boneca, con-

sequentemente furando-a e rasgando o vinil de que era constituída. Depressivo, o Dr. R lhe 

presenteia com Claudia e assim, sua vida volta a fazer sentido e os livros podem ser novamente 

lidos e desbravados. 

A parte significativa do conto e o que interessa à nossa pesquisa é a relação desse jovem 

chegando na cidade grande, entusiasmado por tudo que vê e observa. Podemos estabelecer uma 

analogia entre esse mundo dos livros que descobre no apartamento com o do jovem Rubem no 

mesmo período, lendo os clássicos e aos poucos conhecendo a alta cultura. Do mesmo modo, 

podemos pensar com relação à iniciação sexual do jovem, igualmente na mesma época de vida 

do autor, encantado pelas prostitutas do centro da cidade e frequentador assíduo dos cabarés e 

lupanares. 

Portanto, esse conto de 1969 pode ser visto e concebido como um conto de formação de 

um menino em homem, um texto que dialoga com a vida do autor e seu contato com a sexuali-

dade e a literatura, dois fatores que o seguem em seus escritos e se embaralham o tempo todo, 

seja na vida profissional de escritor, seja na vida pessoal do homem José Rubem Fonseca. 

E vale a menção que o conto, tanto no seu título quanto em uma passagem dita pelo Dr. 

R são tiradas da Tempestade, de Shakespeare, em que há o embate entre Calibã e Ariel. O jovem 
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menino, um Calibã inculto e despreparado para vida, tornando-se um grande Ariel, elevado, 

culto e agora sim preparado para o mundo lá fora.  

Em O seminarista aparece o mesmo José de “A matéria dos sonhos” quarenta anos de-

pois. Agora culto e adulto torna-se um assassino de aluguel profissional e totalmente estabili-

zado em sua profissão, que gosta de ouvir rock e ler os clássicos da poesia, trabalhando por 

necessidade de sobrevivência e por um certo gosto de eliminar do meio social alguns “maus 

elementos”. 

Homem solitário, José prefere viver sozinho, isolado e no total anonimato que pede sua 

profissão. Até o momento em que se apaixona por uma bela e jovem alemã. Repleto de cenas 

tórridas e minuciosas de sexo e paixão, assim como passagens cruas e impactantes dos crimes 

a ele encomendados. Apaixonado, José segue sua vida até que matam por acidente essa mulher 

em seu apartamento, quando na verdade ele seria o alvo. 

José, ressentido, empreende uma gigantesca vingança de proporções épicas, não pou-

pando ou eximindo qualquer pessoa ou ser vivo, conseguindo dosar a tensão da narrativa com 

litros e mais litros de sangue, até finalmente caçar e se vingar dos responsáveis por seu sofri-

mento. Em O seminarista, Rubem Fonseca consegue beirar a cruel escatologia marcante de sua 

produção da década de 1970, emblemática pelos contos “Feliz ano novo” e “O cobrador”, obras 

em que a violência é utilizada como ferramenta e mote fundamental para se falar das desigual-

dades e mazelas sociais que se faziam necessárias na época e até hoje. 

Apenas para mapearmos essas ocorrências desse José que perpassa por cinquenta anos 

da produção literária do autor, temos os seguintes contos com esse personagem: “O livro de 

panegíricos” (Romance Negro 1992) [José novamente trabalha como enfermeiro para um idoso, 

o dr. Baglioni, que deseja morrer, pois está com uma doença terminal que o prende na cama. 

José nesse texto está fugindo e amedrontado por alguém, que fica sem resposta ao longo da 

narrativa]; “O anjo da guarda” (Histórias de amor 1997) [José recebe um serviço do Dr. R, de 

“A matéria dos sonhos” para assassinar uma pessoa]; “Belinha”, “Olívia”, “Teresa”, e “Xânia” 

(Ela e outras mulheres 2006) [José nesses quatro contos relata sua vida e seu cotidiano, até o 

momento em que seu patrão, conhecido como o “Despachante” resolve eliminá-lo, encomen-

dando seu assassinato]. Recentemente, José ressurge em Carne crua (2018), nos contos “Nada 

de novo”; “O mundo vai mal” e “Papai Noel”. 

Os outros Josés protagonistas de contos do autor, porém que não apresentam nenhuma 

identidade consigo são: “O grande e o pequeno” (Coleira do cão – 1965); “Onze de maio” (O 

cobrador – 1969); “Idiotas que falam outra língua” (Buraco na parede – 1995); “Agora você 
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(ou José e seus irmãos)” (Secreções, excreções e desatinos - 2001); “Heldite” (Pequenas cria-

turas – 2002); “A festa” (Amálgama – 2013); “Devaneio” (Histórias curtas – 2015); “A praça”; 

“Amor e outros prolegômenos”; “Noel” e “Os pobres, os ricos, os pretos e a barriga” (Carne 

crua). 

As características dessa obra que interessa discutirmos se apresentam resumidamente 

em duas situações específicas e que destacamos cada uma separadamente para que seja possível 

analisá-las comparativamente.  

A primeira é um trecho no qual José vai contar a estória de seus antecessores, pratica-

mente igual ao que é narrado em José, relato de infância: “Mas meu primeiro nome não aban-

dono, não vou deixar de ser José, é o nome que minha mãe me deu, até hoje me lembro da voz 

dela me chamando carinhosamente, ‘José, José’” (2009, p. 35). Aqui fica bastante evidente que 

essa identidade do protagonista José aparenta ser a mesma do autor Rubem Fonseca, até mesmo 

na descrição da batalha de Alcácer-Quibir, também narrada no relato de infância: “[...] usar o 

nome da família, meu pai, meu avô, meu bisavô e os outros todos – minha ascendência é longa, 

começa na batalha de Alcácer-Quibir, travada em 4 de agosto de 1538” (2009, p. 35). 

O segundo ponto que podemos destacar desse romance no que tange ao objetivo pro-

posto, é uma passagem em que o protagonista revela seu gosto pelo escritor Lima Barreto, assim 

como sua paixão pelo seu clube de futebol de coração (Rubem Fonseca é admirador e entusiasta 

de Lima Barreto, do mesmo modo que tem verdadeira veneração pelo Vasco da Gama). E junto 

com esses dois elementos aparentemente díspares aparece um tema importante e rico para lite-

ratura do autor, a exclusão das classes menos favorecidas e o preconceito racial: 

 

“Você gosta do Lima Barreto?” “Gosto. Levou uma vida de cão, alcoólatra, 

mulato discriminado, doente, reprovado no vestibular da faculdade de medi-

cina várias vezes, reprovado no vestibular da Academia Brasileira de Letras 

várias vezes, um fodido. Mas, além de grande escritor, era uma cara interes-

sante, remava contra a maré, odiava arranha-céus e futebol. De futebol, na-

quela ocasião como até hoje, todo mundo gostava. Mas então era um esporte 

de brancos ricos, e isso o mulato pobre, recalcado, que comia o pão-que-diabo-

amassou, odiava, com toda a razão. E o futebol continuou sendo um tumor 

discriminatório até que o Vasco da Gama fez um time com pretos e pobres e 

ganhou o campeonato em 1923. Por causa dos pretos e dos pobres do time o 

Vasco foi expulso da Liga de Futebol, mas o golpe na discriminação já havia 

sido dado e com o tempo a criolada e os pés-rapados dominaram os campos. 

Mas em 1923 o Lima Barreto já estava morto, ele morreu em ... vê aí no livro.” 

“Primeiro de novembro de 1923.” “Não sei quando o campeonato de 1923 

acabou. Mas de qualquer forma o Lima Barreto não teria tempo de presenciar 

o início dessa revolução.” (2009, p. 73-74). 
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 É interessante notar essa costura entre literatura e futebol, entre a história de um 

grande autor misturada e comparada à de um time. Sérgio Sant’Anna costuma realizar procedi-

mentos semelhantes ao falar de seu Fluminense tão querido.  

E porque não pensarmos um tema caro ao autor, a mistura entre a alta cultura, aqui 

proveniente de um escritor negro, à cultura de massa, representada pelo futebol. Rubem Fon-

seca gosta e se inclina bastante ao costurar e interligar esses dois pontos, o mais erudito com o 

mais popular, eleva a narrativa a momentos de cultura e erudição extrema, ao mesmo tempo 

populariza o texto com muitos palavrões, gírias e a linguagem imediata das ruas, operando por 

camadas e níveis, em que depende da disposição e vontade do leitor em acessá-las, podendo se 

contentar em ficar na esfera mais rasa ou mergulhar mais profundamente nos meandros da nar-

rativa.  

 Alguns outros pontos de convergência entre o protagonista e o autor podem ser 

elencados, por exemplo, a aparência física extremamente magra e abatida, a leitura obsessiva 

de qualquer texto, mesmo bulas de remédios, o gosto pelo estilo musical do Rock junto ao 

horror à música popular brasileira e o gosto acentuadíssimo pela culinária portuguesa, sobre-

tudo pelo bacalhau, detalhado em algumas páginas com direito a várias receitas e modos de 

preparo. Sem contar o título da obra e a ligação com a vida de Rubem Fonseca, enviado para o 

seminário para se tornar padre como sonho de sua mãe, como vimos no capítulo anterior. 

 Portanto, em O seminarista esse viés do autor “emprestar” características suas 

ao seu personagem homônimo se apresenta sob a forma desse jogo ficcional que Rubem Fon-

seca estabelece entre seu nome e sua marca física e pessoal, além da autoral no texto. Pose e 

máscara se coadunam na narrativa e compõem um todo. 
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 Figura 1: HQ – O seminarista  

  

Em 2016, a Nova Fronteira lançou O seminarista, primeira graphic novel baseada em 

uma obra de Rubem Fonseca, com roteiro do próprio e desenhos do artista Rodrigo Rosa. O 
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interessante na obra é a semelhança nos traços do José protagonista com as fotografias conhe-

cidas do jovem Rubem Fonseca, como podemos observar acima. 

Diário de um fescenino se apresenta como um romance narrado em forma de diário. 

Diário datado e escrito durante um ano inteiro por Rufus, pseudônimo de José Zuckerman. O 

diário funciona como um tipo de autobiografia do cotidiano, em que o diarista descreve seus 

próprios hábitos. 

 Rufus, ao mesmo tempo em que escreve seu diário, prepara-se para lançar seu 

romance de formação, o Bildungsroman, de que tanto se gaba ao longo da narrativa. Porém, 

seus planos se complicam ao estar envolvido primeiramente com duas mulheres ciumentas e 

possessivas, Henriette e Lucia. 

 Em um segundo momento da narrativa entram em cena Clorinda, fã entusiasta 

de sua obra que lhe envia uma carta, proporcionando um encontro e o posterior envolvimento. 

Ela lhe pede que descubra se a sua irmã Virna é de fato sua mãe biológica. 

 Internando-se em uma clínica psiquiátrica para tentar descobrir se Virna era ou 

não de fato a mãe de Clorinda, Rufus acaba se encantando pela mulher e descobre que realmente 

ela era mãe da jovem, tendo-a concebido com apenas treze anos de idade. 

 Como um verdadeiro detetive e nos moldes dos melhores contos e romances que 

deram tanta fama, prestígio e sucesso a Rubem Fonseca nas décadas de 1970 e 1980, Rufus 

começa sua própria investigação a partir do relato de Virna que supostamente matara Leandro, 

pai da jovem e que a chantageava para que não se aproximasse dela, e cujo corpo sumira mis-

teriosamente, não se sabendo se estaria vivo ou morto. 

 Com o desenrolar da estória, Rufus acaba desmascarado e as duas, mãe e filha 

descobrem que dividem o mesmo homem. Fazendo com que em sequência ao fato, Virna entre 

com um processo contra Rufus por supostamente tê-la estuprado reiteradamente. Rufus é acu-

sado formalmente pelo crime, assim como Leandro é assassinado e novamente Rufus é acusado 

pelo homicídio. Preso por pouco mais de noventa dias consegue provas que o isentam de ambos 

os crimes. 

 Como indicado nas palavras de Flavio Carneiro em uma nota de rodapé na in-

trodução dessa tese, Rubem Fonseca é o nome conhecido de José Rubem, do mesmo jeito que 

Rufus seria o pseudônimo de José Zuckerman. Ambos sofrem de ataques da mídia e dos críticos 

pelo teor de suas obras, muitas vezes taxadas de pornográficas e bastante violentas, incluindo 

uma revisitação constante ao passado, às vezes não muito bem esclarecidos (Rubem Fonseca 
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foi delegado e supostamente teria seu nome envolvido em algumas práticas e esquemas empre-

endidos e perpetrados pelo regime militar19). Do mesmo modo, o crítico aponta que o diário de 

um na ficção seria um possível diário do outro na realidade, caso se propusesse a isso. E finaliza 

falando da estampa autoral Rubem Fonseca que constrói uma imagem a cada vez que é lida e 

automaticamente associada à figura pública e física de José Rubem, ou Zé Rubem, como gosta 

de ser chamado. 

 

Em Diário de um fescenino, Rubem Fonseca reescreve a si mesmo, revivendo, 

através de Rufus, alguns de seus melhores desempenhos. Além do humor e 

das tramas paralelas dialogando com a principal e, com isso, marcando o ritmo 

da narrativa, temos novamente, por exemplo, o gosto de andar pelas ruas do 

Rio de Janeiro, o acúmulo de citações, veladas ou não, o detetive diletante, 

que sente prazer em investigar e, sobretudo, a problematização de conceitos 

como moral, amor, sexo, arte em geral e literatura em particular (2005, p. 167). 

 

 Vemos que, em Diário de um fescenino, “Rubem Fonseca reescreve a si 

mesmo”, pois lhe empresta alguns de seus hábitos e gostos pessoais, como por exemplo, as 

caminhadas exaustivas pela cidade, a defesa do ateísmo/agnosticismo e a problemática de temas 

ricos e muito importantes em sua literatura como a moral e a ética. Esses fatos e elementos 

estão presentes em muitas outras obras do autor e discutidas à exaustão por diferentes perspec-

tivas. 

Maurice Blanchot em sua obra O espaço literário, identifica que o diário mais do que 

um simples relato em primeira pessoa é um memorial, pois a “verdade” de tal gênero literário 

está contida nos detalhes insignificantes da realidade cotidiana e não a comentários sobre de-

terminado recorte literário. Funcionando de tal forma como um veículo de referência que um 

escritor estabelece e fixa para se reconhecer e manter uma conexão com o mundo real. 

Outros dois detalhes interessantes podem ser acrescentados nessa lista, o primeiro é a 

completa ojeriza que o autor tem por escrever seja o que for a mão. Rufus, assim como o próprio 

Rubem Fonseca em outros textos faz questão de marcar tal fato, mesmo que seja uma carta ou 

um simples bilhete, e relata o sofrimento na época da máquina de escrever, tão ruidosa e baru-

lhenta, que não permitia o pensamento fluir no papel sem interrupções causadas pelos erros de 

digitação. O surgimento dos computadores e processadores de textos foram a sua salvação. O 

segundo fator é que ambos nunca gostaram ou leram literatura infantil, sempre partiram dos 

                                                           
19 Em recente ensaio, “A grande arte de desaparecer: Rubem Fonseca e os documentos do Ipês”, Ricardo Lísias 

analisa esse viés da literatura de Rubem Fonseca ligada aos quadros do regime militar e veiculador de documentos 

que visavam desestabilizar o então governo de João Goulart. 
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clássicos ou dos romances de aventura, menção que também está presente em José, como vimos 

no capítulo precedente. 

Rufus assim assina seus livros por acreditar que não precise dizer mais nada, pois um 

artista se caracteriza por um nome, uma marca de identificação, de preferência de fácil e sonora 

memorização, e esconde ao máximo o seu nome verdadeiro, que aparece raríssimas vezes du-

rante o desenrolar da narrativa, como vemos nessa passagem:  

 

Ele quis saber minha profissão. Inventei que vivia de rendas. Meu nome, José 

Zuckerman. Preparado para o médico descobrir minha verdadeira identidade 

ao ver o meu rosto, constatei com uma certa decepção, não ser nem um pouco 

famoso, creio mesmo que se tivesse dado meu nome verdadeiro o esculápio 

não teria sabido quem eu era no mundo das letras (2003, p. 92).  

 

A teoria de Zuckerman apresentada por Rufus também dialoga diretamente com o que 

acontece a Rubem Fonseca. Zuckerman, alter ego de Philip Roth, após escrever um livro, é 

acusado por seus leitores de execrar e falar mal da própria mãe. Tais leitores acreditavam fiel-

mente que Zuckerman seria o alter ego raivoso e indignado com o mundo, e tudo dito na obra 

se aplicava às pessoas que conviviam com ele20. 

Rubem Fonseca, como já abordamos brevemente, sofreu e ainda hoje sofre, por ter um 

passado sombrio e, sobretudo por ser conhecido como o autor que possui uma literatura e um 

modo de narrar que beira o escatológico, sujo, pervertido, que descreve com riqueza de detalhes 

toda a sordidez da natureza humana, completamente repletos de muito sexo e violência, mos-

trando e exibindo um cotidiano que todos nós conhecemos, porém que não aceitamos muito 

bem e que causa um terrível incômodo e que voltaremos a abordar no último capítulo.  

Por isso torna-se bastante sintomático o uso aqui do sobrenome Zuckerman ao José, 

principalmente se pensarmos nas palavras do protagonista, que afirma que todos os seus perso-

nagens são o “eu”, assim como todos os seus textos são narrados em primeira pessoa. Falar no 

eu, falar de si faz com que o indivíduo se coloque na narrativa como autor, narrador e persona-

gem, pois todos, segundo Rufus, falariam dele mesmo, apenas com palavras, atos e gestos di-

ferentes. 

                                                           
20 Na trilogia Zuckerman acorrentado, de Philip Roth, temos o protagonista escritor Nathan Zuckerman, capaz de 

criar com muita vivacidade todos os seus personagens. De tal modo, que aos 23 anos de idade escreve um conto 

baseado livremente em seus familiares, com isso suscita a fúria de leitores e críticos, apontando tal texto como um 

ataque difamatório ao povo judeu. E é isso que o Zuckerman de Rubem Fonseca procura direcionar, como separar 

o autor de sua obra e o posicionamento do que ali está exposto, no caso do José Zuckerman, separar a vida de 

Rubem Fonseca autor com seu protagonista, em que ambas sofrem críticas e são taxados pelos fatos que narram.  



72 
 

Vale menção que Rufus, em Diário de um fescenino, tem o seu primeiro livro escrito de 

contos perdido em uma pequena editora em que deixara o original para análise. Meses depois, 

voltando para saber o resultado, ele descobre que seu livro simplesmente tinha sumido do local. 

O dono, um senhor idoso, ainda o recrimina por escrever imoralidades e palavrões como aque-

les, questionando-o sobre seus contistas preferidos e afirmando que nunca, nenhum deles es-

creveu nenhum texto utilizando tal vocabulário. Vimos a mesmíssima estória no capítulo ante-

rior com Rubem Fonseca relatando em José esse seu primeiro empreendimento literário com-

pletamente fracassado.  

Assim, constatamos, ao longo dessa análise sobre os Josés de Rubem Fonseca, que há 

uma aproximação mais que onomástica entre o autor e seus personagens homônimos, há uma 

“transposição” de características físicas, gostos pessoais e passagens de sua vida inseridas nes-

ses textos, em que a identidade do autor se faz presente e evidente para aqueles que conhecem 

um pouco de sua vida, trajetória e biografia íntima. Em que a máscara e a pose se coadunam 

nessas narrativas e produzem um certo “impacto” no leitor, que necessita de pequenas ferra-

mentas teóricas e pessoais para conseguir ter um pleno domínio do texto que tem em mãos.  

Esse jogo elaborado com perfeita maestria por Rubem Fonseca dá uma dimensão tão 

grande e vasta aos seus múltiplos Josés ao longo de muitas décadas de intensa produção literá-

ria. Ao criar tais protagonistas tão símiles a si mesmo, monta esse grande mosaico, máscara e 

pose caminhando juntas e em perfeita sincronia, fazendo de si e de seu nome mais que uma 

marca autoral ou textual, faz de si um experimento de vida e literário. 

 

 

2.2. S – ESTILHAÇOS DE UM AUTOR 

 

  

Em recente entrevista21, após a publicação da coletânea Anjo noturno, Sérgio Sant’Anna 

afirma que com a chegada dessa obra e juntando-se às duas anteriores, O homem-mulher e O 

conto zero, acabou por criar mesmo involuntariamente um “Acerto de contas” com seu passado, 

sua estória e trajetória de vida, e esse seria o possível título para essa trilogia tão inusitada caso 

fosse lançada em conjunto e com esse intuito, carregada de forte teor emocional e repleta de 

referências às suas memórias pessoais, interligando o passado e o presente. 

                                                           
21 Disponível em: https://www.facebook.com/perma-

link.php?story_fbid=1283943141707950&id=100002768284974 . Acesso: 06/02/2018. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1283943141707950&id=100002768284974
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1283943141707950&id=100002768284974
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Nas palavras do autor: “Fui recuperando tudo, a infância nas ruas do bairro de Botafogo, 

a juventude das farras em Belo Horizonte, a época de companheirismo com o pessoal que ten-

tava fazer literatura e música. Até mesmo minha tímida participação política no golpe de 1964” 

(2017). 

Para analisarmos todo esse material selecionado do autor referente a sua memória de 

vida, devemos partir dos debates acerca de autobiografia e autoficção, pensando um pouco mais 

nessa relação entre autor e leitor e o modo como vai se espelhar nas discussões sobre esses dois 

gêneros das escritas de si, e por fim analisar como tais conceitos podem ser utilizados nos co-

mentários sobre os contos de Sérgio Sant’Anna. 

Tomamos por base a ideia de Vera Follain de Figueiredo (2003) de que acima da cum-

plicidade entre o autor e o leitor está o conluio entre o autor com seu personagem, como um 

imenso espelho refletindo frente a frente um e outro, onde texto e linguagem se coadunam em 

um só elemento, sendo vistos em perfeita união. Assim, se pensarmos, por exemplo, na autofi-

cção, temos o autor em conluio com ele mesmo enquanto personagem, e então de fato temos 

um espelho de várias faces, em que o autor se espelha no personagem que volta a se espelhar 

no narrador, formando um círculo quase perfeito em volta da narrativa, à espera do leitor. Seria 

através da linguagem, instrumento em que o autor vai se expressar, o ponto ideal de perfeita 

comunhão entre o escritor e o leitor, tendo por cúmplice o personagem. Ou seja, a escrita lite-

rária se constitui em um “jogo” narrativo, em que o leitor precisa estar coadunado aos objetivos 

do autor, assim como precisa compreender o modo estratégico em que o personagem, o “eu” 

onisciente, está inserido no texto. 

Com base em tais pressupostos, podemos pensar nesse leitor a partir do modelo concei-

tual de pacto autobiográfico de Lejeune, em que autor, narrador e personagem assumem uma 

mesma identidade e compõem o que se denomina autobiografia, no qual este mesmo leitor pre-

cisa estar atento a todos os dispositivos ali expostos por esse autor-narrador-personagem. Tal 

identidade no texto remetida pela identificação do próprio autor estampado na capa e na narra-

tiva, designa quem narra e escreve esse texto, procurando estabelecer um pacto de leitura e de 

entendimento com seu leitor.  

Portanto, se pensarmos na categoria de autobiografia para Lejeune, podemos entendê-

la como uma fusão entre um modo de leitura com um tipo de escrita, a partir da qual se produz 

um “efeito contratual historicamente variável”. E logicamente, esse “dispositivo” do contrato 

autobiográfico vai pressupor uma confusão e mistura entre o autor, o narrador e o personagem, 

operando mediante “a assinatura autobiográfica, presente nos créditos do livro”. 
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Seguindo nosso caminho através dos meandros da autobiografia, temos outro grande 

teórico do debate na figura de Paul de Man. De Man, ao contrário de Lejeune, não considera o 

contrato de leitura, pois pensa na autobiografia enquanto uma espécie de figura de leitura, que 

permeia todos os textos e não mais como um gênero. De tal modo que, segundo seu pensamento, 

o foco do interesse autobiográfico não estaria mais em um conhecimento de si mesmo, mas sim 

na impossibilidade de se entender tal escrita de modo fechado ou totalizante. 

Com isso em mente, podemos compreender melhor o que Leonor Arfuch expõe sobre a 

autobiografia enquanto gênero narrativo, na medida em que ela captura o seu leitor em uma 

“certa rede peculiar de veracidade”, permitindo ao enunciador a construção imaginária de “si 

mesmo como outro”. 

Pensar a si mesmo como um outro, de acordo com a teórica “facilita” o melhor entendi-

mento da autobiografia, e lhe dá certa vantagem sobre outros gêneros similares ou não, visto 

que ao enredar seu leitor com essa aura de veracidade acaba o cativando e o prendendo ao texto 

até terminá-lo. Por isso as escritas de si se tornam tão fascinantes e atraem tanto o gosto do 

público, que quer ter e sentir esse gosto de que está lendo algo real, verídico e totalmente factual 

com a realidade. 

O crítico e teórico James Wood ao analisar o real na ficção sentencia:  

 

O real, na ficção, é sempre uma questão de crença – cabe a nós leitores validar 

e confirmar. É uma crença que nos é exigida e que podemos recusar a qualquer 

momento. A ficção se desloca na sombra da dúvida, sabe que é uma mentira 

verdadeira, sabe que a qualquer momento os seus argumentos podem falhar. 

A crença na ficção é sempre uma crença ‘como se’. A nossa própria crença é 

metafórica, é só semelhante à verdadeira crença (2017a, p. 19). 

 

Em A coisa mais próxima da vida, que mescla relatos pessoais com crítica literária, o 

autor chama atenção para o caráter do real na ficção ser uma “questão de crença”, pois cabe ao 

leitor decidir se há procedência ou não com o que está lendo, do mesmo modo que podemos 

rechaçá-la a qualquer instante. 

O filósofo Paul Ricœur pressupõe que a ideia que perpassa a compreensão de si é uma 

interpretação, cuja validade se encontra na narrativa, inserida entre signos e símbolos. E assim, 

se questiona sobre que ocorre com a relação entre autor, narrador e personagem, já que seus 

papéis e discursos são tão diferentes no plano da ficção. Ricœur vai além e destaca que na 

narrativa autobiográfica, ou “de vida”, como ele denomina, autor, narrador e personagem são 

um só ao mesmo tempo, e que isso encanta e fascina o público leitor, pois prende a atenção ao 
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mesmo tempo em que mantém uma constante empatia entre quem escreveu a obra e quem a 

está lendo naquele exato momento. 

François Dosse, ao trabalhar com as questões sobre a biografia, ressalta que uma estra-

tégia muita válida nesse tipo de gênero é a utilização da autobiografia enquanto modelo de 

escrita. A autobiografia produz em que lê a sensação de um “efeito do real”, do mesmo modo 

que um biógrafo irá se respaldar para compor a sua obra da vida de alguém, em especial, no 

caso de um autor biografado que se use frases reais de seus textos. Manuel Alberca compartilha 

de um pensamento parecido, afirmando que a autobiografia seria um relato que fascina por 

esconder primeiramente a verdadeira biografia e personalidade do “autor empírico” para mos-

trar “dissimuladamente” depois, criando uma atmosfera de expectativa na narrativa, assim 

como entre a biografia e a personalidade do narrador ou do protagonista fictício. 

Logo, o discurso que a autobiografia produz sobre seu leitor é tão sedutor quanto na 

autoficção, ambas operam nas palavras de Lejeune em um pacto de leitura na qual o leitor 

decide ou não embarcar em sua viagem, assumindo para si e interpretando e/ou decodificando 

a narrativa ao seu critério de gosto e de suposta veracidade das palavras e do texto que tem 

diante de si, cuja possibilidade ao menos remota de falar de si como um outro fascina tanto a 

quem escreve quanto a quem lê. 

Evando Nascimento em artigo recente (2017), revisita um termo cunhado por ele e que 

melhor se adequaria ao momento do contemporâneo em que nos situamos, que seria a alterfic-

ção, fugindo à massificação do termo autoficção, que ganhou significados e interpretações que 

já fogem completamente do âmbito de uma narrativa ou mesmo da literatura. 

E dentre as características dessa categoria destacadas pelo crítico, destacam-se três: a 

primeira corresponderia ao tomar a si mesmo como um outro, tentando pensar e imaginar a si 

com um certo distanciamento planejado; em sequência, refletir com quem o “autor-persona-

gem-narrador” se relaciona, “desencadeando o jogo, ficcional (narrativo e até certo ponto verí-

dico) e fictício (imaginário)” (2017, p. 622); e por fim, o envolvimento entre o leitor e a leitura 

que produz do texto, pois “a autoficção só se efetiva na leitura”, causando “esse efeito de es-

tranhamento”. 

Partindo desses pressupostos destacados podemos em um primeiro momento entender 

a autoficção como uma variada mistura entre fatos reais e outros inventados dentro de um ro-

mance ou uma narrativa, a grosso modo, e partindo da classificação de Manuel Alberca (2007) 

seria essa grande mescla entre autobiografia e romance. 
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O primeiro elemento que chama a atenção ao pensarmos e indagarmos acerca da auto-

ficção é a ambiguidade. Ambiguidade esta que reside no texto, mesmo que o leitor consiga 

identificar referências autorais ali expostas, visto que seria impossível diferenciar o que seria 

ficção ou não. 

Para Anna Faedrich (2015) a autoficção propõe como intenção clara e deliberada do 

autor em abolir os limites entre o real e o ficcional, confundindo o leitor na medida em que 

provoca uma recepção contraditória dessa obra. E essa ambiguidade criada textualmente na 

cabeça do leitor se “potencializa” pelo recurso frequente à identidade onomástica entre autor, 

narrador e protagonista.  

Com isso, podemos constatar que essa identidade do autor fica tão camuflada e com 

tantas camadas sobrepostas que acaba por diluir-se no contexto da narrativa, fazendo com que 

esse protagonista da autoficção seja necessariamente contraditório por natureza, pois de um 

lado se encontra essa necessidade quase obsessiva de auto afirmar-se, e de outro uma quase 

falta ou perda de identidade própria, pois essa está diluída no texto e no contexto da narrativa. 

Ainda sobre essa perda de identidade do protagonista da autoficção podemos refletir 

novamente sobre o pensamento de Paul Ricœur (2014), que defende a tese que a perda de iden-

tidade da personagem se relaciona a uma perda da configuração da narrativa, que especifica-

mente traz uma crise da conclusão dessa narrativa. O que possibilitaria “um contrachoque do 

personagem sobre o enredo”.  

Em outras palavras, e pensando na autoficção, se o sujeito nesse tipo de narrativa perde 

sua identidade por ser autor/narrador/personagem, ele ao mesmo tempo ganha um espaço no 

texto de grande liberdade criativa, pois não há limites para o que pode ser narrado e contado, 

independentemente se os fatos ali mencionados sejam reais ou não, o importante seria reordenar 

esse texto, embaralhar todos os fios pressupostos de uma narrativa “padrão”, proporcionando o 

que Ricœur denominou de “contrachoque do personagem sobre o enredo”, ou seja, o persona-

gem protagonista na autoficção se torna mais importante do que está sendo narrado, que de 

certa forma fica em segundo plano e totalmente designado pela vontade do autor e do modo 

com que conduz sua narrativa. 

 Ricœur ainda compreende o personagem da narrativa não se desvencilhando de suas 

experiências que o constituem enquanto indivíduo, muito pelo contrário, é essa identidade da 

narrativa que compartilha a identidade da pessoa/personagem, possibilitando como no caso da 

autoficção a termos essa total dualidade entre a estória narrada e a vida de quem conta e fala de 

si. 
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Assim, chegamos no questionamento bastante sugestivo desse enaltecimento da figura 

ou “mito” do escritor pela autoficção, sempre abalizado pelo inquestionável debate dentro do 

gênero do que de fato é real ou não. 

Diana Klinger (2012) expõe em sua análise que além de se situar entre uma “mentira” e 

uma “confissão” esse mito do escritor leva a uma certa performance, criando no relato autofic-

cional uma noção bastante nítida de subjetividade. 

Portanto, a autoficção por ser uma narrativa híbrida trabalha com o autor construído 

discursivamente e não com o indivíduo biográfico, aparecendo, segundo Klinger, como um 

“personagem que se exibe ‘ao vivo’ no momento da construção do discurso”. Ou seja, a partir 

do momento em que esse autor se expõe no texto, virando palavra e discurso, já se constrói na 

narrativa seu caráter híbrido, deixando em aberto no discurso a exposição do autor, que em 

nossos tempos ganhou esse epíteto de “mito”, como uma marca e um símbolo identificado e 

construído discursivamente22. 

De tal modo, podemos agora novamente voltar ao início desse capítulo e pensar nas 

palavras de Paula Sibilia e nesse “show do eu” tão presente em nossa sociedade contemporânea, 

onde o autor se faz tão nítido que transpõe das páginas dos textos e se transforma em um tipo 

de marca, de produto, e cujo nome estampa um rótulo pré-intitulado e se torna sinônimo de 

fama e qualidade. 

Esse caráter de trazer à luz esse passado memorialístico, escrito na plena maturidade de 

vida e intelectual do autor, é o que analisaremos a partir dos seis contos aqui selecionados e que 

se subdividem, sendo quatro relacionados à autobiografia – “Eles dois” (O homem-mulher), 

“Flores brancas” (O conto zero), “Amigos” e “O conto fracassado” (O anjo noturno), e dois à 

autoficção “Vibrações”, e “Caminhos circulares” (O conto zero). Tal subdivisão se deu por 

identificarmos a autobiografia presente nesses contos de modo que indícios da trajetória do 

autor são apresentados e narrados com relativa linearidade temporal de fatos e acontecimentos, 

começando pela infância, perpassando a juventude e culminando na fase adulta e posterior ma-

turidade. Com relação a autoficção identificamos a presença de elementos reais e outros ficci-

onais, embaralhados, em episódios pontuais e significativos da vida do autor, incluindo a marca 

autoral estampada na assinatura de ambos os textos pela inicial S, de Sérgio. 

                                                           
22 Um ótimo exemplo desse caráter de hibridização nas narrativas provenientes das escritas de si é a utilizada por 

João Anzanello Carrascoza na composição de seu livro Diário das coincidências: crônicas do acaso e histórias 

reais (2016). Nessa obra, Carrascoza compõe seus textos a partir de fatos reais de sua vida e de pessoas próximas 

a si, ao mesmo tempo em que disponibilizou para que leitores enviassem textos com estórias e experiências de 

suas vidas, em que o autor selecionou algumas e as reescreveu, para finalmente serem publicadas nesse volume. 

Assim, o autor deu voz a si, ao outro que está perto de si e ao leitor, amalgamando fragmentos e narrativas total-

mente imbricadas e de difícil separação ou classificando, montando um grande mosaico de vidas. 
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O conto “Eles dois” é a primeira parte da narrativa que será complementada em “Flores 

Brancas”. O texto se situa na década de 1970, com Sérgio Sant’Anna aos trinta e três anos de 

idade, onde todos os jovens da época usavam cabelo longo, como ressalta o autor e tinham 

hábitos recorrentes: “Quando se recorda a década de setenta, uma das coisas que se pode lem-

brar é que as pessoas, pelo menos as que que ainda eram jovens, ou relativamente, costumavam 

sentar-se sobre almofadas, no chão [...]” (2015, p. 100). Recém-divorciado, ele vivia com uma 

ex-aluna da época em que lecionava em uma universidade.  

 Assim, mudou-se com essa companheira para o bairro pobre e afastado da peri-

feria de Belo Horizonte chamado Venda Nova, para uma casa muito simples e de aspecto rude, 

em que o autor por sua mera vontade e em suas palavras teria virado hippie e seguido a vida do 

jeito que desse.  

Dentre os elementos que podem ser destacados, o primeiro é a narrativa ser contada na 

terceira pessoa, por um “ele”, que ressalta certo afastamento temporal de quem narra para quem 

sofre a ação no passado, como já vimos na questão sobre os relatos de infância.  

Sobre o uso do ele nesse relato em específico podemos especular ser devido a dois pos-

síveis fatores: o primeiro é relativo ao fato do autor na época ter terminado seu casamento de 

anos por estar apaixonado por essa ex-aluna, que seria anteriormente uma possível amante. 

Então, para marcar certa isenção na narrativa se vale desse recurso interessantíssimo.  

Um outro fato pode estar relacionado a um acidente automobilístico que teve durante a 

infância com sua família, o que provocou um trauma, e só com muito custo aceitou conduzir 

um carro. E por isso mesmo quem dirigia era sua companheira, que tinha atrofia no nervo ótico 

e cuja carteira de habilitação fora comprada. Aqui novamente vemos a questão do trauma, lo-

gicamente de modo bem suave e tênue, mas uma marca indelével na vida de quem o sofre23. 

Qualquer que seja o motivo para a utilização do ele para falar de si, o texto é extremamente 

bem conduzido, sabendo dosar as porções autobiográficas com a previsível emoção do relato. 

Como no conto relativo ao relato de infância “Bruxa”, vemos que a partir da lembrança 

de um animal se desencadeia uma recordação, não por acaso “Eles dois” está repleto de refe-

rências a insetos. O conto se abre com o autor falando de uma infestação de aranhas e termina 

                                                           
23 João Anzanello Carrascoza em seu recente livro Catálogo de perdas (2017), narra a partir de pequenos contos 

que funcionam como pequenos capítulos a perda de familiares e amigos ao longo da vida, sendo complementado 

cada fragmento desse por fotos selecionadas por sua irmã, e um breve trecho, belíssimo e com forte analogia, de 

uma dessas narrativas vai expor a perda e argumentar que: “[...] uma perda só se realiza, plenamente, muito depois 

de sua ocorrência. Como as manchas, uma perda começa pequena. Vai crescendo, crescendo em nossa consciência, 

até recobrir, feito esparadrapo, a carne que a perda anterior deixou exposta” (p. 44). 
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narrando uma invasão de formigas saúvas que destroem completamente seu jardim, montado e 

cultivado para que ao menos desse uma certa beleza a um lugar tão feio e sem atrativos. 

As referências ao erotismo e o modo como o autor concebe os textos em que tal ele-

mento, que veremos com maiores detalhes no penúltimo capítulo, se faz mais acentuado, está 

presente em uma cena sexual e de latente erotismo, que irá remeter diretamente ao fim do conto 

e ao amor que ele sentia por essa mulher, que mesmo depois de se separarem e Lucia falecer 

tal sentimento nunca deixou de existir, ficando gravado na memória e no coração. Assim, como 

em um pequeno trecho uma jovem desesperada procura abrigo em sua casa com medo de dois 

homens que a perseguem e a querem agarrar, criando uma atmosfera de sexualidade e erotismo 

devido à imaginação da cena que viria a ocorrer caso os meliantes tivessem êxito em sua per-

seguição. 

Essa chave autobiográfica do conto se torna bastante evidente, mesmo sem indicar 

aquele que narra, sem o seu nome estar exposto no texto, as indicações e pistas deixadas ao 

longo da narrativa são bastante claras, e por isso mesmo, o autor retoma o conto e o comple-

menta de modo mais longo, detalhado e pormenorizado em seu livro posterior. Um conto que 

podemos presumir e intuir de difícil escrita e assimilação para o autor devido aos pontos bem 

delicados que delineiam sua trajetória. 

Em “Flores brancas”, Sérgio Sant’Anna volta um ano antes de “Eles dois”, estando 

agora com trinta e dois anos, para narrar seu primeiro contato e sua história de amor com sua 

aluna, que antes apareceu apenas uma vez sendo denominada pelo diminuto Lucia, em “Flores 

brancas” ganha status de protagonista e designada pelo nome inteiro, Lucrécia. 

Um fator importantíssimo aqui é a diferença no pronome de quem narra o conto. Se em 

“Eles dois” tínhamos um sujeito imparcial, um ele camuflando seus anseios e emoções, procu-

rando dar à narrativa um tom de aparente imparcialidade, em “Flores brancas” ocorre o contrá-

rio, narrado em primeira pessoa, o “eu” do texto é muito mais sentimental e procura deixar 

marcas e impressões próprias do autor Sérgio Sant’Anna em cada página, abrindo até “parên-

teses” durante o texto para apresentar impressões ou recortes temporais do autor na época. 

Descobrimos nesse conto em que universidade e que disciplina lecionava na época – 

Universidade Católica de Minas Gerais, Técnicas de Comunicação –, cujo trabalho consistia 

basicamente em debater e discutir com os alunos a partir de textos de imprensa, técnicas de 

escrita. Emprego esse que pagava uma “mixaria”, mas que proporcionava bastante prazer e 

retorno afetivo e pessoal, diferentemente do outro, considerado o mais sério, que era de assessor 

de imprensa no Tribunal Regional do Trabalho. 
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Temos novamente a presença do carro Volks branco, em que pegava caronas junto a 

outros alunos com Lucrécia, e morando na época em Santo Antonio, bairro bastante isolado, 

com a mulher e dois filhos, era o último a ser deixado, o que acarretava momentos a sós e de 

certa privacidade. 

Tenta minimamente levar uma vida dupla, com esposa e amante, haja visto que segundo 

o próprio amava as duas, porém é flagrado pela mulher em um bar. A partir disso uma série de 

fatos se desencadeia. Primeiramente descobre que a esposa também possuía um namorado, 

amigo seu e ex-oficial da Aeronáutica, cassado pela Ditadura. O que irá fazer com que em 

sequência abandone sua casa e seus filhos e vá morar com Lucrécia. Nessa busca por nova 

moradia voltamos novamente ao ponto em que se situa “Eles dois”, a vida do casal em Venda 

Nova. 

Essa vida de bígamo do protagonista, mesmo por pouco tempo, expõe novamente uma 

certa aura de erotismo e sexualidade, já presente em “Eles dois”: “Tateando, com medo de ser 

repelido, enfiei a mão direita dentro de sua blusa, acariciei seus seios sob o sutiã e sua mão 

pegou no meu pau por cima da calça” (2016, p. 34). E tal vida o estimulava mais ainda no 

relacionamento íntimo com sua esposa: “[...] a trepada foi tão boa que logo houve uma outra e 

mais outra e, durante os próximos meses, fui bígamo, sempre em segredo. E, intensamente 

erotizado, as trepadas em casa ficaram melhores” (2016, p. 34).  

O convívio do casal que de início é harmônico e repleto de carinho, confidências e pai-

xão, rapidamente se torna um pesadelo, por motivo de ciúmes, possessão e brigas de ambas as 

partes, sobretudo pelas visitas que ele precisava fazer ao litoral de São Paulo, Maresias, para 

visitar os filhos, o que levava a brigas ferozes por ciúmes da ex-esposa. E assim ele volta a 

desejar outras mulheres fora do seu “estável” relacionamento e se questiona acerca da fideli-

dade, se é possível ou se vale a pena ou não de ser mantida por um determinado período de 

tempo.  

E curiosamente deixa uma marca de sua memória pessoal gravada ao afirmar que: 

“Quando se toma um distanciamento, principalmente se já passado um bom tempo – e já se 

passaram quarenta anos24 –, terá de se reconhecer que não há casal em que um dos dois, ou os 

dois, não terá desejado, ainda que secretamente, outra pessoa” (2016, p. 37). 

Quarenta anos para perdurar e se enraizar uma lembrança, quarenta anos de uma memó-

ria que não abandona o autor, e se torna uma marca indelével em sua vida, sua trajetória, até 

ser possível de ser narrada, escrita e transcrita nesse conto. 

                                                           
24 Grifo nosso. 
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Aqui novamente nos deparamos com o problema da atrofia dos nervos óticos de Lucré-

cia, sempre renovada por conchavos e arranjos com um delegado do interior do estado, o que 

leva o protagonista a tirar sua carteira de habilitação mesmo com aquele trauma em sua vida. 

No conto, o protagonista é chamado somente duas vezes por um nome, Célio25. Em 

entrevista do autor, ele afirma que se escrevesse tal texto com seu próprio nome poderia ser 

algo muito doloroso, e em alguns capítulos de sua vida seria preferível que mantivesse um certo 

anonimato e uma distância entre o fato ocorrido e o autor que o narra no presente, no ato de 

recordar tais cenas tão marcantes. 

Depois de encontrar uma amiga do passado, Evelina, o protagonista se questiona se va-

leria a pena ou não trair sua atual companheira. Ele vai até o apartamento dessa amiga, se beijam 

e trocam carícias, contudo não mantêm relações sexuais e na volta para casa é que o caos e o 

inferno se fazem presentes. 

Encontra em sua casa objetos queridos totalmente destroçados, incluindo um radinho de 

pilha, presente inestimável e o que o acompanha há anos (presente em outros contos do autor), 

e diversos retratos que contam sua estória em Venda Nova e a relação amorosa com Lucrécia, 

fragmentos da memória do casal que são largamente detalhados e contados com esmero emo-

cional e afetivo: “E aquelas fotos rasgadas junto com os seus negativos eram como uma prova 

de que tudo fora destruído. Fotografias eram uma forma de tornar o presente o passado” (2016, 

p. 48). 

Após cenas de quase agressão de ambas as partes, incluindo nessa peleja o arremesso 

de galhos grossos de uma árvore por parte dele e uma pequena estátua maciça por parte dela, a 

separação se torna iminente. Ela decide voltar à casa dos pais, abandonando-o “naquele fim de 

mundo” completamente sozinho e entregue aos seus delírios e pensamentos, acometido pelo 

ódio que aparece de modo exacerbado, como o amor. 

Nesse ponto vale a descrição que o autor faz do uso do transporte público caótico da 

época, em que incidentes de invasão, linchamento, quebra-quebra, apedrejamentos e até assas-

sinato, queimando uma pessoa viva em local hermeticamente fechado, eram normais e corri-

queiros. Voltar para casa, da capital para o subúrbio era tarefa hercúlea e de grande fôlego. 

 

[...] alguém, cheio de revolta e maldade, surgiu com uma lata com gasolina, 

embebeu por fora a guarita onde o fiscal se trancara com medo de represálias 

                                                           
25 Durante o Fórum de Literatura Brasileira Contemporânea realizado na Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ), em setembro de 2016, Sérgio Sant’Anna afirma que nesse conto em específico falar de si com seu próprio 

nome lhe traria recordações e lembranças que ainda o incomodam mesmo depois de tantas décadas do fato ocor-

rido, e por isso resolveu utilizar um nome neutro e não o seu de batismo para contar esse episódio de sua vida. 
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e ateou fogo. O pobre homem lá dentro, à medida que ia assando, soltava gri-

tos pavorosos de socorro [...]. Pois foi no JM que fiquei sabendo que o homem 

atingido na cabeça pela bomba de gás ficara gravemente ferido, com o risco 

de morrer; que o jovem incendiado tinha apenas dezenove anos e cumpria es-

tágio probatório na Viação Venda Nova, por um salário mínimo, e ia se casar 

no próximo mês, pois sua noiva estava grávida; que um outro homem fugira 

com um ônibus depois de o motorista deste ser ferido com uma pedrada. Que 

os policiais de Lagoinha conseguiram pará-lo com tiros nos pneus dianteiros; 

que o falso motorista e os passageiros que a polícia conseguiu pegar foram 

presos e depois soltos; que um destes passageiros levou um tiro na perna. En-

fim, tudo (2016, p. 59 e 61). 

 

E por fim, temos a mudança para o “Barraco”, em Cidade Nova, termo esse empregado 

para designar dependências em fundos de casas, que se colocavam para alugar com preços 

muito mais baratos e acessíveis, na Belo Horizonte da época. A casa em si, como a outra de 

Venda Velha, estava entregue à ruína, e graças à ajuda de sua amiga Sara, a flautista, e seu 

namorado hippie, se tornou um lar habitável. 

O conto termina com o personagem nos fundos dessa casa, em que se encontrava uma 

árvore que constantemente desprendia pequenas flores brancas e que assim, sentado sob ela o 

autor recorda sua vida, seu amor tórrido por Lucrécia e seu período vivendo próximo da capital 

mineira. 

Tanto “Eles dois” quanto “Flores brancas” falam sobretudo sobre o amor, paixão e trau-

mas. Pontua uma fase única e especial da vida do autor vivendo em Minas Gerais, em que revive 

a separação de sua então esposa e mãe de seus filhos, recorda traumas do passado e passa a 

limpo, como um marco, seu começo propriamente dito da vida adulta, sozinho e precisando 

reconstruir sua estória.  

Se pensarmos em “O conto zero” como um conto de abertura, um conto delimitador e 

propulsor de vários e possíveis relatos de infância do autor, um palco repleto de memórias, o 

“O conto fracassado” vai justamente na contramão, na medida em que é o conto que encerra a 

coletânea de O anjo noturno, ao mesmo tempo que enfeixa tudo o que o autor quis dizer até 

então em todos esses textos, lhes dando um fim, ou pelo menos, um ponto de interrupção e 

catarse. 

Sérgio Sant’Anna parte da premissa do contista, que é a classificação que assume para 

si enquanto autor, se vê como um contista e não romancista ou escritor simplesmente, para a 

partir de um olhar sobre pequenos cotidianos criar a matéria-prima que o levaria ao status de 

grande artífice da narrativa breve brasileira contemporânea, ao lado de Rubem Fonseca e Dalton 

Trevisan. Observa, por exemplo, um casal de jovens se acariciando e imagina o que farão de-

pois, assim como uma velhinha passeando ou uma freira em compenetrada oração. 
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E o que vimos nesses dois contos anteriores aqui se coaduna, com o autor se lembrando 

do túmulo de sua amante falecida e enterrada em Belo Horizonte e sua tórrida paixão e desejo: 

“Num cemitério arborizado e ajardinado, no pequeno jazigo familiar, a inscrição singela: ‘Lúcia 

D. 1947-1992’. [...] o contista como que vê, com emoção, o esqueleto da amante na tumba, mas 

também devolve a ela um corpo” (2017, p. 166-167). 

Em sequência são narradas cenas de sexo, mas o autor considera que se ficar muito 

tempo nessas descrições seria um tedioso clichê erótico ou pornográfico. As cenas são contadas 

de modo a rememorar a vida em Venda Nova, como era no começo e tudo ainda dava certo 

entre eles. 

Recordar o período breve que viveu com Lúcia faz o autor se questionar sobre a sua 

própria vida, e tudo o que ficou profundamente marcado nele. Revisa como nos relatos anteri-

ores toda sua estória, para por fim destacar a sua morte, comentando: 

 

Ela morreu da peste hodierna. Ele, vivendo uma relação estável no Rio, aca-

bou, egoisticamente, por ter notícias dela apenas à distância. Quando tomou 

conhecimento de sua morte, esta já ocorrera havia um mês, com o corpo dela 

inteiramente devastado pelo vírus. Diante dos seus sofrimentos, a partir de 

certo estágio da doença, a morte era então um avanço, uma purificação, os 

vermes liquidando com o que restava do corpo arruinado e até mesmo com o 

vírus. E tornou-se ela o esqueleto que o contista visualizou na sepultura e re-

vestiu com um corpo desejável neste conto, tentando fazer a amante reviver, 

de alguma forma, não fosse o conto fracassado. E o contista se vê seduzido 

por outro percurso: penetrar tumba adentro e repousar junto com a amante 

para todo o sempre (2017, p. 169). 

 

Tal amante segue com o contista, e falar dela em todos esses textos lhe dá uma certa 

sobrevida e faz novamente aflorar um sentimento até então adormecido, mas que ao se trans-

mutar em palavras e texto ganha vida e significado, e faz de sua memória um fato e um acon-

tecimento vívido e latente no momento presente. E consequentemente, no instante da morte em 

que poderá finalmente se unir a ela. 

 Ao voltar ao seu cotidiano mais imediato, o contista imagina um diálogo bem no morro 

em frente a sua moradia e local em que ouve constantemente os tiros disparados pela guerra do 

tráfico e do controle da área, refletindo que mesmo ali escondido poderia levar um tiro e seria 

um fim inusitado, mas com certa emoção a sua vida: “Durante a escrita do conto fracassado, a 

tentativa do contista de sair de si, de seu universo tão intimista, para tornar-se outro, mais duro, 

que em vez de mergulhar na subjetividade, retirasse das palavras ação” (2017, p. 170-171). 

Volta a mesclar fatos do cotidiano sem maior importância com fragmentos de grande 

dor e sofrimentos e que perduram, como por exemplo, a lembrança da menininha que aos doze 
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anos morreu atropelada e que já mencionamos no capítulo anterior, assim como a lembrança da 

mãe que deseja lhe passar um recado, estando ele dormindo ou acordado, de como tais fatos 

misturados ao comum é que constituem suas memórias, onde do lugar mais inusitado possa 

“emergir” um estilhaço, um fragmento de uma memória que marcou sua vida. 

Refletindo que: “O conto fracassado era a escrita do declínio de um autor em crise, 

equilibrando-se num fio estendido sobre a vala comum, mas às vezes ele se surpreendendo a 

admitir, numa espécie de exaltação: apego-me a este fracasso e nele me reconheço” (2017, p. 

176). 

“O conto fracassado”, como apontamos no início da análise desse texto é o lugar de 

chegada desses contos do autor que falam de si, é o espaço final nessas narrativas em que ele 

se coloca em cena, e faz um balanço não apenas de memórias suas, mas como de fatos e temas 

que foram e são ricos em sua literatura, montando uma mistura entre o eu memorial e o eu 

ficcional, que produz uma ficção, seja ela qual for, mas ao mesmo tempo que se debruça sobre 

o seu passado e a sua infância autobiográfica. 

“Amigos” se situa cronologicamente no período da década de 1960, antes e após o Golpe 

Militar. Com forte contexto histórico e político, tem por pano de fundo a amizade do protago-

nista com seu amigo eterno Getúlio (até este vir a falecer aos vinte e cinco anos de idade), no 

Colégio Marconi em Belo Horizonte e posteriormente juntos na Faculdade de Direito. 

O painel histórico em que está inserido o conto é fundamental. Começamos por acom-

panhar o relato sobre o período político conturbado do país em 1961, e todo o clima criado pelo 

medo da tomada de poder pelos comunistas, onde o autor dá um breve apanhado do que efer-

vescia no período e reitera: “Grosso modo foi isso, pois essas são memórias pessoais e sem 

lugar para uma história política meticulosa” (2017, p. 104). 

Além de Getúlio aparece a figura de Luiz Adolfo, que assim como Getúlio pertencia ao 

Partido Comunista, mas esse último por ser muito radical e considerado anarquista fora expulso 

dos quadros correligionários do partido. 

Além desses amigos principais conhecemos o poeta Henry Corrêa de Araújo, vemos o 

flerte com Lúcia Rosa (outra Lúcia diferente daquela que vimos anteriormente), onde segundo 

o autor aconteceram apenas afagos e uns momentos de mãos dadas. Temos a presença de Ga-

beira e Milton Nascimento, apelidado de Bituca no início de carreira, e figuras com quem con-

viveu por pequenos períodos de tempo. Léo Pompeu, que posteriormente se torna seu melhor 

amigo e que o leva a integrar a Ação Popular, idealizada por Betinho. Amigos e figuras de seu 
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passado eternizados, e que segundo o autor: “Neste momento da escrita, me aperta o peito e a 

saudade daquele tempo” (2017, p. 110). 

Estamos no primeiro semestre de 1962 e somos apresentados a Mariza, então noiva de 

Sérgio e futura mãe de seus dois filhos, que sem nome já aparecera em “Eles dois” e “Flores 

Brancas”. Com quem posteriormente iria se casar com apenas vinte e um anos de idade na 

Semana Santa de 1963, sem a presença dos dois grandes amigos. Trabalhando nessa época 

como auxiliar de escritório da Petrobrás, na obra de construção da Refinaria Gabriel Passos, 

Regap. 

Esses dois anos foram de intensa atividade artística e cultural, de manifestações na imi-

nência do golpe. Por ainda morar com os pais antes de se casar, Sérgio precisava estar atento, 

já que o pai era figura de proeminência intelectual, sendo professor universitário de economia 

e prestando serviços diretamente ao governo. 

Em viagem de trabalho ao Rio de Janeiro, foi possível ao protagonista acompanhar de 

perto os passos do golpe e da repressão que sofreu, de uma quase prisão, até o afastamento e 

perda do emprego:  

 

‘Lá pelas quatro da tarde desse 1º de abril, Almir recebeu um telefonema e me 

disse: ‘Vamos embora, Sérgio’. Mas por quê, Almir’ ‘Lá embaixo eu te ex-

plico.’ Ele pegou um revólver em sua gaveta, chamou Amaral, Manoel e eu, 

e fomos pegar o carro do Amaral na empresa, servido por um motorista. E já 

no elevador, sem perder a calma, Almir nos comunicou que havíamos perdido. 

Pediu que eu e Manoel nem passássemos no hotel, que podia estar sendo vi-

giado (2017, p. 116). 

 

Os detalhes narrados pelo autor impressionam pela alta carga dramática e de tensão em 

que descreve os detalhes, até o que mais chama a atenção e incomoda, como os festejos pela 

classe média da Zona Sul da cidade comemorando, apoiando e incentivando o golpe e os cor-

tejos de saudação ao novo regime. 

Desempregado por uns meses, vivendo de uma indenização da Petrobrás e com a esposa 

logo em sequência estando grávida de seu primeiro filho, André (hoje um reconhecido escritor), 

que como destaca o autor nasceu em 14 de dezembro de 1964, foi socorrido pelo pai, que era 

então o secretário-geral de Planejamento, cujo ministro era Roberto Campos, e quando este 

viajava o substituía no cargo como ministro interino e despachava junto com o então presidente 

Castelo Branco. Conseguiu novo emprego, graças a Tancredo Neves, na época deputado da 

oposição, como funcionário interino da Justiça do Trabalho de Belo Horizonte. 



86 
 

Após o Golpe o autor sofre a perda de pessoas conhecidas, fazendo questão de destacar 

algumas delas pelo modo como o impactaram e o choque dessa perda posterior. Além disso, 

uma morte em específico que faz questão de ressaltar:  

 

Mas talvez a morte que mais tenha me impressionado, o que perdura até hoje, 

foi a de Hélcio Minhoca, meu colega de Colégio Marconi. Estando num carro 

de outro colega, Miltão, o veículo capotou. Miltão conseguiu sair, mas Hélcio 

ficou preso nas ferragens, enquanto o veículo pegava fogo. E Hélcio gritava 

‘Miltão, me tira daqui; Miltão, me tira daqui’. Mas foi impossível meter as 

mãos nas labaredas. A morte de Hélcio, carbonizado numa manhã depois da 

aula, em seus dezoito, dezenove anos, é para mim um exemplo claro da gra-

tuidade da existência (2017, p. 113). 

 

Essas memórias perduram ao longo das décadas. E foi nesse período que transformou 

seu sonho de escrever em realidade, mais precisamente em 1966, ano em que também conse-

guiu se formar na faculdade:  

 

Meu sonho na vida era escrever e, como meu novo emprego era de meio ho-

rário, pude terminar pela primeira vez um conto, ‘A dádiva’, que inscrevi num 

concurso para os alunos da Faculdade de Direito, em 1966, tirando o segundo 

lugar e recebendo elogios da comissão julgadora, formada por Murilo Rubião, 

Affonso Ávila e Ildeu Brandão. [...]. Aquele concurso foi o estopim para que 

eu continuasse a escrever. Apresentado por Henry Corrêa de Araújo a Luiz 

Gonzaga Vieira, que era um dos diretores da revista Estória, passei a publicar 

nessa revista e logo depois também no Suplemento Literário de Minas Gerais, 

dirigido por Murilo Rubião (2017, p. 120). 

 

Um fator que ainda podemos destacar é a presença de Aurora, jovem de grande beleza 

que encanta e fascina o jovem Sérgio, todavia, segundo ele, não passou de um flerte, chegando 

quase a paixão, e por isso preferiu se afastar da jovem. Anos depois, ao saber de seu paradeiro, 

encontra-a gravemente doente e internada em um hospital, visita-a uma única vez e promete 

voltar a vê-la, mas nunca cumpriu o prometido, e como se refere a si mesmo, agiu como um 

covarde, egoísta, preferindo “ter uma memória dela exuberante”. 

O término do conto se encaminha com a morte de seu grande amigo Getúlio em um 

acidente automobilístico, no qual por pouco o autor não estava junto, se livrando da viagem até 

Ouro Preto depois de uma farra em um bar, com a desculpa de que iria preocupar sua esposa 

Mariza. No dia seguinte descobre o ocorrido através de um conhecido. E assim, despede-se em 

pensamento e em palavras de um dos grandes companheiros e parceiros de sua juventude. 

“Amigos” apresenta um matiz bastante saudosista, com ênfase bem ressaltada na ami-

zade, não apenas na amizade entre dois homens ou de um homem com uma mulher, mas sim 
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amizades que perduram por anos, amizade que sentia pela mulher, que mais do que cônjuge era 

sua amiga, companheira e parceira de vida. Amizades que a morte para o autor infelizmente 

levou, ficando apenas as lembranças, fragmentos que o tempo não amenizou, mas que através 

da escrita ganhou novo significado e prestou sua singela homenagem. 

“Vibrações” e “Caminhos circulares” são contos que causam uma forte impressão logo 

nas primeiras linhas, justamente porque são assinadas por S., inicial do nome de Sérgio 

Sant’Anna e marca de sua identidade autoral nas narrativas. E curioso notar que os contos 

mesmo não falando das mesmas temáticas possuem pequenas conexões e entrelaçamentos. 

“Caminhos circulares” começa narrando um fato que aparece no final de “Amigos”, o 

início da vida literária do autor publicando contos na revista Estória, de Belo Horizonte, que 

durou seis números e era editada e produzida pelos próprios jovens autores que nela publicavam 

seus textos. 

Uma das jovens que enviou e publicou um conto nessa revista era Lucienne Samôr, que 

se tornaria amiga de S. Morava em Conselheiro Lafaiete e se tornara amiga também de Mariza, 

esposa de S. 

Em uma das visitas de Lucienne, que se hospedava em sua casa, ela é presa e conduzida 

à delegacia. S por essa época estava no Rio de Janeiro preparando sua documentação, pois 

estava às vésperas de embarcar para Iowa City, onde fora convidado a participar do Internatio-

nal Writing Program, que reunia escritores de diversos países do mundo naquela cidade.  

A mãe de S a partir dessa prisão em sua casa suplica ao filho que viaje logo, mas ele se 

recusa, já que pretendia levar a família toda junto, fato que não acontece por não ter conseguido 

uma casa para alugar. A repressão da ditadura estava em seu auge. 

Essa passagem por Iowa será o objeto narrativo do conto “Vibrações”, como o autor faz 

questão de frisar. A vida cultural da cidade e a mescla de culturas, idiomas e posições políticas 

e ideológicas encantam e fascinam S. Por essa mesma época fica amigo de dois jovens, Sey-

mour Krim, professor universitário e suposto participante da geração Beat, e Kenneth Brown, 

dramaturgo e antigo membro do Living Theatre. 

S retorna a Belo Horizonte em 1971 e alguns fatos interessantes acontecem em sua vida. 

Começando pela ligação e pedido de visita de Lucienne, sua amiga, que se encontrava presa. 

No presídio feminino S chama logo a atenção das detentas por ser branco e jovem, e 

elas em sua imensa maioria eram negras. Lucienne fora presa por supostamente ser a mentora 
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intelectual de um caso de suposta chantagem de um grupo de conhecidos seus sobre os homos-

sexuais enrustidos de Conselheiro Lafaiete, mas no fundo a causa seria mesmo política e ideo-

lógica. 

Por essa mesma época o Living Theatre desembarca em Ouro Preto, e Lélio, colega de 

S desde os tempos da faculdade de Direito e posteriormente bolsista na Universidade de Paris 

nos anos de 1967-1968, e criador da faculdade de Comunicação na Universidade Católica de 

Minas Gerais, em Belo Horizonte, mesma universidade onde S lecionaria, o convida a ser seu 

intérprete, pois o mesmo não falava inglês. 

Estar ali naquela aura cultural e subversiva do Living Theatre fez com que S recordasse 

seus tempos em Iowa, as conversas que mantinha com os companheiros que fizera e a troca 

intelectual obtida com essa experiência. 

Obviamente o grupo não conseguiu se apresentar supostamente por porte de maconha, 

mas no fundo estavam camuflados os motivos políticos. S em posterior visita a Lucienne en-

contra duas integrantes do grupo presas por pouco tempo no mesmo presídio, em que rapida-

mente a embaixada americana interveio, conseguindo a liberação das jovens. 

A crítica que Sérgio Sant’Anna dedica ao período da Ditadura Militar é constante e 

contundente, não só nesses textos aqui selecionamos. Em “Amigos” e aqui em “Caminhos cir-

culares” o debate crítico do autor se torna mais direto porque impactou diretamente sua vida e 

pessoas por quem tinha afeto. Ele usa o instrumento da escrita como arma de denúncia e severo 

questionamento dessa época nefasta de nossa história. Portanto, os contos selecionados apre-

sentam um tom quase confessional, não no sentido de dizer algo de que se arrepende, mas sim 

de denunciar, expor, dar voz e trazer à vida essa realidade que tanto o impactou. 

S termina o conto se referindo a um círculo de pessoas que conheceu nesse período e 

fatos que o marcaram e o acompanham até o presente, fazendo da memória e do exercício de 

recordar um eterno reencontro com quem se ama: “S não pôde deixar de pensar que aí girava 

um círculo perfeito: Lucienne Samôr, Kenneth Brown, o Living Theatre, prisões e novamente 

Lucienne, Kenneth, e assim por diante” (2016, p. 169). 

“Vibrações” é um longo conto, de cinquenta e seis páginas, que até podemos considerar 

como uma novela. Situa-se na estadia do escritor em Iowa para o Programa Internacional de 

Escritores, onde vemos novamente a figura de Kenneth Brown, se abrindo para algumas digres-

sões do passado do autor. 

Há no início do texto toda uma discussão de como as ideias e os debates circulavam 

naquele ambiente acadêmico e de imensa divulgação política e cultural, em que por exemplo, 
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falava-se do mesmo modo sobre a Guerra do Vietnã e a franca expansão do Imperialismo ou de 

um novo poema de uma autora coreana que estivesse na moda. 

Nomes importantes literários participavam e eram debatidos, tais como Cortázar, Bor-

ges, Lawrence Durall e Henry Miller, cujas vidas e obras eram vividamente exploradas e ana-

lisadas, outros nomes como Tennessee Williams e Philip Roth pertenciam ao corpo de instru-

tores. 

Todo esse imenso caldo cultural e social em que S estava imerso influi em seus futuros 

escritos. Encontros e conversas sobre a literatura lhe dão uma grande base e matéria prima para 

seus textos. Conhecer e conviver com pessoas do mundo todo como ele, jovens aspirantes a 

escritores em início de formação literária: 

 

O objetivo do International Writing Program era dar às pessoas as condições 

necessárias para realizar seu trabalho e também promover a convivência de 

escritores de várias partes do mundo. E alguns de fato escreviam, mas outros, 

como S, consumiam seu tempo quase todo nessa convivência, porém tomando 

notas e escrevendo um mínimo. Mas o fato é que aquela vivência, que mistu-

rava escritores do programa e jovens estudantes da cidade [...] transformou 

para sempre sua literatura, para não dizer sua própria vida (2016, p. 96). 

 

Entretanto, a convivência muito prolongada provocava uma certa animosidade no 

grupo, em que vaidades, temperamentos e divergências políticas se sobressaíam. E ressaltada 

pelos que viviam em países comunistas se queixarem constantemente de suas pátrias, enquanto 

os latinos que viviam em países capitalistas eram todos de esquerda.  

Abrimos um pequeno parêntese para uma curiosidade de grafia que o autor utiliza. Se 

anteriormente vimos que Lucrécia se torna Lucia em alguns fragmentos dos textos, aqui em 

“Vibrações”, sua esposa Mariza é chamada de Maria, ou mesmo de M. Interessante notar que 

não apenas o nome de Sérgio Sant’Anna é abreviado, mas também ao longo das narrativas 

algumas das mulheres que marcaram sua vida. 

S ficou hospedado na casa do professor Ray Kril, por noventa dólares um quarto, com 

direito a refeições, que na época gravava um documentário sobre uma comuna de doentes men-

tais. E S se impressionara com o que os doentes falavam, sobretudo com suas atitudes, e mais, 

na época estava na moda vários escritores célebres terem surtos de loucura ou insanidade e 

escreverem sobre suas respectivas experiências, como o poema “Howl”, de Allen Ginsberg de-

dicado ao seu amigo Carl Solomon. 

O clima de paz em decorrência dos protestos da Guerra do Vietnã era embalado pelo 

excessivo uso de drogas que circulavam livremente em Iowa. Como S destaca, uma das suas 
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primeiras experiências na cidade foi ficar “doidão” na casa de Ray Kril, porém as drogas em S 

funcionavam de duas formas, ou o deixavam em constante estado de exaltação ou o colocavam 

em depressão, quase beirando o paranoico. E podemos acrescentar que principalmente, pela 

saudade dos filhos e da esposa no Brasil. 

Juntando-se a esses protestos, havia os festivais musicais que eram imensamente divul-

gados e atraíam legiões de pessoas. S assistiu, junto com sua esposa que viera visitá-lo, ao show 

dos Rolling Stones em Nova York, em que um homem foi morto esfaqueado e deu muita polê-

mica na época. S acompanhou de perto Woodstock. Em 1968 estivera em Praga e Paris, perce-

beu que o comportamento só poderia evoluir em uma direção “de uma loucura pacífica e cada 

vez mais liberdade”. 

S abre espaço no conto para narrar como foi que conheceu e todo o desenrolar de seu 

envolvimento com M, sua esposa. Conta como na época estavam juntos há cerca de oito, nove 

anos, antes foram amigos e M chegou a namorar seu irmão. Ao conhecê-la S se encantou por 

aquela jovem quatro anos mais velha que ele, como faz questão de frisar, tinha uma atração 

“que era sobretudo de entendimento, psicológico e intelectual”. E os riscos do namoro escon-

dido, porque o pai de M não gostava dele, mas que com o tempo foi aceito, e o namoro virou 

noivado e consequente casamento, porém as melhores lembranças de S dessa época datam dos 

encontros clandestinos em bares escuros de Belo Horizonte. 

A forma como Sérgio Sant’Anna refere-se a sua ex-mulher é sintomático de algumas 

dessas narrativas, ela vai tornando-se protagonista junto com ele para no final tomar plenamente 

o foco do texto. Seria um misto de homenagem, com pedidos de desculpas e uma imensa sau-

dade de um período muito especial para o autor. 

S rememora que aos dezenove anos ganhou de presente do pai uma viagem pela Europa, 

mesmo com pouquíssimo dinheiro, que incluiu o seguinte percurso: BH, Rio de Janeiro, Ams-

terdam, Dusseldorf, Amsterdam, Roma, Amsterdam, Paris, Amsterdam, Rio de Janeiro, BH. E 

S se deprime, pois estava sozinho, com saudades da namorada e solitário. Uma das lembranças 

que mais o marcam dessa viagem é o encontro com uma holandesa muito mais alta que ele, 

linda, e loura que o leva para casa, mas S brocha por estar completamente bêbado; do preço 

combinado, S dera uma nota de valor muito maior e ficou esperando o troco que até hoje não 

veio. Era o correr do ano de 1961. 

Depois dessa viagem em que passou sérios perrengues, incluindo a fome e não ter onde 

ficar, tendo de dormir em bancos de praça, S na volta só pensava em se casar e constituir sua 

própria família. Mesmo casando muito jovem, aos vinte e um anos, S completava sua falta de 



91 
 

experiência com as mulheres recorrendo às prostitutas, e isso não impediu, segundo ele, de ter 

um casamento próspero e muito feliz. E ao contar essa história S recorda: “[...] mas S, aqui 

escrevendo, continua a se lembrar dela, apesar de há muito separados, e amá-la de algum modo 

[..] – O que é tempo, meu Deus: quando se escrevem estas Vibrações, quarenta e quatro anos 

depois [...]” (2016, p. 108). 

Ainda em Iowa, mas quase voltando ao Brasil, S relembra experiências que merecem 

destaque, como o encontro com os escritores e o pensamento soviético. Lembra de um docu-

mentário clandestino em que atuou ficando conhecido por um tempo nas ruas da cidade. Das 

diversas drogas e experimentos durante esse período, do uso prolongado de maconha que ele e 

M (que ficara viciada na volta ao Brasil) e a pior de todas: “[...] e até hoje lamenta o vício em 

cigarros normais que lhe devastaram as artérias” (2016, p. 115).  

Sem contar as conquistas amorosas que ainda tentava ter depois que M regressava a casa 

e o deixava só. Como Jessica, a primeira americana com quem transara, seguida pela alemã 

Ingrid, precedida por Nancy e destacando a brasileira e amiga Marilia. Novamente na passagem 

da transa com Jessica, S se vale novamente de uma descrição erótica e sensualizada do ato: 

“[....] começou a boliná-la toda, seus seios também eram gordinhos, mas passavam e, quando 

viram, estavam fodendo e S se lembra bem que ficou eufórico por estar, afinal, comendo uma 

americana, que também chupou seu pau direitinho” (2016, p. 120).  

O erotismo nos contos desse capítulo, e diferentemente dos anteriores, relativos aos re-

latos de infância que trabalhavam mais a iniciação sexual, aqui apresentam um viés marcada-

mente ligado à traição de uma forma ou outra; a sensualidade e o sexo estão permeados por esse 

desejo e vontade de trair. E aparentemente a repetição dessas cenas serve justamente para isso, 

exibir como uma chaga, uma ferida de todo mal que ele provocou na mulher e posteriormente 

em mulheres que amou e inevitavelmente traiu. 

Finalmente, o conto termina com referências a Kenneth Brown, como fora em “Cami-

nhos circulares”, e seu encontro com S no que dia em que veio embora para o Brasil, e o en-

controu no saguão do hotel, e ele pergunta: “’Então, Sant’Anna, teve uma boa estadia na Amé-

rica?”. “Sim”, ele respondeu, “tive uma ótima estadia na América’” (2016, p. 125). 

O que podemos perceber nesses contos aqui selecionados, seja de caráter autobiográfico 

ou autoficcional de Sérgio Sant’Anna é essa vontade imensa do autor de procurar compor os 

fragmentos de sua memória e de seu passado prestando ao mesmo tempo uma homenagem, um 

certo saudosismo dos que faleceram e de fato um “acerto de contas” com todos aqueles que ele 
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julga necessário e com as lacunas que ficaram em sua vida e permanecem no presente, como 

um lembrete ou alerta de um período glorioso e fantástico segundo o próprio autor. 

Através de suas lembranças temos acesso a passagens de sua juventude e idade adulta, 

em que conseguimos acompanhar o processo de composição de um grande painel de si e que 

fala de si, da montagem e solidificação de sentimentos, ideias e vontades de um escritor, sua 

base e experiência que germinaram no seu modo tão ímpar de fazer e produzir literatura.  
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3 A CIDADE COMO AUTOBIOGRAFIA 

 

 

“[...] mesmo que hoje caminhe pela cidade pen-

sando que ela não tem nada a ver comigo, porque não quero 

ter nada a ver com ela, porque há muito tempo não quero 

ter coisa nenhuma a ver com ela, tudo o que trago dentro de 

mim (e em mim) provém dela, de tal modo que eu e a ci-

dade temos uma relação eterna, indissolúvel, ainda que hor-

rorosa. Sim, pois tudo o que trago dentro de mim está rela-

cionado à cidade e a sua paisagem, remonta a ambas; pouco 

importa o que eu pense ou faça, minha consciência desse 

fato apenas se intensifica cada vez mais, e um dia será tão 

grande que isso, a consciência disso, vai me matar. Tudo o 

que trago em mim está à mercê dessa cidade, que é minha”. 

- Thomas Bernhard, Origem 

 

 

“Eu amo a rua. Os séculos passam, deslizam, le-

vando as coisas fúteis e os acontecimentos notáveis. Só per-

siste e fica, legado das gerações cada vez maior, o amor da 

rua”.  

- João do Rio, A alma encantadora das ruas   

 

 

3.1 O FLÂNEUR/VOYEUR DA URBE 

 

  

Walter Benjamin, ao analisar a relação entre a obra de Baudelaire e a modernidade, 

cunha o conceito de “Sociologia das grandes cidades” para estabelecer essa simbiose entre um 

escritor que necessita estar em contato com a rua e com a multidão e seu olhar de observador 

atento a tudo que o permeia, um flâneur, que depura em minúcias o ambiente que se dispõe a 

perscrutar, como se desse hábito de ver em detalhes os elementos que constituem uma urbe 

tirasse prazer e força motriz para narrar e integrar tais fatos em sua literatura, se perfazendo 

verdadeiramente em um voyeur da metrópole. 

Benjamin ainda aprofunda essa relação entre o observar e o deleite resultante de tal ato 

na medida em que o gesto de olhar se sobrepõe a todos os outros sentidos do corpo humano, 

pois mesmo em uma grande cidade na qual o som alto, estarrecedor, pode muitas vezes nos 

chegar primeiro e mais impactante que a visão, sendo somente nessa percepção real do espaço 

e do contexto da urbe que pode ser devidamente decantado e compreendido.  

Na época de Baudelaire vale ressaltar o advento dos grandes meios de transporte, que 

transformaram a relação dos indivíduos com o espaço livre de circulação, acrescentando um 
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elemento de certa forma perturbador, como por exemplo, um grande ônibus onde antes apenas 

cavalos e pequenos meios de locomoção compunham tal espaço. 

Sobre essa interessante incidência dos meios de transporte no olhar sobre a paisagem 

das cidades, vale ressaltar Georges Perec em seu Tentativas de esgotamento de um local pari-

siense, em que nos transmite o olhar de um escritor narrando como em uma espécie de diário 

móvel suas observações a partir de uma praça de grande circulação de pessoas e automóveis 

em Paris. Perec por três dias senta-se nessa praça e nos estabelecimentos comerciais em sua 

volta e começa a descrever tudo o que pode ser depurado desse caótico cenário, desde a quan-

tidade e linhas de ônibus que passam no local, incluindo seus horários de maior e menor circu-

lação, quais que sempre estão mais cheios, qual o trajeto que fazem, e a partir desse marcador 

temporal dos ônibus ele expande seu olhar para abranger os transeuntes que permeiam esse 

ambiente, incluindo suas vestimentas, o que consomem e o tipo de pessoas que circulam em 

cada horário do dia26. 

A figura do flâneur, seja pela ótica de Benjamin e/ou pela de Baudelaire atua e incide 

na cidade como um tipo de detetive, em que baseia sua investigação em apurar nos detalhes e 

na mínima essência tudo aquilo que a urbe pode lhe oferecer e transmitir. Como um olhar “in-

dolente” do artista sobre sua obra. 

E tal detetive encontra-se na multidão, totalmente imerso e inserido na caótica paisagem 

urbana. O flâneur apresenta-se como o indivíduo que não se adequa a normas e padrões, ele é 

o personagem que persegue, um ser abandonado e quase invisível a seus semelhantes, que ob-

serva e acompanha indivíduos e elementos da cidade que o atraem, que chamam sua atenção e 

de certa forma lhe dão prazer. 

Benjamin destaca dois contos célebres que ressaltam essa forma híbrida de relação entre 

o flâneur, a multidão e seu comportamento inserido ou não no meio dela, são eles “O homem 

da multidão”, de Edgar Allan Poe e A janela de esquina do meu primo, de E. T. A. Hoffmann. 

Em “O homem da multidão”, Poe dá vida a um incauto narrador que, sentado em um 

café em Londres, observa toda a multidão frenética que se avoluma constantemente como uma 

massa uniforme, na qual ele analisa em detalhes as roupas, trejeitos e formas dos corpos, local 

onde todos se esbarram e caminham com muita pressa, e dentre eles um senhor de idade chama 

                                                           
26 Assim como Perec, a escritora brasileira Vanessa Barbara em seu O livro amarelo do terminal (2018), narra sua 

observação a partir do Terminal rodoviário do Tietê, em São Paulo, que engloba a multidão de pedestres e ônibus 

que ali circulam diariamente. Munida apenas de caneta e de um “caderninho rosa”, a autora estabelece o tipo de 

pessoas que ali circulam pelo horário de saída e chegada dos ônibus e para qual local destinam-se. Só que diferen-

temente de Perec, aqui, o espaço por ser fechado é possível circunscrever com maior esmero o olhar do narrador, 

pois não há o contato com o meio exterior, e, portanto, o grande vácuo espacial da cidade que suga a atenção de 

seu atento observador.  
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a atenção do narrador que passa a persegui-lo pelas ruas da cidade. Como um verdadeiro voyeur, 

o protagonista de Poe se deleita com a paisagem e com as ruas. O percurso que estabelece ao 

longo do caminho em seu objetivo, esquematiza uma linha fantástica de todos os elementos que 

compõem uma grande cidade e em pleno processo de expansão. Os sentidos humanos do corpo 

como o olfato e a visão predominam sobre o tom narrativo e descritivo, somos totalmente imer-

sos e inseridos naquele contexto e ansiamos pelo desfecho devido à atmosfera criada para que 

se conclua a perseguição. 

 Hoffman em seu A esquina de janela do meu primo cria uma novela que a princípio já 

nos insere em um tipo diferente de voyeur, aquele que observa atentamente, porém não pode 

agir, não pode dar vazão aos seus anseios de caminhar, de flanar pelas ruas da cidade, simples-

mente por estar doente. No caso, o protagonista se encontra na casa de seu primo enfermo e 

ambos a partir de uma janela perscrutam todos os passantes que se aglomeram na feira de uma 

praça de comércio. Novamente como no conto de Poe, os sentidos humanos se sobrepõem aos 

manejos narrativos, visto que por essa janela é possível depreender tudo o que se passa no local, 

desde o tipo de alimentação, vestuário, gestual, troca de olhares, toques e sobretudo, as conver-

sas e negociações que ali se dão. Hoffman consegue em poucas páginas montar um painel com-

pleto de todas as relações humanas possíveis em uma sociedade e observada a distância, mas 

analisada em minúcias e com riqueza de detalhes. 

As duas narrativas enfocam a questão do flâneur sob prismas distintos: num o flâneur 

se movimenta pela urbe e como um voyeur se deleita com a paisagem e toda composição orgâ-

nica e social desse espaço, e no outro ele está estático, porém com o foco de atenção mais 

apurado e objetivo, justamente por não precisar se locomover e ter sua atenção totalmente diri-

gida a um ponto central, o que possibilita depurar o caráter gestual dos indivíduos com mais 

assiduidade e intimidade. A multidão ali observada minuciosamente é o maior desejo desse 

flâneur, como bem observa Benjamin: “Emprestar uma alma a essa multidão é o mais íntimo 

desejo do flâneur. Os encontros com ela são a vivência de que ele nunca se cansa de falar” 

(2015, p. 116). 

Portanto, falar da figura do flâneur em Hoffmann se torna um pouco contraditório, pois 

o flanar requer movimento do corpo fluindo no meio da multidão, o que torna essa narrativa 

bastante interessante e tão ressaltada por Benjamin, já que mais do que um flâneur, o narrador 

de A janela de esquina do meu primo é um voyeur da urbe27. Em Poe, a narrativa parte do 

                                                           
27 Vale frisar que esse conto de Hoffmann é considerado altamente autobiográfico, visto que o autor narrou con-

valescente em suas últimas semanas de vida essa história ao enfermeiro que o auxiliava e tomava notas do que ele 
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mesmo objetivo, de um local fechado em que se observa os passantes, porém a partir do mo-

mento em que o narrador se põe em movimento e segue aquele passante que tanto lhe chama a 

atenção e o cativa, por motivo inimaginável, movido por um desejo e sentimento que ele não 

entende muito bem, mas que vencido pela vontade e curiosidade flana pelas ruas. 

Jérôme Dufilho, em sua análise do ensaio de Baudelaire “O pintor da vida moderna”, 

define assim a simbiose entre flâneur e a multidão:  

 

O flâneur é passivo, olha e comtempla, deixa entrar toda a luz da vida na me-

mória: o espelho devolve a totalidade. Esse vidro liga-se ao do casamento com 

a vida, com a multidão, chegando até a fusão com elas. O flâneur é, ao mesmo 

tempo, a multidão que ele contempla e o desconhecido nessa multidão (2010, 

p. 120). 
 

 Assim, podemos considerar esse flâneur a partir da ideia síntese de Benjamin, 

em que a multidão com seus infinitos transeuntes constituiria uma espécie de véu através do 

qual o flâneur vê e concebe a cidade. 

Para pensarmos acerca da cidade, primeiramente podemos tomar emprestado o conceito 

de Beatriz Sarlo, em que: “O passado biográfico destaca o que se perdeu (ou se ganhou) no 

presente da cidade moderna” (2010, p. 36). Ou seja, a cidade é todo aquele território sempre 

aberto a explorações, em que os sons e os cheiros permeiam o espaço completamente, incluso 

todo o manancial que o olhar humano pode abarcar em tão rico cenário. Um local em que as 

experiências corporais e intelectuais de cada indivíduo se fazem presentes, contudo também 

lugar aberto às menores e maiores transgressões que cada pessoa pode cometer. A cidade mo-

derna seria aquela imensa caixa de Pandora, na qual aberta revela o passado biográfico da urbe, 

mas juntamente toda a problemática decorrente de seu desenvolvimento, pobreza, violência, 

caos urbano etc. 

A imagem do flâneur transfigurada para o nosso tempo presente na visão da crítica é 

aquele que no seu ato de flanar está sempre sendo observado por outro e outro, todos na con-

temporaneidade ao andarem pelas ruas de uma grande metrópole olham e são vistos, por mais 

invisíveis que pareçam ou queiram parecer, como “um espectador imerso na cena urbana”.  

Pensando nessa cidade traduzida e concebida como “uma cidade escrita”, ficcionalizada 

e apropriada pela literatura, temos que: “A cidade é tempo presente, mesmo seu passado só 

pode ser vivido como presente. O que nela se conserva do passado fica encrustado no que ela 

mostra como pura atualidade” (SARLO, 2014, p 142).  

                                                           
lhe ditava, tal qual o primo do narrador no texto. De igual modo podemos situar o local da narrativa no mesmo 

endereço onde o autor passou seus últimos anos e as referências a outras obras suas publicadas. 
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Portanto, como bem destaca Beatriz Sarlo, não há cidade sem um discurso sobre a ci-

dade, na medida em que tal cidade apenas existe baseada nos discursos, tanto quanto de seus 

espaços físicos, concretos, tangíveis. A cidade se sobrepõe a todas as camadas ali amalgamadas 

e inseridas ao longo do tempo, um gigantesco palimpsesto com escritas e mais escritas justa-

postas, em que para pensar no presente é necessário se voltar ao passado, não apenas para com-

preendê-la, mas também para poder senti-la, perscrutá-la e ter paixão por tal espaço. 

Renato Cordeiro Gomes aponta que é através da memória que é condicionada a leitura 

da cidade e sua busca reconhecível de sentido mais nítido. Visto que tal cidade é construída 

mediante a possibilidade de diversas leituras e interpretações que cabem ao leitor:  

 

[...] O texto é o relato sensível das formas de ver a cidade [...]. Essa cidade 

torna-se um labirinto de ruas feito de textos, essa rede de significados móveis, 

que dificulta a sua legibilidade. O livro de registro da cidade é um labirinto: 

um texto que remete a outro, que por sua vez conduz a um terceiro, e assim 

sucessivamente (2008, p. 24). 

 

Logo, essa leitura labiríntica da cidade, em que através de pistas, indícios deixados nos 

textos literários que a têm por mote, objetivo e muitas vezes protagonistas é o local por essência 

de escritores que apresentam esse viés tão forte ligados às suas obras, como Rubem Fonseca e 

Sérgio Sant’Anna. Mediante sua leitura atenta pode-se extrair os contextos e os grupos sociais 

que ali se fazem tão presentes e enriquecem tanto a literatura dos dois, por isso grupos de mi-

norias e marginalizados são tão exaltados e protagonizados em suas narrativas. 

Pensando nas diferenças entre a cidade real, cercada de ruas e repleta de uma massa 

humana constante e a cidade letrada, construída a partir do diálogo e do texto escrito, conside-

ramos a classificação e diferença entre ambas exposta por Ángel Rama: “Enquanto a cidade 

letrada atua preferencialmente no campo de significações e inclusive as autonomiza em um 

sistema, a cidade real trabalha mais comodamente no campo das significantes e inclusive os 

afasta dos encadeamentos lógico-gramaticais” (p. 46-47, 2015). Rama trabalha com essas dis-

tinções procurando separar de maneira mais lógica o que ele chama de “linguagem física” e 

linguagem simbólica” que toda representação discursiva da cidade produz, com uma superposta 

a outra. A primeira produz-se na medida em que um visitante se perca na sua infinidade de 

labirintos e ruas, na sua multiplicidade e fragmentação. E a segunda se dá na proporção em que 

se é capaz de ler toda a gama de significações e significados nesse texto, buscando reconstruir 

e estabelecer uma certa ordem. 



98 
 

E de tal modo através dos seus labirintos cercados por ruas da cidade letrada podemos 

alcançar “a cidade ideal”: 

 

Há um labirinto de ruas que só a aventura pessoal pode penetrar e um labirinto 

dos signos que só a inteligência raciocinante pode decifrar, encontrando sua 

ordem. Isso é obra da cidade letrada. Só ela é capaz de conceber, como pura 

especulação, a cidade ideal, projetá-la antes de sua existência, conservá-la 

além de sua execução material, fazê-la sobreviver mesmo em luta com as mo-

dificações sensíveis que introduz incessantemente o homem comum (2015, p. 

47). 

 

Portanto, a partir desses conceitos podemos inferir que um escritor, ao tomar a cidade 

como mote e protagonista de sua narrativa, de maneira que esta passa a compartilhar suas ex-

periências, sua vida, seu passado e sua memória, tal espaço rico em leituras e significações 

espelha ao ser transplantado e ficcionalizado em literatura transcendendo a sua mera identidade 

de lugar no qual as pessoas vivem e transitam. Na literatura, a cidade ideal transformada em 

cidade literária comunga todos os anseios, desejos e vontades de escritores que a fazem ambi-

ente de experiências tão ricas, fortes e vívidas. 

Beatriz Sarlo destaca que essa cidade escrita, literária, sempre será composta de simbo-

lização, deslocamento, imagem e metonímia, visto que escrevê-la, representá-la, pertencem a 

uma figuração, uma alegoria transmitida via texto, palavras, imagens. Por outro lado, a cidade 

real nos afoga em construções, decadência e toda a sordidez encontrada em uma grande metró-

pole28.  

Assim, continua a crítica, a cidade escrita é montada a partir do recorte feito da cidade 

real. O escritor recorta dali o que lhe importa e a absorve em sua narrativa, podendo tal frag-

mento corresponder ou não a uma realidade palpável. Sem esse pequeno subterfúgio não seria 

possível utilizar a cidade como evocadora de um passado, de uma memória, e no nosso caso, 

de um passado autobiográfico e totalmente referencial: “Sem esse ponto de fuga, a perspectiva 

da cidade escrita é a do presente: registra-se o que é, esquecendo, bloqueando ou eludindo o 

que foi” (SARLO, 2014, p. 141). 

Com isso, a cidade de fato é o presente em que vivemos, mesmo remetendo ao passado 

só pode ser transposta e decodificada mediante esse presente: “A cidade é o tempo presente, 

                                                           
28 Leonor Arfuch tece o seguinte comentário sobre essa “cidade textual”: “É possível pensar a cidade como uma 

trama textual, narrativa, onde metáforas, metonímias, hipérboles e sobretudo oximoros se articulam sem cessar 

sob o olhar experiente do poeta ou do crítico, e talvez escape ao transeunte apressado” (2013, p. 30) [Tradução 

minha]. 
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mesmo seu passado só pode ser vivido como presente. O que nela se conserva do passado fica 

encrustado no que ela mostra como pura atualidade” (2014, p. 142).  

Logo, toda narrativa fundada em um passado autobiográfico sobre a cidade e suas múl-

tiplas representações para quem a escreve, passa necessariamente por uma atualização do pre-

sente, faz-se necessário mesclar o que sai da memória do escritor e sua visão sobre tal espaço 

adequando-o ao presente imediato desse lugar. Os dois autores aqui analisados se valem dessa 

estratégia, na medida em que contam sobre seu passado flanando pelas ruas das cidades de sua 

infância; já hoje, no presente, tais lugares estão diferentes, o que impacta suas obras. 

 

 

3.2. RUBEM FONSECA E O ENCANTO DO RIO 

 

3.2.1 LEITURAS DE UMA CIDADE 

 

O conto/novela “A arte de andar nas ruas do Rio de Janeiro” foi publicado originalmente 

na coletânea de contos Romance Negro (1992). Em 2009, com o lançamento de O seminarista, 

que marcava a comemoração pela estreia de Rubem Fonseca no Grupo Ediouro, depois de dé-

cadas fazendo parte da Companhia das Letras, foi lançado juntamente uma edição especial do 

texto de maneira independente, enriquecido com fotos do filho do autor, o também escritor e 

fotógrafo Zeca Fonseca, o que acabou dando de certo modo uma pincelada nova na obra, sofis-

ticando-a com imagens da cidade do Rio de Janeiro29. 

 

                                                           
29 Uma abordagem muita interessante entre literatura e fotografia feita, é a de Natalia Brizuela em sua obra Depois 

da fotografia (20014), que dentre os múltiplos diálogos entre essas duas artes, identifica que toda fotografia se 

constitui de uma duplicação, no sentido de ela sempre estar descontextualizada, na medida em que marca uma 

realidade pontual, um “continuum, uma citação”, se caracterizando por ser um corte, um fragmento do que se quer 

destacar em determinada imagem, cena. Assim, a fotografia vista como “um naufrágio da realidade”, na medida 

em que está inserida no “terreno da ficção” (2014, p. 29). 
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Figura 2: Foto – Capa A arte de andar nas ruas do Rio de Janeiro 

 

 

Pela capa da edição especial já nos deparamos com o que será o texto, Augusto, um 

andarilho com desejo de ser escritor. Depois de ganhar um prêmio da loteria, abandona o em-

prego enfadonho na companhia de águas e esgoto e o nome de batismo Epifânio, resolvendo se 

dedicar ao que ama, escrever sobre o Rio de Janeiro, se tornando além de um andarilho também 

um escritor, procurando através de suas andanças “solvitur ambulando” descobrir todos os me-

andros e segredos das ruas do centro da cidade. E a Cidade é a grande protagonista da narrativa. 

Como reza a lenda perpetuada por décadas, Rubem Fonseca no início de sua carreira 

como escritor subia disfarçado os morros da cidade para descobrir in loco tudo aquilo que ele 

se propunha a escrever; passava horas e horas flanando pelas ruas da cidade, sempre muito 

atento a todos elementos que a constituem, focando nos detalhes, nos grupos sociais, na miséria, 

na violência e no caos predominante. Então, a semelhança com Augusto e todos os seus gostos 

e particularidades provavelmente não seja mero detalhe estilístico do conto. 
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Figura 3: Foto – Mapa do centro da cidade 

 

 

 Como afirma Renato Cordeiro Gomes em sua análise sobre o texto:                          

 

Augusto, o andarilho-escritor, tem a intenção de resgatar [a violência da des-

truição da memória da cidade] através do livro que escreve. Anda para escre-

ver e restaurar a cidade pela letra. Sua escrita combaterá uma perversão com 

outra. Busca uma arte de andar pelas ruas do centro, atividade insólita em 

tempos pós-modernos (2008, p. 175). 

 

Como um verdadeiro flâneur da urbe, Augusto como um detetive procura essa comu-

nhão entre os espaços das ruas com seu passado histórico, então já perdido pelo avanço da 

destruição e transformação do espaço urbano. Como um voyeur ele observa através do olhar 

todo o significado composto nesse espaço, lendo com toda atenção: “[...] fachadas, telhados, 

portas, janelas, cartazes pregados nas paredes, letreiros comerciais luminosos ou não, buracos 

nas calçadas, latas de lixo, bueiros, o chão que pisa, passarinhos bebendo água nas poças, veí-

culos e principalmente pessoas” (2009, p. 12). 
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O diálogo entre passado e presente se faz constante a todo momento. Augusto caminha 

pelas ruas saudosista do seu passado, marcas, lugares e imagens que foram destruídas pelo 

tempo, demolidas em prol de um progresso efêmero. Cinemas, prédios e construções históricas 

deram lugar a igrejas, farmácias, sapatarias etc. O passado biográfico da cidade, como vimos 

em Beatriz Sarlo, aqui se faz sentir como cicatrizes e traumas que ele carrega e procura recriar 

nas páginas de sua obra em construção.  

Há menções a diversos marcos históricos da cidade, como o Teatro Municipal, o Real 

Gabinete Português de Leitura, ao Campo de Santana e aos antigos cinemas Ideal e Iris. Os 

lugares históricos que ainda se mantêm estão marcados por novos tempos e camadas de leitura 

e significado, como o flagra que Augusto dá nos grafiteiros que desenham nas paredes do Mu-

nicipal. 

 

 

 

Figura 4: Foto – O Rio antigo 

 

Dois jovens escrevem com spray nas paredes do teatro, que acabou de 

ser pintado e exibe poucas obras de grafiteiro, NÓS OS SÁDICOS DO 

CACHAMBI TIRAMOS O CABASSO DO MUNICIPAL, GRAFITEROS 

UNIDOS JAMAIS SERÃO VENSIDOS; sob a frase, o logotipo-assinatura 

dos Sádicos, um pênis, que no princípio causara estranheza aos estudiosos da 

grafitologia mas que já se sabe ser de porco com uma glande humana. “Hei”, 

diz Augusto para um dos jovens, “cabaço é com cê-cedilha, vencidos não é 

com s, e falta um i nos grafiteiros.” O jovem responde, “Tio, você entendeu 

que a gente quer dizer, não entendeu?, então foda-se com suas regrinhas de 

merda” (2009, p. 24-25). 
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Passagem sintomática no conto, em que ao presenciar os grafiteiros desenhando nas 

paredes recém pintadas do teatro, Augusto sente que o tempo e o respeito ao passado findaram. 

As grandes construções, marcos e sobretudo a memória histórica e sentimental de uma cidade 

passaram, servindo apenas como instrumento para que novas manifestações artísticas apare-

cem, como um grande palimpsesto em que todos que dali adiante passarem e grafitarem seu 

espaço se inscrevem e inserem naquele nicho e contexto. Reforçado pela correção ortográfica 

de Augusto, e insultado pelos jovens pelas suas adequações às normas, seja ela gramatical ou 

de respeito a um marco institucional de um grande passado. A cidade ali escrita e descrita vai 

se desgarrando aos poucos, se descolando e tendo uma nova ressignificação no presente.  

 

 

Figura 5: Foto – O Rio atual 

 

 

É através da memória de uma cidade passada que Augusto vai tentar reconstruir um 

presente e uma escrita que consiga dar conta dessa inócua dicotomia entre o que foi e o que se 

transformou. Entre o que havia e o que agora se encerrou: 
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Lendo a cidade presente, concreta, ele tenta ler a cidade passada, através dos 

pontos que formam a linguagem de sua cartografia afetiva, por meio de um 

processo anacrônico – andar a pé. Como um detetive, procura vestígios, peças 

desaparecidas ou em via de “demolição”, de um imenso quebra-cabeça. Pro-

cura pela memória o que permanece no transitório (GOMES, 2008, p. 175). 

 

Mediante essa leitura que Augusto procura interagir com todos os grupos que povoam 

as ruas da cidade: moradores de rua, prostitutas, cafetões, malandros, marginais, pivetes, donos 

do jogo do bicho com seus viciados apostadores, camelôs, catadores etc. Vale nos determos 

detalhadamente na sua relação com as prostitutas e os moradores de rua, dois grupos sociais 

recorrentes e de grande preponderância na literatura fonsequeana. 

Augusto além de andar dia e noite pelas ruas da cidade também ensina as prostitutas a 

ler e a falar corretamente baseado em um método próprio, a partir da leitura de jornais e sem 

soletração, pagando uma pequena quantia, menos do que ganhariam em um programa com ou-

tro cliente, em sua casa, um sobrado com uma claraboia quase centenária, que abriga juntamente 

uma chapelaria feminina, em vias de falência, alugada pelo personagem sem nome, identificado 

apenas como “velho”. E ele é elo vivo de Augusto com o passado, pois sempre que se encontram 

lhe narra estórias e acontecimentos de seu passado que se entrelaçam ao passado da cidade.  

No momento em que o conto é narrado Augusto está ensinando a Kelly, sua vigésima 

oitava aluna. Sua relação com as prostitutas se torna complicada pois ele não quer manter rela-

ções sexuais com ela e isso sempre acarreta muitos problemas: 

  

Kelly pega a pedra e joga com força para cima. A pedra bate na clarabóia e 

cai no chão. Kelly dá um pontapé na cadeira, amassa o jornal numa bola, que 

joga em cima de Augusto. Outras putas já tinham feito coisas ainda piores, 

elas têm ataques de nervos quando ficam muito tempo sozinhas com um cara 

e ele não quer deitar com elas; uma quis pegar Augusto à força e deu uma 

mordida na orelha dele arrancando a orelha inteira, que ela cuspiu na latrina e 

puxou a descarga (2009, p. 73). 

 

Augusto, assim, além de não ter uma orelha, anda sempre de óculos escuros e exala um 

odor característico, pois faz um tratamento para um problema na mácula da retina à base de 

vitamina E com selênio, o que induz um dos personagens da narrativa, o pastor Raimundo, a 

concebê-lo como o demônio e a segui-lo pelas ruas da cidade. Augusto, o flâneur, de persegui-

dor dos transeuntes pitorescos do espaço urbano passa a ser ele o perseguido, invertendo a ló-

gica da categoria elaborada por Benjamin. 
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Figura 6: Foto – Mulher nua lendo 

 

 

Sobre os moradores de rua, Rubem Fonseca situa bem em foco o conto, na medida em 

que o Rio de Janeiro estava na iminência de sediar a Eco-Rio 92, e, por conseguinte precisava 

expelir todos os marginalizados do centro da cidade. Dois diálogos do protagonista com dois 

personagens, Benevides e Zumbi do Jogo do Bola, que exercem o papel de liderança em pe-

quenos grupos situam a problemática tão grave das metrópoles30: 

 

Presta atenção bacana, a cidade não é mais a mesma, tem gente demais, tem 

mendigo demais na cidade, apanhando papel, disputando o ponto com a gente, 

                                                           
30 Essa temática da violência urbana e dos grupos segregados que nela convivem e atuam foi a marca registrada 

do autor para ser considerado como um grande escritor de narrativas policiais, principalmente nas décadas de 1980 

e 1990, com romances como A grande arte (1982) e Agosto (1990). Sem contar os inúmeros contos e romances 

com o emblemático advogado Mandrake, sempre agindo como um verdadeiro detetive particular e os inúmeros 

policias, investigadores e delegados e todo um âmbito de trabalho policial, que no fundo ressoam a algo próprio 

ao universo pessoal de Rubem Fonseca, que como se sabe antes de se dedicar à literatura trabalhou por muitos 

anos como delegado de polícia. 
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um montão vivendo debaixo da marquise, estamos sempre expulsando vaga-

bundo de fora, tem até falso mendigo disputando o nosso papel com a gente. 

[...] 

Queremos ser vistos, queremos que olhem a nossa feiúra, nossa sujeira, que 

sintam o nosso bodum em toda parte: que nos observem fazendo nossa co-

mida, dormindo, fodendo, cagando nos lugares bonitos onde os bacanas pas-

seiam ou moram. Dei ordem para os homens não fazerem a barba, para os 

homens, mulheres e crianças não tomarem banho nos chafarizes, nos chafari-

zes a gente mija e caga, temos que feder e enojar como um monte de lixo no 

meio da rua. E ninguém pede esmola. É preferível a gente roubar do que pedir 

esmola (2009, p. 51, 56 e 72). 

 

 

 

Figura 7: Foto – As ruas do Rio 

 

 

Ao comungar com a cidade, Augusto se insere em todo o contexto que uma metrópole 

oferece, a sua leitura e escrita partem dessa simbiose entre narrar o que vê, um voyeur integrado 

à urbe, a um flâneur, leitor incansável em decifrar todas as nuances e detalhes que ali se encon-

tram, desde as pichações nos muros e prédios até a sujeira e os excrementos colados no asfalto. 

Uma leitura extremamente saudosista e que irá remeter ao passado e à infância do jovem José 

recém-chegado na cidade31. 

 

3.2.2 JOSÉ E AUGUSTO 

 

Rubem Fonseca, ao escrever A arte de andar nas ruas do Rio de Janeiro, deixa bastante 

claras evidências e pistas ao longo da narrativa que Augusto, apesar de todas as excentricidades, 

                                                           
31 Todas as fotografias aqui reproduzidas foram retiradas da edição de A arte de andar nas ruas do Rio de Janeiro 

(Agir, 2009). 
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tem muito de si nos gostos, preferências, gestos e no modo como interage com a cidade, a 

paixão e o carinho que demonstra por ela. 

Essa simbiose se torna muito mais nítida em duas passagens do conto em que Augusto 

rememora o seu passado e a sua infância. Na primeira, Augusto recorda seus oito anos de idade 

lembrando do pai e de sua loja no centro da cidade – o mesmo que vemos em José. Do mesmo 

modo, em outro trecho ele dá vida à casa dos avós e à memória da figura de seu avô, que tanto 

o fascinava e amedrontava, com sua aparência e preferências. Rubem Fonseca opera de tal 

modo o relato que se torna impossível dissociar a narrativa de Augusto com o seu passado 

biográfico/autobiográfico. 

 

Quando tinha oito anos, conseguiu uma lente que servia para examinar fibras 

de tecidos na loja do seu pai, essa mesma lente que usa neste momento. Dei-

tado, naquele ano distante, olhou pela lente a lâmpada no teto da casa onde 

morava, que era também um sobrado ali no centro da cidade, e cuja fachada 

foi destruída para dar lugar a uma imensa placa luminosa de acrílico de uma 

loja de eletrodomésticos; no rés-do-chão seu pai tinha uma loja e conversava 

com as mulheres fumando seu cigarrinho fino, e ria, e as mulheres riam, seu 

pai era outro homem na loja, mais interessante, rindo para aquelas mulheres 

(2009, p. 23). 

 

O interessante dessa passagem sobre o pai é que a partir da lente que Augusto usa para 

aumentar as letras do livro que lê e que o pai utilizava para examinar a qualidade dos tecidos 

em sua loja, é que tal objeto serve como catalizador para uma lembrança de sua infância, como 

vimos em detalhes no primeiro capítulo. Ao usar a lente para olhar a lâmpada no teto da sua 

casa atual a recordação não apenas do pai, mas também do sobrado em que morava ali perto, 

onde na parte de baixo funcionava a loja da família, do mesmo modo que o velho aluga a parte 

de cima para Augusto e tem sua lojinha de chapéus na parte baixa do imóvel. 

Em sequência Augusto narra seus medos de uma noite da infância: 

 

Augusto lembra-se daquela noite, em que ficou olhando para a lâmpada no 

teto e através da lente viu seres cheios de garras, patas, hastes ameaçadoras, e 

imaginou, assustado, o que poderia acontecer se uma coisa daquelas descesse 

do teto; os bichos ora apareciam, ora desapareciam, e o deixavam amedron-

tado e fascinado. Afinal descobriu, quando o dia amanhecia, que os bichos 

eram as suas pestanas; quando piscava, o monstro aparecia na lente, quando 

abria os olhos, o monstro sumia. Depois de observar, no sobrado com clara-

boia, os monstros na lâmpada do grande salão – ainda tem pestanas longas e 

ainda tem a lente de ver tecidos –, Augusto volta a escrever sobre a arte de 

andar nas ruas do Rio (2009, p. 23-24). 
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As lembranças da lente, do pai, da casa em que morava e a atual se fundem em sua 

memória e a evocação do medo e do passado retornam à mente de Augusto e o fazem refletir 

sobre sua situação atual e sobre a escrita de um enorme e gigante palimpsesto de recortes como 

quebra-cabeças de sua vida e sua arte de andar nas ruas do Rio de Janeiro.  

O segundo ponto que podemos destacar desse possível entrelaçamento entre José e Au-

gusto no conto se dá na já mencionada longa passagem em que o protagonista rememora seus 

parentes: 

 

Augusto tem um destino naquele dia, como aliás em todos os dias que sai de 

casa; ainda que pareça deambular, nunca anda exatamente ao léu. Para na rua 

do Teatro e olha para o sobrado onde sua avó morava, em cima do que agora 

é uma loja que vende incenso, velas, colares, charutos e outros materiais de 

macumba, mas que ainda outro dia era uma loja que vendia retalhos de tecidos 

baratos. Sempre que passa por ali lembra-se de uma parente – avó, o avô, três 

tias, um tio postiço, uma prima. Nesse dia, dedica suas lembranças ao avô, um 

homem cinzento de nariz grande, do qual costumava tirar melecas, que fazia 

pequenos autômatos, passarinhos que cantavam em poleiros dentro de gaiolas, 

um macaco pequeno que abria a boca e rosnava como um cão. Tenta se lem-

brar da morte do avô e não consegue, o que o deixa muito nervoso. Não que 

ele amasse o avô, o velho sempre demonstrou dar mais importância aos bone-

cos que construía do que aos netos, mas ele compreendia isso, achava razoável 

que o velho preferisse os bonecos e admirava o avô por ficar dia e noite às 

voltas com seus maquinismos, talvez nem mesmo dormisse para poder se de-

dicar àquela tarefa, por isso era tão cinzento. O avô era a pessoa que mais se 

aproximava da ideia de um feiticeiro de carne e osso e o assombrava e atraía, 

como podia ter esquecido das circunstâncias da sua morte? Morrera de re-

pente? Fora assassinado pela avó? Fora enterrado? Cremado? Ou simples-

mente desaparecera? (2009, p. 33). 

 

O que primeiramente nos chama a atenção na citação acima é a reincidência da casa, 

como um ambiente repleto de memórias e recordações de uma infância, assim como fora no 

caso da loja do pai. O local no presente perdeu sua identidade original, pois ao longo do tempo 

foi transformado em diversos estabelecimentos comerciais e de variados tipos. A casa da avó 

obviamente já não é mais a mesma, porém Augusto toda vez que passa por aquela parte da 

cidade recorda-se de algum parente que ali conviveu por um período, tios, prima e claro, os 

avôs. De todos esses fantasmas do passado, o que Augusto faz questão de frisar que mais o 

encanta, fascina e ao mesmo tempo o amedronta é a figura do avô, que permeia nesse dia suas 

lembranças. 
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O avô que passava os dias trancado, com uma aparência macilenta pela falta de sol ao 

ar livre e que produzia pequenos autômatos – o que nos remete a outro conto clássico de Ho-

ffman, "O homem de areia32”, e aos que aparecem em algumas  obras de Rubem Fonseca – e 

cujo maior exemplo desse fascínio que o autor demonstra pelos ventríloquos se dá justamente 

na passagem de A arte de andar nas ruas do Rio de Janeiro em plano sequência a essa narrada 

do avô, em que Augusto presencia a cena de um homem sentado com seu cão conversando, e 

ao se despedir ouve o seguinte pedido: “Não vá ainda, diz o cachorro, o homem é um ventrílo-

quo, quer fazer-me de bobo, pensa Augusto, é melhor que o homem seja um ventríloquo, cães 

não falam e se esse fala, ou se ele ouviu o cão falar, isso pode se tornar um motivo de preocu-

pação [...]” (2009, p. 40). 

E por fim, o protagonista não consegue se lembrar da morte do avô, o que o abala sen-

sivelmente. Como o próprio afirma não sentir amor pelo avô, contudo pelos sentimentos con-

traditórios que despertava no então menino o marcou profundamente, um homem que preferia 

se dedicar às suas paixões, sozinho, isolado e que como um “feiticeiro” o atraía. 

 

 

3.3 SÉRGIO SANT’ANNA E O DESLUMBRE DA PAISAGEM 

 

 

Lançado originalmente em 1977, Simulacros nos apresenta a estória de JP (Jovem pro-

missor) aspirante a escritor, Vedetinha, Velho Canastrão e Prima Dona. Personagens-simula-

cros ficcionais sem nomes próprios, sob o jugo do dr. Philip Harold Davis (Dr.PhD) que flanam, 

agem, interagem em diversas situações das mais esdrúxulas pelas ruas de Belo Horizonte. 

Sobre as inusitadas peripécias elaboradas pelo dr. podemos destacar algumas que dão o 

tom experimental de comportamento social que pretendia o médico em relação ao grupo. Ves-

tido de padre, JP tem a missão de ir de um ponto a outro do centro da cidade de mãos dadas 

com Vedetinha trajando uma colante calça roxa. Obviamente no trajeto eles ouvem todo dia de 

                                                           
32 Neste que é a mais conhecida narrativa de Hoffman, que inclusive inspirou o ensaio de Freud sobre o “estranho”, 

temos o protagonista Natanael assombrado desde a infância pelo advogado Coppelius, amigo do pai, cuja sombra 

o persegue até a idade adulta. Nessa fase encontra o vendedor de barômetros e lentes Coppola, que identifica como 

sendo a mesma pessoa. Acaba por apaixonar-se por sua filha Olimpia, que na verdade é um autômato, uma boneca. 

Aqui, podemos estabelecer um paralelo com um conto de Rubem Fonseca que vimos no capítulo anterior, “A 

matéria dos sonhos”. Em ambos os jovens protagonistas ainda inocentes se enamoram pelas respectivas bonecas, 

Gretchen no caso do José ainda não identificado e Olimpia com Natanael. O crítico Ariovaldo José Vidal dedica 

uma parte de um capítulo a essa análise comparativa intitulada “Sangue e vinil na cidade” em seu livro Roteiro 

para um narrador: uma leitura dos contos de Rubem Fonseca (Ateliê Editorial, 2000). 
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queixas e gracejos dos transeuntes, são perseguidos, e somos inseridos no contexto de toda 

grande cidade, com muitos marginalizados e pobreza pelas ruas, sendo acompanhado de perto 

pelo Dr. PhD.  

Em outra cena o dr. PhD deseja que os personagens façam no Parque Municipal a re-

presentação de Chapeuzinho Vermelho. Primeiramente Vedetinha vestida a caráter é atacada 

por uma horda de mendigos famintos, com medo e acuada foge em disparada deixando a cesta 

repleta de doces para trás para ser disputada a murros e dentadas por grupos e famílias de desa-

brigados. Em seguida é atacada por um “tarado vampiro” saindo das moitas e salva pelo Velho 

Canastrão vestido de lobo, que salta de uma árvore sobre o meliante, que foge completamente 

assustado e gritando por socorro. Na descrição feita do parque Municipal à noite temos desde 

os indivíduos que atacaram Vedetinha até casais que se espreitam pelos cantos escuros, rufiões 

incautos esperando para darem o bote dentre outros. O contexto social dos grupos marginaliza-

dos é sobressaltado e entram em foco na narrativa. 

 O que primeiramente podemos observar e destacar é todo o esmero com que o autor 

burila o texto, o tratamento que aplica nesse contexto em que escreve e apresenta as palavras: 

 

A literatura não traz a realidade para o texto, ela é encenação, apropriação de 

imagens e, nesse sentido, é, também, um exercício de poder, como qualquer 

outro. Na ficção de Sérgio Sant’Anna, o maior domínio da linguagem delimita 

um campo de poder. A palavra é uma moeda, cujo valor é definido pelo lugar 

social daquele que fala. Quem dispõe da autoridade do discurso tem a posse 

de um instrumento de dominação e não de libertação. 

[...] 

Fugindo aos padrões tradicionais da literatura realista, a ficção do autor volta-

se para a própria linguagem como palco onde se encenam as lutas pelo poder. 

[...]. Sem qualquer transcendência, a literatura se reconhece jogo - encena suas 

próprias artimanhas. Céticos em relação à possibilidade de ir além dos limites 

da linguagem, os escritores no universo ficcional de Sant’Anna [...] contem-

plam, de cima, a cidade, que, assim, não ameaça nem estimula a ilusão de que 

se poderia decifrar seus enigmas. Vistas à distância, suas luzes não ofuscam 

as “luzes” da razão que ordena a narrativa (FIGUEIREDO, 2010 p. 240-241 e 

251). 

 

Como uma grande peça sendo montada ao ar livre Simulacros se insere na tentativa do 

autor primeiramente de dominar a palavra, o texto, a narrativa e o contexto. Tanto é que não 

sabemos até o final quem é essa voz que narra o romance, ficando essa ambiguidade sem res-

posta. A linguagem no autor procura explorar e trazer para a cena narrativa falando sobre si 

mesma e questionando-a, como bem aponta Luis Alberto Brandão Santos (2000). Tomando a 

cidade por palco, os personagens são deslocados pela vontade de um ser que os controla e do-

mina, fazendo suas vontades e como marionetes obrigados a contracenarem. 
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É através da linguagem, do jogo narrativo estabelecido pelo autor que teremos o pri-

meiro vislumbre do voyeur no romance, que apresenta assim como todos os elementos que 

compõem essa obra, uma certa ambiguidade, na medida em que por um lado, temos uma cena 

qualquer observada e nela se desenvolve uma determinada ação, porém tal cena sempre irá se 

desdobrar em outra e outra. A sequência narrativa se apresenta de maneira frenética em que o 

leitor é inserido e lançado em pequenos fragmentos da estória e ao mesmo tempo já é conduzido 

para outro extremo da narração.  

Portanto, o voyeur em Simulacros combina esse espelhamento com o leitor e outros 

personagens da narrativa que se desdobram em ações tendo o painel social da cidade por fundo. 

A cidade ali narrada é real, existe de fato, com pontos, marcos e referências indicadas pelo autor 

e por esses personagens que flanam e interagem com esse meio, como verdadeiros flâneur-

voyeur da urbe. 

JP em determinado momento ganha de presente do Dr. PhD um caderninho, como pro-

jeto e sonho de tornar-se um escritor, no qual deve escrever sempre uma narrativa objetiva, e 

desde esse momento ele passa a anotar tudo o que vê e sente pelas ruas da cidade. Nos moldes 

de Augusto, passa a seguir o Velho Canastrão em uma passagem se dedicando a anotar cada 

passo que realiza, sem esquecer do gestual e do corporal do homem. Em seguida tinha por tarefa 

elaborar um relatório que deveria ser apresentado satisfatoriamente ao doutor. O interessante 

desse contexto é que JP como um detetive da urbe precisa realizar tarefas que envolvam o olhar 

apurando os elementos da paisagem e ordená-los em uma narrativa coerente, direta e que dê 

conta de todos esses pontos. E arremete: “O fato é que todas as imagens – refletidas ou não em 

espelhos – são imediatamente formadas ou deformadas por aqueles que fixam com os olhos. 

Assim poderíamos concluir que todas as coisas não passam de imaginação. No caso das pes-

soas, esta imaginação as transformaria em personagens” (1992, p. 57). 

Ao ser incumbido de narrar a “crônica familiar” em que vive, JP projeta em sua narrativa 

imagens daquilo que observa, pois ao não possuírem sequer nomes verdadeiros, as pessoas de-

vem ser relatadas como imagens, simulacros em ação, ficcionalizando a realidade em prol da 

livre imaginação33. 

                                                           
33 O escritor Jorge Amado é nomeado em diversas passagens da narrativa como um objeto de crítica, não em 

relação a sua obra em si, que é bem elogiada, mas sim no comparativo com seus contemporâneos. Aparecendo 

sobretudo, a partir da ideia do Dr. PhD de que o autor baiano consegue retratar “a alma e os costumes” do povo 

brasileiro, diferentemente dos demais escritores de sua época, que por serem excessivamente formais e não saírem 

de suas pequenas bolhas de classe média não rompiam a regra e, por conseguinte, não eram muito conhecidos e 

lidos no país. 
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A guinada da estória começa a partir do casamento de JP e Vedetinha seguida logo após 

pela “intensificação” da experiência do doutor. É proposto que os habitantes da casa vivam em 

uma comunidade meio hippie, em que os corpos e as almas seriam então "partilhados”. E isso 

logicamente acende os ciúmes já exacerbados do Jovem Promissor, pois nota os olhares de 

cobiça do doutor a sua esposa, apesar dele já ter compartilhado a cama com Prima Dona. Tudo 

minuciosamente quantificado, relatado e observado in loco pelo grande cientista. 

A seguir se dá o suposto suicídio do Velho Canastrão, o que acarreta o desenrolar dos 

fatos ao seu final apoteótico. Considerando o Dr. o demônio, Prima Dona convence Jovem 

Promissor a assassiná-lo. Este, por sua parte, levado principalmente pelos ciúmes e pela crítica 

severa que recebera sobre a qualidade pífia de sua obra, aceita a empreitada e induz Vedetinha, 

agora grávida, a fazer parte da trama macabra. 

 

Simulacros, um romance de formação, nos apresenta a trajetória de um jovem 

até ficar pronto para tornar-se escritor, o que só ocorrerá depois de encenar o 

ritual de matança do pai. Percebe, entretanto, que, para legitimar a sua posição 

de autor, não basta simplesmente ocupar o lugar do pai e, movendo-se num 

esquema de valores semelhantes, acabar por repeti-lo. Descobre, finalmente, 

que é necessário rejeitar a história como processo generativo, rejeitar a estru-

tura paternal, em que o passado é um ancestral procriador, para afirmar a li-

berdade de escolher seus próprios modelos (FIGUEIREDO, 2010, p. 239). 

 

Ao matar o doutor, JP se livra do peso que o oprimia. Consegue finalmente dar forma e 

vazão a sua criatividade e espírito livre. Faz da sua narrativa de crônica familiar um texto, sem 

a chancela, reparos ou correções daquele que o incumbira de tal tarefa, “mata o pai” para cele-

brar a vida. 

Ao final do relato, JP se encarrega de sustentar a casa e a esposa grávida arranjando um 

emprego público de carimbador através do tio deputado. Aos moldes de Epifânio (Augusto) 

trabalha em uma repartição pública pelas manhãs e tardes e à noite se entrega a sua grande 

alegria, a escrita de seu livro. Curiosamente, com o tempo essa paixão se arrefece, primeira-

mente pelo carro comprado, sonho de consumo da classe média e que ocupava toda a família 

nas horas vagas e fins de semanas, e as saudades que sentia do doutor, porque sem ele sua vida 

não tinha emoção, não havia fatos novos e interessantes todos os dias, não tinha mais ninguém 

para dizer o que escrever e para finalmente o conduzir nos caminhos de uma boa narrativa, 

realista de fato. 

Podemos pensar a obra como um grande palimpsesto, em que sua escrita se dá em ca-

madas e nuances, com alternância constante das vozes narrativas, fazendo com que ela a todo 
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momento se volte para si, discutindo e refletindo sobre o próprio fazer literário e artístico de 

um escritor. Personagens que ganham vida e pessoas que se ficcionalizam.  

A ambiguidade permeia todo o romance até o ponto final, em que não sabemos se de 

fato a criança é de JP ou do falecido doutor. E de maneira machadiana, ao vislumbrar o menino, 

JP reconhece nele além dos cabelos loiros e dos olhos azuis do doutor, a risada e o sorriso sem 

iguais. E como Bentinho com Capitu abandona a mulher e o filho e resolve ganhar o mundo. 

Tomando esses dados, podemos começar a pensar na cidade para Sérgio Sant’Anna.  

Refletindo a partir de cerca de duas páginas de Simulacros, em um tom extremamente pessoal 

e confessional, relata o que seria em caráter íntimo tal categoria e que podemos sintetizar sua 

descrição em todas as obras anteriores e posteriores do autor em que ela aparece como prota-

gonista: 

 

A cidade era o fracasso coletivo: suas ruas centrais sujas e mal cheirosas, os 

homens tristes e magros que as ocupavam. Os morros e declives habitados por 

gente miserável. O lixo, por toda parte, o descuido, relaxamento. A sujeira e 

o pó a transformarem-se num lamaçal, quando caíam, no verão as chuvas tor-

renciais. O pequeno rio, como um esgoto, a abrigar detritos. Os mosquitos, as 

baratas e os ratos. As moscas, infestando tudo, pousando nos alimentos a de-

teriorarem-se nos botequins, atormentando nos dias de calor. Os cães sem 

dono, famintos. As putas magras a espreitarem nos vãos das portas. As crian-

ças abandonadas a dormirem junto às paredes dos edifícios; a engraxarem sa-

patos e exigirem esmolas; elas as crianças, que um dia se transformariam em 

assaltantes. No entanto, eles todos, os habitantes da cidade, deveriam pergun-

tar-se por que eram ainda tão pouco os assaltantes, os ladrões e os assassinos; 

por que não ocupavam ainda todo o território da cidade? Consumindo de uma 

só vez, num impulso de justiça e crueldade, todos os seus insuficientes frutos. 

A cidade: chupá-la, esgotá-la, destruí-la. Assim se poderia recomeçar. Estabe-

lecer novas fundações a partir do zero. A ânsia de recomeçar. Do princípio. 

Em novos termos. Porque a cidade era nossa falha lamentável. Nossa carência 

e podridão. A cidade era uma ferida. 

Mas a cidade não era somente os seus extremos visíveis. Os miseráveis e tam-

bém os ricos. Os ricos que eram poucos e levavam uma vida à parte, desligada. 

A cidade era também a classe intermediária de pessoas que ocupava os peque-

nos apartamentos. Aquela cidade, estagnada e inerte, à qual a sobrevivência 

estava garantida, mas nada além disso. Os que trabalhavam nos bancos, escri-

tórios e firmas. Os funcionários de pequenos serviços rotineiros. Aqueles que 

aprenderam ofícios menos dolorosos que os dos operários, mas que também 

eram estrangulados. Estrangulados em sua rotina e inércia. Os homens de co-

larinho puído, com o suor pingando para dentro das camisas; estes homens a 

ocuparem incessantemente as mesas dos botequins, por não existir nada me-

lhor a fazer. E que, ao envelhecerem, dedicavam-se apenas a comentar com 

desinteresse os fatos, a ler os jornais e assistir televisão. E depois, obscura e 

secretamente, soluçando no escuro dos seus quartos, sem entender o porquê 

de tudo isso. Aqueles que não terão acumulado nenhuma reserva material e 

vital a ser despendida nos últimos dias. Aqueles que serão surpreendidos pela 

morte numa hora inoportuna r num hospital velho e sujo ou numa esquina 

qualquer, quando os passantes se afastarão para não se verem envolvidos. 
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E também aqueles que nada produziam, a não ser idéias impraticáveis e atos 

clandestinos. Vivendo de um ou outro expediente, encostando-se, como san-

guessugas, em pessoas mais afortunadas. A alimentarem projetos inexequí-

veis, fabricando seu alento dos sonhos. Aqueles que eram apenas parentes, 

protegidos, de alguém que os sustentava. E os agiotas e as prostitutas. Os ve-

lhos aposentados. Os vagabundos, os traficantes e as bichas. As que eram ape-

nas bichas-loucas, nada mais. Consumindo-se nisto. E os que vendiam por 

ninharia seu intelecto – nos jornais, nas agências de publicidade, em toda parte 

– a fermentarem interminavelmente pensamentos medianos. 

Os intermediários. Os que não conseguiam situar-se fortemente em nenhuma 

das categorias que definem os habitantes de uma cidade. Estes, os mais ator-

mentados. Estes que traziam dentro de si um inferno particular e um beco em 

círculo; carregando uma forma de cidade dentro deles próprios. E mesmo que 

fugissem de sua geografia a levariam consigo para todos os outros lugares. 

Porque a cidade, além de seus muros e organismos, era também uma categoria 

dentro das pessoas. E haveria até quem pudesse considerá-la aprazível e habi-

tável, ao menos por uma ilusão temporária (1992, p. 65-67). 

 

Podemos retirar vários e importantíssimos elementos desse longo trecho do autor de 

exaltação e paixão pela cidade, que bem poderia ter sido escrito por Rubem Fonseca e protago-

nizado por um Augusto “solvitur ambulante” procurando a perfeita comunhão com a urbe. 

Ao classificar a cidade como “um fracasso coletivo”, Sérgio Sant’Anna parte do seu 

olhar sobre o meio em que está inserido e interage. Toda a sordidez e mesquinharia que com-

põem os grandes centros são relatadas em detalhes. Os homens que aí habitam e convivem 

sendo obrigados a viverem em meio ao caos, à violência, ao lixo e o descuido do poder público. 

Os morros como “depósitos” de gente pobre que vive à mercê das chuvas de verão e dos fre-

quentes alagamentos e deslizamentos de terra. Convivendo com ratos e baratas, esgotos a céu 

aberto e em meio à imundície. 

É nesse contexto urbano e social que está imersa a prosa do autor, repleto de referências 

às prostitutas, aos miseráveis, às crianças abandonadas, os pequenos meliantes e trombadinhas 

que povoam as ruas e dormem sob as marquises e ao relento, agiotas, gigolôs. Por isso o autor 

caracteriza nossa grande cidade como uma ferida. Ferida porque ela deixa claro, escancaradas 

todas as mazelas e disparidades sociais que enfrentamos vendo na prática diariamente. A cidade 

esgota, suga e destrói a todos que nela vivem e sobrevivem. Por isso ela é uma “falha lamentá-

vel”. 

Porém tal cidade não apenas comporta os extremos, os mais privilegiados e a imensa 

minoria carente, a cidade também tem em seu cerne a classe que está no meio, os intermediários 

que necessitam de empregos comuns e enfadonhos para sobreviverem no cotidiano. Os que 

moram em pequenos apartamentos lutando para ter o dinheiro do aluguel todo fim de mês. Que 

reproduzem exaustivamente uma rotina diária e regrada, não podendo se dar a muitos luxos, 



115 
 

confortos, lazer e entretenimentos34. Que em um momento de necessidade precisam também 

enfrentar hospitais públicos superlotados e em condições degradantes. Que usam o transporte 

público demorando horas por dia para se locomoverem de casa ao trabalho e vice-versa. Que 

contam os dias para se aposentarem e passarem a velhice sentados no sofá em frente a uma 

televisão. É nessa classe que Sérgio Sant’Anna fará sua grande narrativa e força da sua ficção. 

 
Reivindicando o direito "à cidade", a ficção de Sant'Anna propõe um duplo 

deslocamento: muda o objeto da ficção (o universo a ser retratado é um uni-

verso estritamente urbano) e muda a linguagem dessa ficção (a mudança de 

objeto exige a busca de novas formas de narrar).  

[...] 

Buscar a realidade como objeto para a ficção significa construir a ficção como 

um objeto produzido por essa realidade. Assim, a uma realidade urbana, cor-

responde uma ficção urbana. A vivência vertiginosa nas grandes cidades, cor-

respondem vertigens narrativas. Incorpora-se ao olho do texto, a visão calei-

doscópica da vida. Se a realidade, nos tempos atuais, progressivamente se fic-

cionaliza, através do poder de penetração cada vez mais intenso dos meios de 

comunicação de massa, a ficção de Sant'Anna se "realiza", reafirmando seu 

desejo de incorporar a realidade. A incorporação da realidade acarreta, desse 

modo, uma progressiva afirmação da ficcionalidade (SANTOS, 2000, p. 86-

87). 

 

Ao incorporar a cidade como mote e protagonista de sua narrativa, Sérgio Sant’Anna 

desloca o texto em direção à “realidade”. Consegue dar vida a personagens completamente 

imersos nesse caos. Uma ficção caleidoscópica que sempre procura entender e satisfazer a si 

própria sem se descolar totalmente do real. Toma o real como princípio e a partir dele perpassa 

todos os meandros da narrativa, fazendo a cidade pulsar e ganhar vida em suas linhas. 

Na longa citação de Simulacros, o autor finaliza comentando aqueles que não se enqua-

dram em nenhuma dessas categorias sociais pré-estabelecidas, que ele aponta como os “mais 

atormentados”, que possuem “um inferno particular e um beco em círculo”, e sobretudo, que 

carregam “uma forma de cidade dentro deles próprios”. Os que trazem todos esses elementos 

são aqueles que narram em suas obras a paixão que concentram pela cidade. Uma cidade total-

mente autobiográfica, íntima, particular, situada no coração de cada um que se debruça apaixo-

nadamente sobre ela e lhe traz a vida através dos textos. Porque tal cidade mais do que muros, 

paredes, ruas, paisagens e indivíduos, ela é “uma categoria dentro das pessoas”. 

                                                           
34 Sérgio Sant’Anna faz uma curiosa menção na narrativa sobre uma de suas grandes paixões: o futebol. E junto 

ao futebol tece comentários sobre a relação dos intelectuais e dos artistas com o esporte: “Algumas dessas raras 

exceções, que não gostam de futebol, são compostas de artistas e intelectuais. Certos intelectuais rejeitam o futebol 

como fator alienante das massas populares. Outros artistas simplesmente o ignoram, por estarem inseridos em 

canais mais sofisticados de sensibilidade. Quanto a mim, apesar de intelectual e artista, simplesmente gosto de 

futebol [...]” (1992, p. 142). 
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Sérgio Sant’Anna renovou a prosa urbana a partir do final da década de 1960, junta-

mente com Rubem Fonseca e Dalton Trevisan através de suas narrativas breves; os três deram 

novas cores e matizes às mazelas sociais, enalteceram grupos até então colocados literalmente 

à margem da literatura nacional, e sobretudo, lhes deu voz, ação, papel e protagonismo nesses 

textos.  

Trouxeram para o meio urbano e escancaram para a classe média que há um grupo apa-

rentemente invisível aos seus olhos que necessitava e necessita ser entendido e priorizado na 

literatura dita contemporânea, e por isso mesmo, classes em que os palavrões, a violência, a 

linguagem chula e popular, sem rebuscamentos desnecessários e o caráter realístico das cenas 

narradas se faz preciso, só assim o texto imprime tintas fidedignas à realidade, realidade esta 

que precisa ser vista e encarada, sem meias verdades e sem o véu de tantos que procuram ter 

seus olhos vendados pelo fatos que não querem ver ou minimamente perceber. 
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4 HÍBRIDOS RETALHOS: IMAGENS, EROTISMO E LITERATURA 

 

 

“ Eu andava pela rua e sempre que passava por 

mim uma mulher jovem e bonita ficava imaginando como 

seria sua boceta. Eu ficava o dia inteiro na rua, vendo as 

mulheres bonitas que passavam [...] imaginava como era a 

sua boceta, os dois lábios, o clitóris. Aquela imaginação, 

aquela criatividade que eu possuía me levava a uma espécie 

de êxtase, de alegria, de prazer, de admiração, de reverên-

cia”. 

- Rubem Fonseca, “Boceta” – Carne crua  

 

 

“Aproxima-se o autor. Segurando delicadamente 

uma das pernas de Dionísia e depois a outra, ele faz com 

que a calcinha azul suba até os seus joelhos. Assim, nesta 

posição, o sexo da Amazona se entreabre ligeiramente. É 

tomado o autor pelo desejo de deitá-la na cama, possuí-la. 

Mas isso o conduziria – e à sua narrativa – a um clímax pre-

maturo. Ao contrário, deve o autor permanecer ereto, o seu 

desejo sempre aceso”.  

- Sérgio Sant’Anna, Amazona   

 

 

4.1 PRÁTICAS DO OLHAR: SÉRGIO SANT’ANNA E AS ARTES PLÁSTICAS 

 

 

A mescla de gêneros, saberes e artes já é premente na literatura brasileira contemporâ-

nea. Práticas artísticas de difícil classificação e análise. Temos, por exemplo o diálogo da lite-

ratura com o desenho e ilustrações em romances como Onça preta (2013), de Lucrecia Zappi e 

Partir (2013), de Paula Parisot; obras em que as próprias autoras ilustram as narrativas proje-

tando uma nova roupagem e um novo significado em suas leituras. Como também temos na 

interseção entre literatura e fotografia, livros como o já citado Catálogo de perdas, de Carras-

coza com sua irmã, e outros como Dupla exposição (2016), de Paloma Vidal e Elisa Pessoa. 

Obras compostas de pequenos contos acompanhados de fotos que transcendem completamente 

os meandros da narrativa trazendo para a literatura novos e ricos elementos imagéticos e textu-

ais repletos de pistas, significados e mensagens em suas entrelinhas ou imagens.  

Maria Esther Maciel na apresentação de Dupla exposição, menciona esse caráter de hi-

bridização da obra e seu poder de interligar diversos domínios artísticos, literários e linguagens, 

e que aqui vai nos embasar para começarmos a pensar nesse vasto diálogo entre literatura e 

outras artes. Vale a citação:  
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Dupla exposição é um livro que se furta às classificações. Nele, textos e ima-

gens mantêm uma relação instável, feita de interseções, disjunções e enlaces 

simultâneos, do que advêm a inquietante (e indefinível) beleza do conjunto.  

Num jogo de afinidades e dissonâncias, aproximações e desvios, as narrativas 

de Paloma Vidal e as imagens de Elisa Pessoa potencializam-se mutuamente 

ao longo de todo o volume, ao mesmo tempo em que instauram um diálogo 

que ultrapassa as fronteiras entre o prosaico e o poético, o familiar e o insólito, 

a realidade e a ficção. A cumplicidade que as aproxima se afigura, ainda como 

uma provocação recíproca, que as coloca em um estado de quase desencontro.  

Memórias de infância, cenas cotidianas, conversas fortuitas, registros de so-

nhos e de viagens pelo mundo, paisagens íntimas, casos e acasos perpassam 

as nove histórias do livro, às quais se conectam os traços, cores, volumes e 

texturas das imagens que as acompanham. Tudo isso, modulado por um insti-

gante jogo de sobreposições temporais, que conecta passado e presente fora 

das circunscrições da cronologia e da causalidade.  

Esse engenhoso arranjo faz do livro um ousado experimento narrativo-visual, 

no qual os aspectos sensoriais da escrita se intensificam nos matizes e no mo-

vimento cromático das imagens, sem que estas fiquem a serviço daquela e 

vice-versa. Ou seja, textos e imagens asseguram, por vias paradoxais, sua au-

tonomia e singularidade constitutivas. 

O livro, em sua transversalidade híbrida, faz parte de uma investigação mais 

ampla das autoras não apenas sobre os trânsitos criativos entre diferentes lin-

guagens, como o vídeo, a projeção e a performance, mas também sobre os 

possíveis e impossíveis da memória – que não deixa de ser uma forma privi-

legiada de imaginação. É um trabalho, portanto, que abre espaço para outros 

experimentos artísticos conjuntos capazes de levar a palavra, a voz, o gesto e 

a imagem para além de seus próprios limites (2016, p. 6-7). 

 

Como observamos, essa mistura de linguagens, na maior acepção desse termo, que im-

plica uma fusão entre múltiplos saberes, artes, plataformas, suportes que pode caracterizar 

muito bem essa tendência do contemporâneo de romper limites e rótulos estanques, de ter a 

necessária obrigação de dividir obras, textos e autores em nichos classificatórios. Outro projeto 

dessa representação entre as apropriações da literatura com as outras artes é feito por Ricardo 

Lísias, em que primeiramente através dos seus e-books sobre O delegado Tobias criou toda 

uma polêmica acerca dessa visibilidade de expansão da literatura abarcando possíveis fatos 

reais e interagindo diretamente com outras mídias e linguagens. Em sequência, o autor lança a 

obra Inquérito policial (2016), composta por múltiplos fragmentos de entrevistas, cartas, con-

tos, esboços, árvores genealógicas etc. Assim, montamos um grande quebra-cabeças da origem 

dessa família Tobias, até o formato do livro ajuda nessa compreensão, pois é impresso e publi-

cado como se fosse de fato um inquérito policial. E por fim, o autor escreve e encena a peça 

teatral Vou com meu advogado depor sobre o Delegado Tobias, correspondente à adaptação do 

texto para o palco, e em cena podemos observar as aproximações entre a literatura e o teatro 

elevadas a uma potência altíssima dessa hibridização entre artes, performance e as múltiplas 
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interpretações e linguagens daí decorrentes35. O contemporâneo é isso, híbrido, plural, aberto a 

muitas interpretações e tendências, que engloba em seu bojo qualquer linguagem passível de 

ser trabalhada, moldada e adequada à prática literária.  

Na terceira e última parte de O voo da madrugada (2003), sob o subtítulo “Três textos 

do olhar”, temos três narrativas de caráter híbrido, porém como assinalado com a predominân-

cia sobre o olhar. Composta pelos dois ensaios que aqui nos interessam “A mulher nua” e “Con-

templando as meninas de Balthus”, que tratam da análise de obras de arte. E ainda um conto 

“A figurante”, com temática também fortemente ligada à imagem, às obras de arte e à prática 

da fotografia. 

Nos dois ensaios analisados o olhar do autor incide sobre as obras suscitadas a partir do 

viés erótico. Pelo erotismo nos deparamos com as descrições e detalhes. Pela imagem do ob-

servador contemplamos a obra e traduzimos o que vemos em texto e em prática literária. Aqui 

a volúpia, o desejo e o prazer da narrativa se encontram e convergem através de obras de artes, 

que nos revelam um artista com pleno domínio da técnica que se dispõe a perscrutar. 

Em “A mulher nua36”, Sérgio Sant’Anna parte da análise da obra da artista Cristina 

Salgado, exposta em 1999, Sem título e parte integrante de uma coletânea de imagens sobre a 

nudez, sob o nome de Séries nuas. 

 

                                                           
35 Todo esse material produzido e divulgado pelo autor está disponível através do site de apresentação e divulgação 

da obra. Disponível em: http://lote42.com.br/inqueritopolicial/index.html.  

Acesso em: 31/01/2019. 
36 Disponível em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra23246/sem-titulo. 
Acesso em: 15/01/2019. 
 

http://lote42.com.br/inqueritopolicial/index.html
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra23246/sem-titulo
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Figura 8: Sem título, 1999 

Óleo sobre tela, 43 X 31cm 

(Reprodução fotográfica – Loris Machado) 

 

 

O primeiro elemento que podemos depreender do quadro independente de todo seu valor 

técnico e artístico é a nudez. A imagem que observamos foca imediatamente para a consciência 

do caráter do nu diante de nossos olhos. 

Agamben em seu ensaio “Nudez”, aponta que: 

 

[...] a nudez não é um estado, mas um acontecimento. [...] a nudez é sempre 

desnudamento e pôr a nu, nunca forma e posse estável. [...]. A imagem, en-

quanto exprime o ser nu, é um meio perfeito entre o objeto na mente e a coisa 

real e, como tal, não é um simples objeto lógico nem um ente real: é qualquer 

coisa de vivo [...]. A nudez do corpo humano é a sua imagem, isto é o tremor 

que o torna cognoscível, mas que se mantém, em si, inapreensível (2009, p. 

81 e 98). 

 

O crítico e filósofo italiano estabelece as similitudes e o papel da nudez, na medida em 

que esta é rotulada como um acontecimento e não um estado. Ao se apresentar, a nudez sempre 

procura um fim objetivo, nunca será simplesmente um gesto sem sentido. Isso se dá através da 

imagem, pois a imagem é a ponte que liga de um extremo ao outro o objeto ou pessoa que temos 
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na mente e sua representação física, real, por isso mesmo classificado como “qualquer coisa de 

vivo”, no caso de pessoas no ato de se despirem.  E essa nudez do indivíduo sempre estará 

ligado à sua imagem, a representação imagética que fazemos da pessoa despida, correspon-

dendo ou não a sua representação física, real. 

Dominique Maingueneau, ao trabalhar sobre as práticas pornográficas no discurso, situa 

o caráter de obscenidade, que parte justamente do limiar que faz com a nudez, pois o obsceno 

reside na “maliciosidade coletiva”, em que esta pressupõe não ser um ato individual. Tanto o 

obsceno quanto o nu se dão no coletivo, visto que, por exemplo, em um show de strip tease, 

cujo objetivo é um indivíduo se despir perante um grupo, um nicho específico, não importando 

o prazer dali usufruído, muito distintamente da pornografia, pois esta sim tem caráter individual 

e único, já que o indivíduo procura o prazer por si só, podendo conseguir sozinho ou não e 

teoricamente em um ambiente isolado dos demais. 

Pensando em termos literários, a obscenidade se insere no caráter memorialístico de um 

texto, um espaço totalmente compartilhado com um leitor: 

 

Enquanto a obscenidade supõe a variação infinita de um texto que conserva 

um vínculo essencial com a memória e a oralidade do conto, a página do livro 

é um espaço homogêneo dominável parte por parte pelo leitor, sobre o qual 

podem se desdobrar cenas que são também, a seu modo, maneiras de organizar 

o espaço (MAINGUENEAU, 2010, p. 89). 

 

Se em um livro partimos completamente do imaginário para darmos vida e composição 

ao que lemos, na obra de arte ou mesmo na fotografia o caráter imagético já nos é dado, cabendo 

a nós decodificarmos e entendermos o significado ali intrínseco dado pelo artista. O imaginário 

se dá por outro viés, mais imediato, contudo não menos complexo e sofisticado, muito pelo 

contrário, as tramas de significados nas camadas de tintas sobrepostas podem apresentar ques-

tões bastante complexas e de difícil entendimento.  

Ao nos debruçarmos na análise do quadro de “A mulher nua” sob a ótica de Sérgio 

Sant’Anna, percebemos que toda a sua descrição da obra parte do erótico e do erotismo susci-

tado em sua observação, desde a descrição das imagens até o corporal do autor, o físico é aba-

lado com tal quadro: 

 

[...] luz que é toda para a mulher nua e que emana também dela própria, de 

seu corpo branco, regado, pigmentado, com o rubor da vida que estará circu-

lando em seu interior e irrompe nos bicos dos seios, os quais, juntamente com 

o que se abriga sob os pelos castanhos-negros entre as pernas, são como ver-

dadeiras e puras fontes dessa mulher. Um atributo notável da mulher nua é, 
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apesar de sua prisão solitária na tela, ela nunca se encontra sozinha, eis que 

sempre nos olha, nos encara fixamente quando a olhamos. Jamais poderemos 

ser voyeurs secretos, ela sempre nos observará, nos penetrará agudamente, re-

velando-nos como funciona o nosso desejo e, portanto, quem somos, e isso 

valerá tanto para homens quanto para mulheres (SANT’ANNA, 2003, p. 212) 

 

O desejo que a mulher nua transmite na obra ultrapassa seu espaço físico imutável e em 

permanente repouso. Apesar de estática há sempre uma enorme interação entre quem a observa 

e ela. Um voyeurismo involuntário, mas extremamente necessário. 

Refletindo sobre o erotismo em Sérgio Sant’Anna podemos indicar que seu texto espe-

lha de um lado a linguagem e de outro o corpo ali encenado e narrado. Um funciona na contra-

mão do outro, porém um é necessário para que o outro exista: 

 

O erotismo se alimenta da tensão entre corpo e linguagem, presença e ausên-

cia: não pode prescindir do outro (é preciso existir alguém que sirva de estí-

mulo para a experiência erótica), mas, ao mesmo tempo, tende a anulá-lo, por-

que só se realiza plenamente na linguagem, lugar onde o outro se transforma 

em objeto de um discurso que é articulação racional. Jogo perigoso, que ex-

plicita a grande tensão que move a narrativa, entre a necessidade do outro - 

para fazê-lo personagem ou leitor - e, ao mesmo tempo, a elipse desse outro, 

transformado em significante no interior do universo ficcional ou em receptor 

silenciado das palavras alheias (FIGUEIREDO, 2010, p. 243). 

 

Porém, ao mesmo tempo em que um precisa do outro, eles se anulam, pois apenas na 

linguagem, como bem indica Vera Follain de Figueiredo ao analisar a produção erótica do autor 

ao longo das últimas décadas. Ao codificar um objeto em discurso racional, ele desloca a nar-

rativa dispondo de um lado o autor, e de outro, o leitor. 

Outro teórico que se debruça sobre o erotismo na obra do autor é Luis Alberto Brandão 

Santos: 

 

A exploração da sexualidade ocorre de forma intensa em toda a obra de Sérgio 

Sant’Anna. O desejo sexual frequentemente atua como estímulo básico ao mo-

vimento das figuras que povoam seus textos. A busca e a vivência de um con-

tato físico erotizado são, dessa forma, o principal ponto de partida para que as 

relações sejam colocadas em questão. Perspectivas de convivência, entendi-

mento e satisfação do sujeito com o outro não são debatidas apenas como te-

mas, objetos de reflexão, mas experimentadas no quotidiano de narradores e 

personagens [...]. Prosa que extrai seu erotismo, sobretudo, da hesitação entre 

presença/ausência dos corpos/imagens (2000, p. 69-70). 

 

Assim, focando na análise de “A mulher nua”, o diálogo imagético da obra se dá na 

interseção entre sua narrativa e a recepção que seu leitor percebe. É necessário criar um tom no 

ensaio que dê conta de abarcar todas as sensações que ele sentiu ao escrever e analisar tal obra, 
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ao mesmo tempo transmitir esse caráter erótico ao texto e, por conseguinte, a quem o lê sem ter 

a imagem reproduzida da obra em mãos, apenas na imaginação.  

Aí reside precisamente a chave de entendimento do relato e de toda “suposta” literatura 

erótica de Sérgio Sant’Anna, em que o frêmito sexual permeia seus personagens e enredos, 

envolvendo a narrativa em quotidianos debatidos à exaustão pelos elementos em cena, ressal-

tando de um lado o poder do corpo e, de outro, as eloquentes imagens37. O autor rejeita vee-

mentemente o termo, como vemos nesse trecho de uma de suas entrevistas: “[...] não gosto nada 

do termo “literatura erótica” e o que posso dizer de interessante é que a escrita, no meu caso e 

de muitos outros, é um produto da libido, ainda que esta possa ser filtrada depois, pelo que há 

de intelectual no ato de criar” (SANTOS, 2000, p. 112).  

Libido, mais do que desejo, nas palavras do próprio autor é o que o move. Libido pre-

sente nos jogos narrativos, que procuram de um lado estimular a imaginação do leitor e por 

outro, veicular tal imaginação a um arcabouço riquíssimo de linguagem, algumas vezes rebus-

cada e com complexos e intrincados esquemas de metalinguagem e outras, com a linguagem 

mais baixa e cotidiana, repleta de palavrões e escatologias. Como vemos, por exemplo, na com-

paração que faz com a obra Nude in a red armchair (1929), de Picasso: “Mas é difícil crer que 

uma mulher de carne e osso não se sentou ali na poltrona vermelha para que o pintor a devorasse 

inteiramente, a descontruísse, a fodesse de todos os modos, numa explosão de porra também 

pictórica” (2003, p. 214). 

Ao final da análise, o autor nos chama a atenção para a dualidade entre a artista e sua 

obra: 

 

Ah, uma reles sedutora, poderão dizer, tanto da artista como da personagem, 

com seus truques até baratos e vulgares, como esse de usar sapatos e bolsa 

cor-de-rosa – uma cor fútil –, os quais, pela razão e poder dos fetiches, nos 

permitem um acesso maior à sua nudez, têm uma relação indiscutível e inex-

plicavelmente íntima com os biquinhos de seus seios e sua xoxota escondida 

sob os pelos, como se fosse uma profissional num cenário e sob uma ilumina-

ção espertos, dotando aquele corpo de uma auréola suculenta de pecado, fa-

zendo com que ele pareça até tangível, ali naquele falso fundo de um falso 

aposento. 

[...] 

                                                           
37 Eliane Roberto Moraes ao analisar a produção pornográfica de alguns autores na contemporaneidade, como por 

exemplo Hilda Hilst detecta que “[...] é justamente essa operação linguística que caracteriza a nossa melhor erótica 

literária, marcada pelo rebaixamento e pela consequente anarquia de gêneros” (2018, p. 85). Anarquia esta tão 

presente na nossa literatura contemporânea, que desfaz completamente os gêneros e cria um texto totalmente hí-

brido e fragmentado, e logicamente, o viés erótico não poderia ficar de fora de tal caleidoscópio.  
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Mas se foi a pintora, é certo, que projetou, conscientemente ou não, uma ima-

gem a ideia de seu corpo na tela, não o fez como a grande e autoconsciente 

artista plástica que se maquiasse, sofisticada, para o grande salão. 

[...] 

Antes, de tudo, a artista, a mulher nua, sem nenhuma modelo, pintou e pintou-

se para si própria. Mas nessa sua intimidade que nos inclui, pelo olhar que 

trocamos, a mulher nua parece estar a nos dizer que nos deixaria tocar e gozar 

de seu corpo, de suas puras fontes femininas, se nos fosse possível dar dois ou 

três passos no aposento em que estamos junto com ela. No entanto, só o po-

deremos fazer com a visão, mas há, aqui, na carnalidade desse quadro, uma 

visão tátil, ouso dizer, que nos torna, de algum modo, possuidores do corpo 

da mulher nua, embora todo movimento fosse fatal para a sua estática e ele-

gante sensualidade. Altiva, solitária, misteriosa, ela então se dá a cada um de 

nós desse modo, e poderemos ter esse sentimento tão raro diante de uma mu-

lher pintada, que ´o de não só desejá-la, como também amá-la perdidamente 

(2003, p. 215-217). 

 

Dessa longa citação podemos destacar a princípio o fetiche mencionado pelo autor, na 

medida em que, segundo ele, o ambiente estético criado pela artista propicia tal prática. Engloba 

a cor rosa, que pode simbolizar desde a inocência até a volúpia, a descrição das partes eróticas 

do corpo feminino em um cenário em que a iluminação propicia tal imaginação, como em um 

intrincado jogo de espelhos e imagens ali refletidas e refratadas. 

O segundo ponto, este sem dúvida, bastante interessante, é a dualidade entre a artista e 

a personagem, visto que a primeira teoricamente se retrata completamente nua em sua tela. Essa 

projeção de si e de seu corpo imaginado em um determinado modelo, molde, estimula a ima-

gética de pensar naquela mulher vestida e depois nua e comprovar, segundo a ótica masculina, 

se confere em todos os detalhes físicos e corporais com o quadro. 

Por fim, ao mencionar a possível troca de olhares entre a obra e seu espectador voyeur, 

Sérgio Sant’Anna tenciona como ele mesmo relata criar um vínculo, um laço entre a obra da 

artista consigo, pois com “uma visão tátil” quase é possível tocá-la e interagir com ela por todo 

o ambiente, envolto em uma aura de sensualidade, em que somos como “possuidores do corpo 

da mulher nua”. E inclusive, podemos amá-la ou nos apaixonarmos. 

“Contemplando as meninas de Balthus” foi publicado primeiramente no livro de Luis 

Alberto Brandão Santos, Um olho de vidro: a narrativa de Sérgio Sant’Anna (2000), fruto de 

sua pesquisa de mestrado, antes de aparecer como integrante da coletânea de O voo da madru-

gada. Nessa edição o ensaio aparece com as reproduções dos quadros citados pelo autor ao 

longo do texto sobre o pintor francês. E em conjunto aparece uma entrevista com o autor. 

Nessa mesma entrevista o crítico questiona Sérgio Sant’Anna sobre esse seu diálogo 

franco, aberto e apaixonado com as outras artes:  
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A explicação maior que encontro é que as outras artes são um grande estímulo 

justamente porque têm uma linguagem diferente da literatura. E quando você 

sofre influência delas, dá para transformar numa terceira coisa, de outra espé-

cie, bem original. Por exemplo, o texto “Contemplando as meninas de Bal-

thus”, corresponde a um grande desafio que aceitei de escrever sobre quadros 

que me atingiram diretamente (2000, p. 117-118). 

 

Em outra entrevista, para o Fórum Virtual de Teatro e Literatura, da UFRJ, o autor se 

torna ainda mais enfático: 

 

As artes plásticas, sem que eu possa precisar por quê, exatamente, sempre fo-

ram, como o teatro, uma provocação para eu escrever. Eu sempre considerei 

as artes plásticas as representações mais radicais entre todas as artes, princi-

palmente no século vinte e mais ainda no princípio dele. E elas transmitem 

aos meus textos um clima de "representação", de plasticidade, de cenário, ao 

que escrevo (SANT’ANNA, 2014). 

 

Aqui, comprovamos nas palavras do autor o que é lido e relido em suas obras, a inter-

seção iminente com outras artes, não apenas as Artes Plásticas, destacadas nessa análise, mas 

também a fotografia, a música, o teatro, a dança dentre outras, assim como com outros saberes 

do conhecimento humano, como a História, a Sociologia e a Filosofia. Mesmo procedimento 

implementado por Rubem Fonseca em suas obras. Essa busca incessante de testar e comprovar 

todos os limites possíveis e imagináveis em que a literatura pode chegar ou ao menos tangenciar 

levemente. Como ele bem destaca, se um objeto, uma imagem ou o que seja o cativa de alguma 

forma é feito um trabalho exaustivo e transformado em literatura, não importando a natureza 

ou a base constituinte daquela arte primeira. 

Dentre os dezoito quadros analisados e/ou mencionados por Sérgio Sant’Anna nesse 

ensaio, selecionamos sete, que acreditamos melhor dialogam com a proposta do autor e se tor-

nam mais ilustrativos e elucidativos cotejados com sua análise38. 

Começamos a análise do ensaio com a apresentação feita pelo autor: 

 

Dizer que são lascivas as meninas nos quadros de Balthus seria certamente 

uma impropriedade, porque a lascívia se abrigará antes no olhar que as con-

templa que nos corpos contemplados. Languidez, possivelmente, não seria im-

próprio, embora, tanto quanto a lascívia, se trate de uma palavra de baixa e 

ambígua definição nos dicionários. Mas ambas as palavras foram aqui inscri-

tas por sua materialidade quase carnal, sua sugestão de voluptuosidade, esta 

outra palavra plena de curvas e arabescos sonoros – e ela, sim, talvez aplicável 

às meninas de Balthus (2003, p. 236). 

                                                           
38 Todas as informações pertinentes as obras aqui expostas foram retiradas da edição de Balthus (2004), com 

exceção do quadro La jeune fille au chat, extraída de Um olho de vidro: a narrativa de Sérgio Sant’Anna (2000). 
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Se em “A mulher nua” a nudez e a obscenidade estavam em cena através do olhar vo-

yeurístico do observador, em “Contemplando as meninas de Balthus”, é a lascívia e a languidez 

que entram em ação e movem o relato. Todavia, ao contrário do quadro de “A mulher nua”, nas 

meninas de Balthus quase não há nudez explícita, a sensualidade se dá muito mais forte na 

imaginação, seja por um pedaço de peça íntima à mostra, um seio ou uma parte do corpo. Bal-

thus quase não trabalha em suas pinturas com nudez total, e quando apresenta as mulheres apa-

recem suavemente de costas ou mesmo de perfil, ou ainda por esquemas de luzes na tela que 

suavizam o enfoque do sexo feminino. Vale ressaltar que as jovens de Balthus não apresentam 

pelos pubianos, seguindo a tradição ocidental da pintura, que representa o corpo da mulher sem 

os pelos pubianos (indecentes demais). O intuito é mexer de fato com a lascívia e languidez de 

cada um, e isso se espera seja uma experiência extremamente voluptuosa. 

  

 

 

 

Figura 9: Katia lisant, 1968-1976 

Caseína e têmpera sobre tela, 179 X 211 cm 

Coleção Particular, NY 



127 
 

 

 

                              

Figura 10: La leçon de guitarre, 1934 

Óleo sobre tela, 161 X 138,5 cm 

Coleção Particular 

 

Figura 11: Les beaux jours, 1944-1946 

Óleo sobre tela, 148 X 200 cm 

Hirshorn Museum and Sculpture Garden, Washington 
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Figura 12: La jeune fille au chat, 1937 

Óleo sobre tela 
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Figura 13: Le rêve I, 1955 

Óleo sobre tela, 130 X 163 cm 

Coleção Particular 

 

 

 

Figura 14: Le lever, 1975-1978 

Óleo sobre tela, 169 X 159,5 cm 

Coleção Particular 
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Figura 15: La chambre, 1952-1954 

Óleo sobre tela, 270,5 X 335 cm 

Coleção Particular 

 

 

O primeiro quadro analisado pelo autor é Les beaux jours (imagem 11), em que além de 

toda candura e inocência da obra, chama a atenção que o homem mexendo no fogo, de costas 

para a jovem seria o próprio Conde Balthazar Klossovski de Rola, mais conhecido e famoso 

pela alcunha de Balthus. O colar e o espelhinho em suas mãos nos distraem, amenizando a 

lascívia da cena, marcada pelo seio quase exposto e para o “fascínio” das coxas a mostra. Esse 

homem ajoelhado ao fogo é o único com possibilidade de divisar o que a menina tem entre as 

pernas. Os “contempladores” devem apenas imaginar o que ali se guarda. 

Em La jeune fille au chat (imagem 12), temos o enfoque magistral da iluminação no 

ambiente retratado, focando a jovem bem no centro da obra. Mais do que a evidente calcinha a 

mostra, o que se destaca é a oposição entre a inocência da menina de um lado, com toda a aura 
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erótica criada por outro. O olhar dela vem convergir diretamente ao nosso, como se nos inti-

masse a continuar a espiá-la. 

Le rêve I (imagem 13) temos jovens dormindo e sendo veladas por aparentemente damas 

de companhia, que têm por obrigação velarem os sonhos das virgens donzelas. O seio à mostra 

no I transmite que tal sonho pode não ser dos mais puros ou que a dama acompanhante não tem 

as melhores das intenções com a jovem. 

Desse ponto vale destacar o que o autor menciona sobre a obra do grande pintor francês: 

 

O mistério que impregna a obra de Balthus é o da realidade mesma, mas, como 

toda realidade em pintura – ou na literatura –, trata-se de uma composição 

seletiva, organização parcial ou arbitrária de fragmentos num conjunto, von-

tade, disposição de objetos e naturezas mortas e vivas, ideias, figuras humanas 

e outros seres, como os gatos tão presentes nos ambientes-atmosferas do pin-

tor; uma vontade que se exerce também sobre a luz e cromaticidade (como na 

mistura de verde com o vermelho que deu uma cor de outra ordem nas tonali-

dades do vestido e pele da menina e de suas cercanias em Les beaux jours), 

não para obter uma correspondência com o “natural”, mas autonomia, reali-

dade criada não para decifrar e sim para ver o mistério. E é na intensidade 

dessa visão densa que se encontra a perenidade deste realista extemporâneo e 

por isso apto a rever, a reaver (2000, p. 239-240). 

 

Se a busca de um “real” é a grande chave do mistério por trás das obras de Balthus, isso 

se torna seletivo à medida que tanto a pintura quanto a literatura trabalham e se compõem por 

trechos, “fragmentos” e pedaços que tentam montar uma certa unidade, que na maioria das 

vezes se transforma em uma tarefa das mais árduas e impossíveis. Outro detalhe é a mistura de 

cores e tonalidades elaboradas pelo artista, na proporção em que tais composições conseguem, 

na maioria das suas obras, tirar um pouco o foco do objeto retratado e incidir mais diretamente 

sobre o ambiente, como vemos por exemplo, com o suposto Balthus camuflado de costas em 

Les beaux jours e aura do ambiente criado pelo artista nos matizes das cores ali implementadas. 

O diálogo mais direto com a literatura feita por Balthus se dá em Katia lisant (imagem 

10), haja visto que o artista já havia feito ilustrações para algumas obras e ainda estudos sobre 

obras literárias, como uma edição de Alice, de Lewis Carrol, que infelizmente perdeu-se. A 

curiosidade do leitor nesse quadro se apresenta pela vontade de saber o que a menina lê, porém 

não é possível identificar nem a obra e nem o autor do texto. A figura do voyeur aqui se apre-

senta não enfocado na menina e em sua suposta sensualidade, apesar da pose em que se encon-

tra, mas sim no mistério do relato que tem em mãos. 

 

Nos arriscaríamos, então, a dizer que, como um colar ou uma meia num corpo 

nu ou seminu, o livro de Katia, em suas mãos, no momento em que é lido, se 
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revela também feitiço, fetiche. E que nós, ao observarmos Katia lendo, aban-

donada, estaremos partilhando ainda mais da sua intimidade do que se a vís-

semos nua. Como se, sorrateiramente, houvéssemos penetrado no aposento 

onde ela entrega o corpo e o espírito aos devaneios e ali permanecêssemos, 

contendo a respiração, para que nenhum sobressalto faça a cena diluir-se 

(2003, p. 242) 

 

Feitiço ou fetiche que se dá e é aplicado ao ato da leitura, uma das práticas mais solitárias 

existentes. E ao tentarmos ler o livro de Katia, invadimos sua intimidade e privacidade, e pro-

curamos compartilhar tal ato ou ao menos tentar descobrir o que tanto lhe prende a atenção. 

Em La chambre (imagem 15), temos uma composição totalmente distinta da que vimos 

até então. A começar pela tela apresentar tonalidades mais sóbrias e escuras. Em sequência pela 

cena ali retratada, em que uma mulher baixa, bem atarracada com “rosto feio e masculinizado”, 

que de um só golpe escancara as cortinas do quarto de uma jovem. A figura do gato quase 

despercebido na cena pelos matizes utilizados é além de nós o outro observador incauto da obra. 

E segundo Sérgio Sant’Anna, tal quadro necessitaria de um maior desenvolvimento, como uti-

lizado pelo cinema e pela fotografia, na medida em que precisamos saber o que ocorreu após o 

brusco despertar. O nosso olhar nessa imagem incide e é guiado, sobretudo pelas cores e pela 

densidade utilizados, que transmitem uma certa sensação de confinamento, de lugar fechado, 

que é de fato o que presenciamos. 

La leçon de guitarre (imagem 10), possivelmente a obra mais explícita e podemos dizer 

“pornográfica”, de Balthus. Uma mulher, possivelmente uma professora toca uma jovem ao 

mesmo tempo em que a afaga, e a jovem por sua vez segura o mamilo da mulher, completa-

mente exposto. Podemos interpretar a cena como um rito de iniciação sexual da mulher com a 

jovem. O erotismo nesse quadro se apresenta de maneira mais explícita, sucedendo direto sobre 

quem o contempla. 

Segundo Maingueneau: “[...] o pornográfico dá-se o direito de mostrar tudo, mas esse 

tudo é na realidade tudo aquilo que não deve ser mostrado. O dispositivo pornográfico – pelo 

próprio fato de ser um dispositivo de representação para um leitor posto na posição de voyeur 

– transgride as proibições ao introduzir terceiros no espaço íntimo” (2010, p. 39-40). Definição 

que pode ser aplicada na observação desse quadro, em que o dispositivo utilizado por Balthus 

foi expor para o leitor-voyeur uma obra, cujo propósito é mexer com a libido e as sensações 

corporais de quem o perscrutar, na medida em que esse observador compartilha sentimentos 

com a imagem retratada e com o artista que a criou. Sentimentos esses que Sérgio Sant’Anna 

procura recriar no momento em que transfere o olhar sobre a obra para o papel e, consequente-

mente, para seu leitor. 
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Por fim, em Le lever (imagem 14) temos, segundo o autor, uma maior fetichização em 

cena, devido ao adorno utilizado, como o fálico passarinho de brinquedo, que repousa em uma 

das mãos da menina e que bica delicadamente a outra, concomitantemente o seu sexo está pu-

dicamente exposto. 

 

Diríamos até que é o pequeno adorno que transforma a pura nudez em possi-

bilidade erótica, às vezes em forma, apenas, de um ligeiro estremecimento, 

talvez um suspiro, depois do prender da respiração, do contemplador. Fre-

quentemente, haverá também a figura do gato, esse adorno vivo e sorrateiro, 

presença lânguida, por si só marca de uma sensualidade, companheiro e cúm-

plice do feminino (2003, p. 245). 

 

Segundo Sérgio Sant’Anna, para Balthus o fetiche se aplica justamente em que este 

procura manter sempre um desejo, uma voluptuosidade em cena, haja visto que o objeto desse 

desejo não pode ser tocado, pois pode ser efêmero e destruído em seu sentido.  

Vimos que, para o autor, nesses dois casos específicos que analisamos, “A mulher nua” 

e “Contemplando as meninas de Balthus”, o olhar de diálogo que se estabelece entre a literatura 

e as artes se dá no ato erótico de mirar. Mediante esse pulsar de desejo, o autor se pôs a analisar 

tais obras segundo suas preferências e seus sentimentos, transpondo também a si para esses 

textos e se identificando totalmente, fazendo com que igualmente falem de si, elaborando seu 

esboço como autor de literatura cingido a crítico de artes. 

 

 

4.2 UMA ÓPERA EM TELA: RUBEM FONSECA E O CINEMA 

 

 

A paixão de Rubem Fonseca pelo cinema não é nenhum segredo, como o próprio con-

fessa nas pouquíssimas entrevistas que concedeu. Se considera um “cineasta frustrado”, e por 

isso justamente rumou para o caminho da literatura, transformando imagens e ações em movi-

mento em textos e palavras. Do mesmo modo, já elaborou vários roteiros para o cinema, adap-

tados de obras suas ou de outros, como O matador, de Patricia Melo. E esta arte, dentre todas 

as que dialogam e permeiam em sua literatura, tem obviamente um peso e um impacto maior. 

Destacamos as crônicas “Cinema e literatura” e “Pipoca”, de O romance morreu, além 

dos dois romances do autor que enfocam diretamente tal relação, Vastas emoções e pensamen-

tos imperfeitos (1988) e O selvagem da ópera (1994). 

Começamos primeiramente a pensar nesse interlúdio entre as artes da seguinte forma: 
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Ambas as artes, Cinema e Literatura, tomam os olhos como ponto de entrada 

na consciência ativa do observador, mas de modo diferente. A escrita pede 

leitura, cujas imagens, colhidas na tradução das palavras arranjadas sequenci-

almente, projetam-se no campo da mente. O suporte, a folha escrita (ou o visor 

ou painel do monitor da informática), oferece aos olhos a reversibilidade pela 

qual a atenção busca aclarar o entendimento não captado na primeira tentativa 

(LUCAS, 2009, p. 102-103). 

 

Partindo do pressuposto que ambas tencionam o olhar do observador, temos, por um 

lado, a literatura, que se vale do texto, material escrito e fixado em uma página de livro ou 

qualquer suporte de leitura, e de outro, o cinema, que se estabelece de modo mais imediato e 

direto, o produto imagético se dá ao espectador já pronto e decodificado diante de seus olhos. 

Também, aqui podemos frisar essa particularidade da imagem, pois na leitura nós imaginamos 

as cenas no decorrer da narrativa, cada um “monta” e estabelece sua estória de acordo com sua 

imaginação; em oposição, no cinema, por ter essa característica de arte pré-estabelecida, a aten-

ção de quem assiste acompanha uma sequência dada. O interessante das grandes produções 

cinematográficas é deixar algumas lacunas ao longo da película, para que o espectador complete 

a estória de acordo com a sua vontade e imaginação. 

Se o cinema trabalha com um roteiro, um relato com maior dinâmica e de modo mais 

concreto que a literatura, sua tentativa de “capturar” um efeito de realidade tem de ser mais 

incisiva, visto que não podemos voltar uma cena ou uma passagem de maior interesse, caso 

possível e recomendado em uma obra literária.  

Para Ricardo Piglia, portanto, precisamos deixar rastros, pistas nesses tipos de relatos:   

  

A chave é o relato, isto é, o que tem em comum o cinema e a literatura [...] no 

relato cinematográfico: tem de conseguir um efeito de realidade para resolver 

as situações e é uma questão bastante complexa, porque no cinema o relato é 

ao mesmo tempo mais rápido e mais concreto e, obviamente, não se pode reler. 

Então, tem que deixar marcar, tem que marcar o relato, é uma questão de pe-

quenos detalhes, de matizes, de chaves laterais que na literatura se resolvem 

com o tom e o estilo. A arte do detalhe, do concreto, os índices de realidade, 

a saturação do incidental (2014, p. 28 e 30). [Tradução minha39]. 

 

                                                           
39 La clave es el relato, eso es lo que tienen en comun el cine y la literatura [...] en el relato cinematográfico: hay 

que conseguir un efecto de realidad para resolver las situaciones y es una cuestión bastante compleja, porque en el 

cine el relato es a la vez más rápido y más concreto y, obviamente, no se puede reeler. Entonces hay que dejar 

marcas, hay que marcar el relato, es una cuestión de pequeños detalles, de matices, de claves laterales que en la 

literatura se resuelven con el tono y el estilo. El arte del detalle, de lo concreto, los índices de realidad, la saturación 

del incidental (2014, p. 28 e 30).  
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Se é através da literatura, diferentemente do cinema, que se resolvem os impasses do 

relato mediante o tom e o estilo. Se antes voltávamos uma página, hoje voltamos uma tecla, um 

toque em uma tela ou em um aparato eletrônico qualquer. Nunca literatura e cinema estiveram 

tão próximos.  

 

Na contemporaneidade, cinema e literatura aproximam-se, inclusive, em de-

corrência dos deslocamentos operados pelas tecnologias digitais, que atingem 

as especificidades de cada linguagem, abalam a estabilidade dos suportes tra-

dicionais, favorecendo o intercâmbio de recursos entre várias mídias e, con-

sequentemente, diminuindo a distância entre os campos artísticos. 

[...] 

Trata-se, no caso da literatura, de um esforço para adaptar-se aos novos tem-

pos, caracterizados pela proliferação de narrativas, disponibilizadas pelo mer-

cado cultural, nos mais diferentes suportes. Proliferação esta que se constitui 

no interior de uma ampla rede em que os bens simbólicos circulam, de maneira 

descentrada, desfazendo-se antigas hierarquias, ao mesmo tempo em que o 

mercado, seguindo a lógica comercial, cria segmentações de acordo com o 

tipo de público a que o produto se destina. Textos e imagens deslizam de um 

suporte para outro, intensificando-se o intercâmbio entre os diferentes meios, 

o que ocasiona mudanças de significado dos objetos que se deslocam, exi-

gindo mudanças nos protocolos de leitura (FIGUEIREDO, 2010, p. 18 e 62). 

 

Como afirma Vera Follain de Figueiredo, na contemporaneidade há uma óbvia aproxi-

mação entre as duas artes, sobretudo, pela massificação das tecnologias digitais, que rompe em 

absoluto essa separação entre ambas. As duas agora podem caminhar e se deslocar no mesmo 

suporte, na palma de uma mão, se quiser. A linguagem técnica e específica de cada uma se 

perde, se dilui no todo em que vivemos. 

Como vimos no capítulo 2, o autor na contemporaneidade precisa se valer não apenas 

do seu fazer artístico-literário, precisa se expor e aparecer para que se destaque e consiga mini-

mamente sobreviver de seu trabalho. Esta via de conseguir integrar a literatura com outra arte 

permite a esse autor uma abertura de possibilidades bem maiores e vastas, atingindo um maior 

público “leitor” e obtendo maior visibilidade. 

Tomamos por exemplos dois casos sintomáticos na literatura brasileira atual dessa jun-

ção e união entre cinema e literatura: o primeiro com o escritor João Paulo Cuenca, em seu livro 

Descobri que estava morto e em seu filme A morte de J. P. Cuenca, produzido, editado, diri-

gido, roteirizado e protagonizado pelo escritor. Outra ocorrência é o conto “Ménage à trois”, de 

Jacques Fux, adaptado em um curta metragem chamado Ménage Literário: uma investigação 

sobre a escrita de Jacques Fux, protagonizado pelo escritor, que também auxiliou na produção, 

no roteiro e montagem da obra.  
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Em ambos se mistura o real com o ficcional, um filme de ficção com um documentário, 

em que se debate nas telas o papel e a função da literatura, assim como os do autor. Percebemos 

que se esgarçam completamente os limites entre os gêneros, resultando uma hibridização plena 

e total de artes, conhecimentos e saberes dinâmicos e multifacetados, com novas apropriações 

pelas linguagens específicas de cada meio e que juntas criam e concebem um novo produto, 

mais rico e profícuo. 

 Anna Faedrich chama a atenção para a diferença entre um filme de ficção e um docu-

mentário, assim como para o perigo de fazer uma generalização tão vasta e ampla:  

 

O mesmo serve para diferenciar filmes (de ficção) de documentários (tentati-

vas de representar fatos, caráter informativo). É claro que todo documentário 

é uma construção não arbitrária dos fatos, mas nem por isso vamos afirmar 

que se trata de ficção”. E complementa: “Hoje, fala-se em ‘“docuficção’”, ne-

ologismo criado, assim como a autoficção, para designar uma obra cinemato-

gráfica híbrida, situada entre o documentário e a ficção” (2017, p. 99).  

 

Em suma, pensar nos possíveis e tangentes diálogos entre literatura e cinema, em que 

os suportes e as linguagens acabaram se imiscuindo e fundindo em novas possibilidades, leitu-

ras, interpretações e tentativas de se fazer e pensar arte nos dias atuais. Do mesmo modo, como 

essa arte permeia e se desloca conseguindo criar de forma mais direta uma fusão de saberes, 

conhecimentos e sobretudo, cultura. 

Rubem Fonseca narra em “Pipoca” inicialmente toda a história do milho e seu conse-

quente aproveitamento para fazer a pipoca. Traça tal paralelo até chegar nas salas de cinema, 

passando pelos vendedores de rua nas carrocinhas e posteriormente para o consumo doméstico 

e completamente popular, pelo valor baixo do produto.  

Em seguida ensina o melhor modo de prepará-la e evitar a todo custo a sua utilização 

proveniente do micro-ondas, que disfarça e estraga o verdadeiro sabor do alimento. Aconselha 

os melhores acompanhamentos para a pipoca, não apenas para se assistir a um filme ou em um 

cinema. 

Todo esse preâmbulo feito pelo autor para estabelecer a relação entre a pipoca, o cinema 

e os idos de sua infância: “Conforme a minha lembrança, os cinemas da cidade onde vivo há 

muitos anos – estou falando do Rio de Janeiro, e cercanias, mas aí na sua cidade a história talvez 

seja igual – sempre tiveram pipoca para oferecer aos seus frequentadores” (2014, p. 54). 

A partir desse fragmento, o autor divaga pelas inúmeras salas de cinema disponíveis na 

cidade e suas subsequentes produções e ofertas de pipocas, aconselhando em quais frequentar 
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pela melhor qualidade do produto desde as mais simples e populares carrocinhas de rua até os 

cinemas mais luxuosos da Zona Sul da cidade.  

 Em “Cinema e literatura”, o autor parte da sua própria experiência e vontade com o 

cinema: 

 

Os jovens da minha geração queriam ser poetas, mas alguns sonhavam com a 

poesia porque o cinema era um sonho que parecia impossível. Hoje os jovens 

sonham e se realizam com o cinema. Eu sempre gostei de cinema, mas tornei-

me apenas um cinéfilo. Só fui me envolver com essa atividade depois de ter 

escrito duas dúzias de livros, mas o meu envolvimento tem sido como rotei-

rista. Não obstante, devo confessar que gostaria também de ser diretor (2014, 

p. 59). 

 

A abertura da crônica já nos compele nos anseios do escritor, seu profundo desejo de ter 

dirigido filmes e os inúmeros roteiros que escreveu, de filmes seus ou de outros autores, como 

já mencionamos. 

Rubem Fonseca procura sempre que se debruça sobre o cinema trabalhar essa arte como 

um diálogo multifacetado, aberto, seja relacionada diretamente com a literatura, como o caso 

de Vastas emoções e pensamentos imperfeitos, ou de fato um híbrido, englobando a ópera, o 

roteiro e a biografia em O selvagem da ópera.  

Em vastas emoções e pensamentos imperfeitos, temos um cineasta narrador que viaja a 

Berlim para adaptar A cavalaria vermelha, de Isaac Babel. Como todo bom livro de Rubem 

Fonseca, a obra se dá por várias camadas e partes bem fragmentadas. O protagonista envolve-

se em uma disputa por um diamante famoso e, ao chegar a Berlim, ainda descobre que foi 

enganado pelo produtor, cuja única pretensão fora que ele procurasse o manuscrito suposta-

mente perdido de Babel. Isso, logicamente, sem mencionar os inúmeros debates e discussões 

sobre a arte e a prática do cinema.  

 

[...] o autor visa ultrapassar a distinção entre [cinema e literatura], considera-

dos como diferentes formas de apreensão do mundo: uma para qual só existi-

riam as aparências que a tela vai mostrar e outra que, platonicamente, ocultaria 

uma dimensão profunda, onde residiria uma essência a ser buscada. [...] É para 

esse aparente ‘abismo’ entre uma arte e outra que o impasse vivido pelo nar-

rador cineasta aponta: a paixão pelo cinema e o culto de um manuscrito per-

dido são inconciliáveis. 

[...] 

Vastas emoções e pensamentos imperfeitos, costurando na superfície do texto 

diferentes modalidades de expressão, quer aproximar-se do cinema. No ci-

nema, a realidade da imagem veicula a ilusão: tudo é ao mesmo tempo falso e 

verdadeiro, como convém ao universo ficcional de Rubem Fonseca (FIGUEI-

REDO, 2003, p. 147 e 149). 
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O modo de composição da obra aproxima-se demais de um roteiro de cinema, desde as 

descrições dos personagens até o desenrolar da trama. Há um constante jogo entre verdadeiro e 

falso, real ou imaginário, possível ou impossível, com ou sem credibilidade. Toda a tessitura 

do texto procura esse jogo e esse embate com o leitor, veicular através de uma proposta cine-

matográfica elaborar um enredo literário, um relato espaçado, com imensas lacunas para várias 

interpretações e debates. 

Isso fica mais evidente pelo constante embate entre literatura e cinema que sofre o pro-

tagonista, que ao mesmo tempo que ambiciona desesperadamente filmar o clássico de Babel se 

vê compelido a ir à busca do manuscrito, e ele, obviamente seria a ponte, o elo que conectaria 

essas duas metades, que podem ou não se interligar, mas caso juntas provavelmente represen-

tariam algo a mais nesse grande mosaico ficcional que é Vastas emoções e pensamentos imper-

feitos. 

O selvagem da ópera, foi escrito, pensado e concebido como uma suposta biografia 

roteirizada para um filme sobre o grande compositor brasileiro, Antônio Carlos Gomes. O ro-

mance traça desde a sua transferência de Campinas para o Rio de Janeiro até o apogeu de sua 

glória e reconhecimento na Itália. 

 

O romance de Rubem Fonseca é, no entanto, uma grande demonstração dos 

poderes da literatura, pela maneira como sua escrita permite visualizar as ce-

nas, contornando os limites impostos pela linearidade da linguagem verbal. 

Por outro lado, ao trabalhar na diluição das fronteiras entre os dois territórios 

- literatura e cinema - O selvagem da ópera, em certo sentido, consiste também 

num gesto de dessacralização da instituição literária como campo autônomo, 

pois o texto ganha força em função de seu caráter híbrido, construindo-se no 

limiar, não só entre o romance e o ensaio, mas entre o romance e o roteiro, 

assumindo seu deslocamento do primeiro plano para os bastidores, como 

texto-base para o cinema ou para a televisão (FIGUEIREDO, 2010, p. 37-38). 

 

Mais uma vez, como se dera em Vastas emoções e pensamentos imperfeitos, a forma 

como o texto é composto, a linguagem utilizada pelo autor nos posiciona em uma cena de ci-

nema. A disposição dos cenários e dos personagens também favorece, pois parecem se encaixar 

sob as ordens de um diretor, desde o posicionamento até a percepção do olhar e dos gestos.  

Cinema e literatura aqui são completamente mesclados. O livro é estruturado como um 

híbrido, no sentido mais amplo do termo, com pedaços colados e justapostos entre si em um 

espaço. Misturam-se além de roteiro e romance, também ensaio e biografia. Um romance com 

o jeito estrutural de uma grande obra contemporânea, que abarca todos os gêneros dentro de si 

e ao mesmo tempo não fala de nenhum em específico. 
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Outro ponto interessante é com relação a ópera. Arte de difícil gosto e aceitação popular, 

que requer um ambiente propício e de não tão fácil acesso, devido logicamente pelo seu alto 

custo. O compositor apenas teve êxito e sucesso ao ir para Europa, premissa que aqui seria 

bastante complicada, apesar da autoria e relativo sucesso de peças como O guarani e Fosca. A 

ópera que é uma das grandes paixões da vida de Rubem Fonseca, sempre aparecendo em pe-

quenos trechos de romances e contos, e aqui torna-se a grande protagonista da estória. 

 

O texto literário é tratado como ponto de partida para que se elabore o texto 

fílmico que sobre ele se dobrará, assim como o narrador dobrou-se sobre ou-

tros textos biográficos e sobre a correspondência de Carlos Gomes para escre-

ver o livro. Evita-se, dessa forma, a ilusão de transparência entre o texto es-

crito e a vida narrada, assim como imprime-se à narrativa uma especialidade 

própria da linguagem cinematográfica, apelando-se sempre para a dimensão 

do olhar – o narrador nos induz a olhar as cenas a partir do foco que ele sele-

ciona. Consequentemente o eixo temporal que seria a dimensão predominante 

no relato biográfico é colocado em segundo plano (FIGUEIREDO, 2003, p. 

150-151). 

 

Tomando O selvagem da obra como o grande modelo dessa relação ambígua e apaixo-

nante que Rubem Fonseca estabelece entre literatura e cinema, vemos que o texto literário e o 

fílmico se entrelaçam. A pesquisa elaborada pelo autor foi extensiva sobre a vida de Carlos 

Gomes. No romance como dissemos, encontramos diversos gêneros distintos, mas que juntos 

formam um conjunto e dão um caráter completamente híbrido e múltiplo à narrativa. Fato que 

seria complicado de ser feito se verdadeiramente fosse transposto para as telas do cinema. 

E concluímos refletindo sobre as diferenças entre as duas grandes artes elaboradas por 

Rubem Fonseca em “Cinema e literatura”. De um lado ele aponta que a literatura levaria van-

tagens acerca de: 1) polissemia e participação coletiva. O diálogo sempre profícuo e aberto que 

o autor procura estabelecer com seu leitor, imprimindo de preferência marcas autorais nos tex-

tos; 2) a questão da permanência. Isso pensando na imortalidade dos grandes autores clássicos; 

3) o filme necessita da palavra escrita. Ou seja, antes de se produzir um roteiro, precisa-se se 

pensar em um relato, apesar de a estrutura de ambos serem completamente distintas, as duas 

partem das palavras e parágrafos produzindo literatura; 4) e por fim, todo filme baseado em 

livro deve partir da leitura do livro. As vantagens do cinema se resumem a apenas duas: seu 

imenso apelo popular e o fato de todos gostarem. E arremata: “o cinema é a arte híbrida que 

mais se aproxima desse ideal, e talvez um dia venha a deixar de ser uma arte apenas híbrida 

para tornar-se uma arte completa” (2014, p. 67).  
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Literatura e cinema, as duas grandes paixões artísticas e culturais da vida de Rubem 

Fonseca. Ao se unirem em seus relatos ganham vida e transpõem os limites dos gêneros. Uma 

se entremeia à outra, sendo quase impossível de identificá-las separadamente, fazendo dessa 

simbiose uma forma híbrida e plural de arte. Texto e roteiro, tela e página, tudo intercambiável 

e aberto a múltiplas abordagens e ideias. 

Tanto Rubem Fonseca quanto Sérgio Sant’Anna, ao produzirem obras com o viés de 

diálogo franco e aberto com outras possibilidades artísticas do saber e do conhecimento hu-

mano, propiciam que tais experimentos ficcionais ultrapassem completamente o âmbito do que 

normalmente se concebe como gênero literário. Neles como em quase todos os seus textos há 

debates e imbricações para todos os lados possíveis e plausíveis de serem analisados e decodi-

ficados em perfeita sintonia, e aqui em específico com as artes plásticas e o cinema. 
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5 FALANDO (OU NÃO) DE SI: A ENTREVISTA COMO ESPELHO 

 

 

“ [...] as palavras são como roupas, estão ali só 

para contornar o corpo das coisas, a gente quer o que está 

por trás delas, a gente quer é o miolo, aquilo que nós somos 

lá no fundo [...]”. 

- João Anzanello Carrascoza, “Primeiras letras” –    

A vida naquela hora 

 

 

“[...] pois a vida de um homem não é determinada 

unicamente por acontecimentos nos quais ele está lá, pre-

sente. Coisas aparentemente muito desvinculadas de seu 

mundo podem acabar explicando melhor sua vida do que 

outros nas quais ele está muito envolvido. [...] Às vezes al-

guns focos descentrados, bem laterais, podem melhorar a 

iluminação da cena central”.  

- Enrique Vila-Matas, Mac e seu contratempo   

 

 

5.1 A ENTREVISTA ENQUANTO GÊNERO AUTOBIOGRÁFICO 

 

 

Traçamos como esboço de compreensão da entrevista enquanto prática ficcional e/ou 

autobiográfica utilizada por Rubem Fonseca e Sérgio Sant’Anna em duas entrevistas, uma ve-

rídica, concedida pelo autor Sérgio Sant’Anna, e outra fictícia, feita pelo escritor anônimo do 

conto “Intestino grosso”, de Rubem Fonseca.  

Tais relatos podem funcionar como espelhos de uma possível realidade, em que se cria 

um aparato baseado na ficção ou na realidade para se chegar a um objetivo, aparentemente de 

caráter dúbio, pois não podemos afirmar com precisão se ambas refletem com sinceridade o 

que pensa o autor ao falar de si. 

Tomamos por base teórica o trajeto empreendido por Leonor Arfuch em seu O espaço 

biográfico, precisamente no capítulo que a crítica chama de “Devires biográficos: a entrevista 

midiática” e La entrevista, una invención dialógica.  

A entrevista se consolidou entre os gêneros literários; contudo, recebeu duras críticas, 

pois pressupunha que o entrevistado, na medida em que gravava sua voz em um dispositivo de 

captação de áudio, passava uma certa atmosfera de veracidade, de autenticidade de um relato 

constituído por perguntas e respostas, e isso se torna um problema, já que não se sabe o poder 

de credibilidade das sentenças respondidas e nem da qualidade do que era perguntado, criando-

se um limbo, um espaço de difícil definição.  
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A princípio, acreditava-se supostamente em uma franca sinceridade do entrevistado, 

pois ele aparece ali em sua “corporeidade”, e isso implica todo o gestual e a postura de quem 

responde. O entrevistador, por outro lado, teoricamente conseguiria dosar e saber por essas 

reações do entrevistado se suas respostas condiziam ou não com a realidade, se seria possível 

apreender dali um material válido de trabalho jornalístico ou científico. 

Beatriz Sarlo, no prólogo do livro La entrevista, una invención dialógica, de Leonor 

Arfuch, aponta a primazia da voz procurando uma relação entre o discurso e a sua eminente 

recepção, procurando identificar esse caráter de “verdade” na narrativa ali produzida: 

 

Na entrevista, demonstra Arfuch, se reconhece a primazia da voz. De algum 

modo, a retórica da entrevista confia em que a voz (a reprodução da voz por 

meios técnicos, a transcrição da voz na escrita) garanta uma relação entre o 

discurso e um suceder prévio e exterior, desconhecido pela audiência e do que 

se pensa que poderiam se construir significados iluminadores sobre quem fala. 

Esta “verdade” instituída na entrevista tem seus procedimentos: a interrogação 

desencadeia relatos de diversos tipos (recordações, anedotas, exemplos), que 

se apresentam como fragmentos e detalhes40 (2010, p. 14) [Tradução nossa]. 

 

Arfuch destaca que um autor em uma entrevista, além de relacionar os feitos de sua vida 

pessoal com a escrita, também se direciona em busca de uma voz, algo que o particulariza, que 

pontua e enaltece o seu fazer literário, paralelamente elaborando um exercício de recuperação 

da memória, em que as interlocuções do entrevistador irão auxiliar, funcionando quase como 

um alter ego desse escritor. 

Ao traçar um “retrato” do artista ali questionado e em debate, o entrevistador procura 

estabelecer através de seu questionário que o outro fale de si, que se exponha o máximo possí-

vel, que mencione suas obras, sua vida, gostos e preferências no caso da literatura, e, portanto, 

tem-se documentado um instante, um fragmento vivo de algo que pode ser imortalizado, de-

pendendo da disponibilidade desse artista e do manejo com que é conduzida tal entrevista. O 

entrevistador precisar ser hábil, saber ser direto, objetivo e pontual, procurando ao máximo 

evitar ferir, constranger ou qualquer outro meio de acuar o entrevistado. Por isso, a palavra 

mágica em uma boa entrevista é espontaneidade, tanto de A para B, quanto de B para A. Caso 

                                                           
40 “En la entrevista, demuestra Arfuch, se reconoce la primacía de la voz. De algún modo, la retórica de la entrevista 

confía en que la voz (la reproducción de la voz por medios técnicos, la transcripción de la voz en la escritura) 

garantice una relación entre el discurso y un suceder previo y exterior, desconocido por la audiencia y del que se 

piensa que podrán construirse significados iluminadores sobre quién habla. Esta “verdad” instituida en la entrevista 

tiene sus procedimientos: la interrogación desencadena relatos de diversos tipos (recuerdos, anécdotas, ejemplos), 

que se presentan como fragmentos y detalles” (2010, p. 14).  
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a cadeia assertiva seja por algum motivo quebrada ou não correspondida plenamente, a entre-

vista tende a não ser boa ou mesmo não transparecer muita credibilidade. 

Outro elemento importante a se destacar na entrevista é o diálogo, o debate, o questio-

namento. Através do diálogo em teoria, é possível de se acessar a “intimidade” e a “interiori-

dade” de um indivíduo, na medida que no decorrer de uma conversa franca, direta, acabamos 

relaxando naturalmente em ambas as partes, cria-se um pouco mais de contato com o outro e 

aos poucos e com bastante parcimônia a “verdade” emerja mais facilmente. 

 

Assim, o espaço biográfico na entrevista se definirá menos como um território 

estável e delimitado do que um conjunto de ‘momentos’ autobiográficos [...] 

de caráter e intensidade variados, nos quais assomam, levadas pela lógica da 

personalização ou pelo interesse do entrevistador, centelhas da vida, lembran-

ças, asseverações, experiências. Momentos que, para serem compreendidos 

como tais, requererão evidentemente a cumplicidade interpretativa do leitor 

(ARFUCH, 2010, p. 163). 

 

Como apontado, durante uma entrevista a memória de um passado evidentemente se faz 

presente. Recordar se torna uma prerrogativa de uma entrevista, pois o entrevistado tem de 

narrar momentos de seu passado, nisso consiste uma entrevista literária, “escavar e perfurar” 

um autor até o seu limite, até extrairmos dali um material possível de ser entendido e decodifi-

cado. Decodificação esta, necessária a um terceiro ponto da entrevista, ao leitor. Pois, é o leitor 

o alvo, o objetivo final de uma entrevista, que parte de um ponto A o entrevistador para um B, 

o entrevistado e tendo como foco o ponto C, o leitor. Tal engrenagem deve funcionar perfeita-

mente como numa representação simbólica de um triângulo. 
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Diagrama: as funções de uma entrevista 

 

Todavia, o papel do leitor acaba sendo maior e de mais importância que o do entrevis-

tador ou do entrevistado, haja visto que ele é objetivo final e em absoluto, a causa propriamente 

dita de uma entrevista. Sem esse leitor a entrevista se esvazia, torna-se sem propósito, funcio-

nando meramente como um objeto a ser catalogado e arquivado. 

Vale mencionar que a entrevista concedida por telefone ou e-mail possui características 

intrínsecas próprias, pois não há contato pessoal, entre o entrevistador e o entrevistado, o que 

acarreta que o relato daí produzido não terá aquela empatia, aquele grau de intimidade e espon-

taneidade produzida por uma entrevista ao vivo, em que o olhar de ambos pode indicar e suscitar 

mais respostas e demandas do que mesmo a palavra falada, ouvida ou escrita simplesmente. 

Se, por um lado, a entrevista procura ir ao mais íntimo de um indivíduo, por outro, essa 

intimidade não pode ser total ou completa, já que um autor, depois dessa entrevista, continuará 

produzindo e pensando, e, por conseguinte em uma próxima entrevista ele tenha mais material 

e mais confissões a serem ditas. A entrevista deve ser feita e concedida por camadas e níveis, 

pois ela só se dará de modo mais completo e nítido se for feita por vários entrevistadores com 

intervalos entre uma e outra. Os exemplos dos mais simples é comparar uma entrevista prove-

niente de um autor no lançamento de seu primeiro livro e vinte anos depois, após a publicação 

do quinto. Os pontos de vistas, as afirmações, gostos pessoais, preferências de estilo e até o 

modo de composição literário podem e provavelmente mudaram durante esse período, e, por 

conseguinte, as respostas não podem ser as mesmas. 

LEITOR

ENTREVISTADOENTREVISTADOR
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Por isso, toda entrevista acaba sendo parcial, ela capta uma determinada sequência de 

fatos de uma vida, a encaixa em determinado modelo e produz um relato baseado nesse pequeno 

fragmento, um documento marcado temporalmente que atesta aqueles fatos ali ditos, escritos 

ou narrados. 

James Wood trabalha a noção de “uniformidade de visão”, a partir da expressão original 

cunhada por Arnold Isenberg, que consiste primeiramente em pensarmos a metáfora como uma 

forma de identificação que irá identificar-se com um personagem de ficção, e portanto, propor-

cionar um “salto metafórico”, que consiste em que em essência todo crítico que se debruça 

sobre um texto literário procura estabelecer uma “uniformidade de visão”, um “ato de identifi-

cação figurativa”, uma ponte de aproximação e semelhanças com seu leitor, valendo-se da lin-

guagem e dos meios que melhor se adequam a sua explanação, e o instrumento utilizado para 

tal coadunação é a metáfora:  

 

[...] se a identificação imaginativa é no fundo metafórica, então a identificação 

metafórica do leitor (ou do crítico) está muito próxima do escritor. [...]. O ato 

de ler é também o ato de escrever. [...]. Estamos todos, escritor, leitor e rees-

critor (o crítico), engajados numa uniformidade de visão que, em certo sentido, 

é uma Uniformidade de escrita (2017b, p. 86-87).  
 

Trazendo esses conceitos de “uniformidade de visão” como “uniformidade de escrita” 

aplicada à entrevista enquanto gênero autobiográfico, temos, por um lado, a procura incessante 

de identificação do entrevistado com seu relato, o mais fidedigno possível com a “realidade”, e 

por outro, a aproximação de identificação entre aquele que entrevista, aquele que está sendo 

entrevistado e o público alvo, o leitor, e nada melhor que o emprego da metáfora como exercício 

mnemônico para isso. Escritor, crítico (entrevistador) e leitor precisam estar na mesma sintonia, 

para que o relato ali produzido na entrevista transpasse o seu principal intuito, ser objetivo e 

chegar ao âmago do leitor.   

Segundo Arfuch, a entrevista pode em dois momentos distintos ensejar um “relato de 

vida”. Primeiramente quando ela “encena a oralidade da narração”, ou seja, através da fala, da 

conversa, do diálogo é possível captar uma estória de vida e dali se extrair tal relato. E, em 

segundo lugar, porque a entrevista “torna visível a atribuição da palavra”, pois ela naturalmente 

cria um efeito de espontaneidade e ambiguidade, se estabelecendo uma via de mão dupla entre 

entrevistador e entrevistado, uma interlocução. 

E de tal modo: 
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[...] esse dom massivo de si mesmo (a), ao qual o fato de ser figura pública 

obriga, constitui um dos pilares institucionais da entrevista enquanto espaço 

biográfico: falar da (própria) vida não será, então, simplesmente uma deriva 

casual da conversa, um empenho narcisista ou o resultado da predileção do 

entrevistador, mas um registro necessário de se descobrir dentro da economia 

libidinal da mídia (2010, p. 180). 

 

Portanto, falar de si e falar sobre si, sobretudo em uma entrevista obriga a nos despir de 

certa casualidade, precisamos nos fazer presente e aparecer. Narramos trechos de nossa vida 

com o intuito de sermos ouvidos e lidos, extraindo dali um produto a ser publicado, exposto e, 

dependendo do caso, até comercializado, na medida em que como vimos, o autor na contempo-

raneidade tem de aparecer, precisa ter um apelo midiático, caso queira minimamente sobreviver 

de sua literatura. E a entrevista é um excelente instrumento de produção e massificação de um 

artista em nosso cotidiano. 

Casos, como os de Rubem Fonseca, Sérgio Sant’Anna e, especialmente Dalton Trevi-

san, caminham em completa oposição a essa tendência inerente à contemporaneidade e a nossa 

literatura atual, sobretudo a partir da nova geração de escritores multimídias surgidos nos pri-

meiros anos do século XXI. 

Outra autora que chama atenção com relação à prática da entrevista é Hilda Hilst. Es-

critora com uma sólida produção poética e ficcional por décadas, que cansada de não ser valo-

rizada pelo conjunto riquíssimo de sua obra pela crítica, lança sua “Tetralogia obscena” (O 

caderno rosa de Lori Lamby, Contos d’escárnio – textos grostescos, Cartas de um sedutor e 

Bufólicas), publicada em um único volume sob o título de Pornô chic (2014), anteriormente 

publicadas separadamente, em resposta e desabafo sobre essa problemática. E que fica mais 

transparente no livro, cujo título emblemático já se define por si só, que reúne entrevistas suas 

ao longo dos anos, Fico besta quando me entendem: entrevistas com Hilda Hilst (2013). Nessa 

obra fica visível o que autora quis problematizar durante toda sua produção literária, preocupa-

ções e posicionamentos, e mesmo póstuma serve para evidenciar o que tanto procurou repercu-

tir e se fazer ouvida, lida e compreendida. As entrevistas nesse caso específico da autora, apre-

sentam mais do que um caráter autobiográfico, íntimo ou pessoal, se baseiam como pretendido 

pelo organizador da coletânea a ser uma resposta, um “grito” das questões que tanto a afligiram 

em vida, um manifesto em prol da sua obra e da liberdade de se fazer literatura como bem 

queria.  

Aqui podemos apontar algumas premissas que o relato biográfico da entrevista eviden-

cia: 1) a vida a ser contada em forma de relato em uma entrevista deve estar em conformidade 
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com o gênero discursivo ou narrativo41 utilizado; 2) é necessário abarcar todas as estórias nar-

radas pelo entrevistado, amalgamar tudo e procurar uma certa homogeneidade nesse meio; 3) 

toda vida apresenta vários “sentidos”; e 4) as diversas facetas do personagem ali narrados cons-

tituem uma trama, uma rede que interliga os múltiplos pontos desse relato. 

Ou seja, toda entrevista precisa se ater a, primeiramente, descrever e transcrever o relato 

produzido de modo que fique claro o ponto de vista do entrevistado e que ali se reflita suas 

opiniões, análises. Com o pano de fundo pessoal e introspectivo de seu passado e sua vida, faz-

se necessário juntar, como uma colagem, tudo o que foi dito e obter dali um texto límpido e 

objetivo. Desse extrato obtido se produz um sentido, e por fim, deve-se observar todos esses 

elementos intrínsecos da entrevista procurando dar um viés e um caráter único a esse texto. 

Tendo tais dados podemos pensar que: 

 

Assim, a ‘vida a várias vozes’ que toda narração autobiográfica supõe se des-

dobra explicitamente na entrevista, como um jogo especular de posições, em 

que se confrontam os modelos narrativos comuns, se mostra sua natureza di-

alógica e estereotípica e se reforça o mecanismo pelo qual continuamos apren-

dendo a viver pelo relato da experiência alheia. Por outro lado, falar sobre a 

vida é sempre abrir um assunto de discussão, não é nunca uma simples enu-

meração de acontecimentos, e nesse sentido a conversa cotidiana, que aporta 

seu tom à entrevista, é exemplar: o relato de alguém não só habilita, mas es-

pera a ativa participação do interlocutor, seu comentário, consolo, sugestão 

ou admoestação. Aceitar a exposição pública do momento biográfico, oferecer 

esse dom da privacidade – mesmo estereotípico –, reduplica essa expectativa 

ao infinito, ainda que ela só se torne efetiva, e relativamente na palavra do 

entrevistador42 (ARFUCH, 2010b, p. 185). 

 

Dos dois pontos aqui destacados pela crítica, podemos pensar que uma narrativa auto-

biográfica se desdobra em uma entrevista, na medida em que há um jogo de espelho e reflexos 

entre ambas, que forçosamente acabam se entrelaçando, já que todo relato parte de uma expe-

riência alheia. Em seguida, um ponto que já tangenciamos, a interação extremamente profícua 

e enriquecedora entre entrevistador e entrevistado que devem obter, por um lado, um caráter de 

intimidade e de leveza para que transcorra tudo o mais natural possível e, de outro, manter um 

                                                           
41 Walter Benjamin em seu ensaio clássico, “O narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov”, define 

assim o papel do narrador: “[o narrador] pode recorrer ao acervo de toda uma vida (uma vida que não inclui apenas 

a própria experiência, mas em grande parte a experiência alheia. O narrador assimila à sua substância mais intima 

aquilo que sabe por ouvir dizer). Seu dom é poder contar sua vida; sua dignidade é contá-la inteira. O narrador é 

o homem que poderia deixar a luz tênue de sua narração consumir completamente a mecha de sua vida” (1994, p. 

221). O narrador se vale não apenas de si e de sua vida, mas procura nas experiências alheias o que de mais íntimo 

elas possam proporcionar, cuja maior qualidade é narrar sua própria vida. 
42 Os itálicos foram ressaltados pela autora. 
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certo rigor teórico e imparcial sobre os questionamentos suscitados e empreendidos43. E vale a 

menção feita por Arfuch, que o “momento biográfico” da entrevista apenas se dá no instante 

em que esta passa a ser propriamente efetiva pelo entrevistador, através de suas palavras, do 

seu texto e da possível divulgação e exposição que acarreta tal relato. 

E como ela chama a atenção em La entrevista, una invención dialógica, vivemos em 

um período de intensa aceleração das relações na contemporaneidade, em que nossa consciência 

consegue imaginar e reordenar múltiplas imagens e fragmentos de informações simultanea-

mente. Com a entrevista não é diferente, pois essa, por mais dispersa que possa aparentar, acaba 

por “compor um personagem, uma narração e uma estória aberta a sucessivas atualizações” 

(2010, p. 82). E como bem sintetiza: 

  

O caráter fragmentário e frustrado da evocação, a heterogeneidade da memó-

ria, se resolveriam assim em um relato verídico, global, “representativo”. É 

que a narração permite precisamente essa objetivação, esse distanciamento do 

mundo interior, esse ser-outro posto em palavras, em uma sintaxe que outorga 

coerência e sentido. Por isso, contar a própria vida nunca é uma experiência 

vã nem uma simples sucessão de imagens estereotipadas, pese a tendência à 

repetição que podem manifestar alguns entrevistados. Além do relato da vida, 

há outros trabalhos reservados à memória na entrevista, que não somente 

exemplifica, mas restitui, devolve elos perdidos, faz sentido. [...]. O lugar da 

memória em sua solicitação no diálogo, mais além do rastreio trabalhoso ou o 

acaso da escrita, é muito particular. Os saltos, os encadeamentos, as bruscas 

iluminações, as imagens guardadas que cobram atualidade, o devir da lem-

brança frente a um outro que espera adquirem em ocasiões uma espécie de 

sacralidade. Uma evocação que traz aparelhados novos sentidos, onde não só 

está em jogo um valor de verdade, mas também os fatos, não menos signifi-

cativos, da imaginação44 (2010, p. 133, 134 e 135) [Tradução nossa].  

  

                                                           
43 Um exemplo bastante interessante das apropriações e características da entrevista é a elaborada pelo professor 

e crítico literário Kelvin Falcão Klein em seu livro Conversas apócrifas com Enrique Vila-Matas. A obra é elabo-

rada em forma de uma entrevista fictícia do crítico com o escritor catalão, a partir de gostos, preferências e expe-

riências pessoais suas enquanto pesquisador sobre as obras de Vila Matas. Nela, através de um sofisticado método 

de debates e discussões mediante perguntas e respostas temos a literatura de Vila-Matas passada a limpo, incluindo 

detalhes de sua vida, estilos, preferências, influências e o modo como escreve e concebe seus textos. Tudo isso 

enfeixado por reflexões sobre o fazer literário e artístico de um autor na contemporaneidade. 
44 “El caráter fragmentario y azaroso de la evocación, la heterogeneidad de la memoria, se resolverián así en un 

relato verídico, global, ‘representativo’. Es que la narración permite precisamente esa objetivación, ese distancia-

miento del mundo interior, ese ser-outro puesto en palabras, en una sintaxis que otorga coherencia y sentido. Por 

eso, contar la propria vida nunca es una experiencia vana ni una simple sucesión de imágenes estereotipadas, pese 

a tendencia a la repetición que puedan manifestar algunos entrevistados. Además del relato de la vida, hay otros 

trabajos reservados a la memoria en la entrevista, que no solamente ejemplifica, sino restituye, devuelve eslabones 

perdidos, hace sentido. [...]. El lugar de la memoria en su solicitación en el diálogo, más allá del rastreo laborioso 

o el azar de la escritura, es muy particular. Los saltos, los encadenamientos, las bruscas iluminaciones, las imágines 

guardadas que cobran actualidad, el devenir del recuerdo frente a un otro que espera adquieren en ocasiones una 

especie de sacralidad. Una evocación que trae aparejados nuevos sentidos, donde no solo está en juego un valor 

de verdad, sino también los recorridos, no menos significativos, de la imaginación” (2010, p. 133, 134 e 135).        
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A partir de todos esses elementos destacados por Leonor Arfuch podemos nos debruçar 

sobre os textos de Rubem Fonseca e Sérgio Sant’Anna para traçarmos como os autores conce-

beram esse mecanismo da entrevista para falar de si propriamente dito ou simplesmente como 

um outro, apresentando características de um que se espelha e se reflete em outro, elaborando 

um engenhoso, habilidoso e ardiloso jogo entre ficção e realidade, disfarce e simulacro. 

 

 

5.2 A ENTREVISTA COMO DISFARCE OU SIMULACRO: RUBEM FONSECA E 

SÉRGIO SANT’ANNA 

 

 

Feliz ano novo é um livro bastante emblemático e ímpar na trajetória de Rubem Fonseca. 

Considerado por muitos críticos como a melhor obra do autor, foi taxada, perseguida e proibida 

de circular pelo regime militar. Contendo contos marcantes para o entendimento do período em 

que foi lançado, 1975, no auge da ditadura, como “Feliz ano novo”, “Passeio Noturno I e II”, 

“O outro” e “Intestino grosso”. Relatos que problematizam o que é viver no Brasil, toda a pro-

blemática do urbano e suas mazelas, o caos social cada vez mais agudo e acentuado. Contos 

que já estão gravados no imaginário e na história da literatura brasileira contemporânea. 

Dentre todos os textos do livro, “Intestino grosso” se destaca e chama logo a atenção 

por ser um conto com um caráter mais intimista que os outros da antologia. Passa-se no aparta-

mento de um escritor em que temos a sua suposta entrevista, concedida a muito custo e sendo 

paga por palavras ditas a um jornalista, como ele gosta bem de frisar, já que é totalmente avesso 

a esse tipo de exposição. Tal entrevista fictícia torna-se tão especial, pois além da proibição da 

coletânea na época, Rubem Fonseca estava sofrendo fortes críticas pelo seu conteúdo, classifi-

cado como pornográfico, com linguagem rebaixada, repleta de gírias, palavrões, construídas 

com frases, períodos e diálogos curtos, de fácil entendimento e assimilação por qualquer leitor.  

Por isso mesmo, “Intestino grosso” é de fato é um texto síntese na carreira do autor. 

Toda a problemática, as discussões que enseja sobre a pornografia, a violência, a disparidade 

social, o processo de escrita e assimilação de um livro no país, se existe ou não um tipo de 

literatura nacional e as práticas de leitura, fazem deste conto um divisor entre pensar na litera-

tura produzida por Rubem Fonseca e pensar também em como ela remete ao indivíduo, José 

Rubem Fonseca, que se percebe é quem está por trás nesse grande pano de fundo da narrativa. 
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Começamos por apontar que assim como Rubem Fonseca, o escritor anônimo do conto 

inicia seu processo de formação de leitor aos doze anos de idade, a mesma que observamos na 

análise de José. Igualmente, a demora do autor em conseguir ser publicado, sendo questionado 

pelo jornalista e cuja resposta é bastante similar, para não dizermos a mesma que vemos nessa 

novela, que apenas foi publicado aos trinta e cinco anos de idade, tendo seu primeiro livro, de 

contos, rejeitado e misteriosamente perdido ou extraviado por uma pequena editora. Nesse en-

contro com o dono dessa editora foi recriminado por escrever muitos palavrões e temáticas 

impróprias e imorais. Como ele, admirador de tantos grandes escritores, podia escrever daquele 

modo? Como no conto, ele responde que queriam que ele escrevesse como Machado de Assis, 

coisa que nunca quis fazer. 

Não desejou fazer porque sua literatura é marcada pelos marginais, pela violência, pelo 

urbano, porque dá voz, presença e espaço nas páginas do livro a todos aqueles que até então 

eram invisíveis, uma classe que não vive, apenas sobrevive diariamente. Viver nas grandes 

cidades não permite mais escrever romances aos moldes de Iracema ou Grande sertão: veredas. 

 

“Existe uma literatura latino-americana?” 

“Não me faça rir. Não existe nem mesmo uma literatura brasileira, com seme-

lhanças de estrutura, estilo, caracterização, ou lá o que seja. Existem pessoas 

escrevendo na mesma língua, em português, o que já é muito e tudo. Eu nada 

tenho a ver com Guimarães Rosa, estou escrevendo sobre pessoas empilhadas 

na cidade enquanto os tecnocratas afiam o arame farpado (2010, p. 157). 

 

Nesse ponto, se torna inevitável não recordar de uma passagem de José, em que o jovem 

Rubem Fonseca vai pela primeira vez ao zoológico e questionado por sua tia Natalia de qual 

animal mais gostara, sua resposta olhando à volta foi de que o mais o encantou era a brilhante 

e metálica escavadeira reluzente em um canto. 

Por isso mesmo, sua literatura precisava ser escatológica, chocar, chamar o máximo 

atenção para aquilo tudo que a grande maioria da população passava e passa todo dia. Desse 

modo, miseráveis, prostitutas, proxenetas, viciados, pivetes, moradores de rua, marginalizados 

e todas as grandes minorias, excluídos e párias que povoam e habitam os gigantes aglomerados 

centros urbanos são sua matéria-prima, e local de primazia de suas narrativas.  

E daí questiona o autor em “Intestino grosso” se sua literatura seria pornográfica e sua 

resposta vem com um detalhe que é marcante nesse tipo de relato da literatura fonsequeana: a 

falta de dentes dos miseráveis. Toda representação do universo dos excluídos de Rubem Fon-

seca será marcada por essa peculiar característica: 

 

“Já ouvi acusarem você de pornográfico. Você é?” 
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“Sou, os meus livros estão cheios de miseráveis sem dentes”. 

“Os seus livros são bem vendidos. Há tanta gente assim interessada nesses 

marginais da sociedade? Uma amiga minha, outro dia, dizia não se interessar 

por histórias de pessoas que não têm sapatos”. 

“Sapatos eles têm, às vezes. O que falta, sempre, é dentes. A cárie surge, co-

meça a doer, e o pilantra, afinal, vai ao dentista, um daqueles que tem na fa-

chada um anúncio de acrílico com uma enorme dentadura. O dentista diz 

quanto custa obturar o dente. Mas arrancar é mais barato. Então arranca dou-

tor, diz o sujeito. Assim vai-se um dente, e depois outro, até que o cara acaba 

ficando somente com um ou dois, ali na frente apenas para lhe dar um aspecto 

pitoresco e fazer as plateias rirem, se por acaso ele tiver a sorte de aparecer no 

cinema torcendo para o Flamengo num jogo com o Vasco” (2010, p. 147). 

 

A partir de todos esses elementos apurados nesse conto, podemos refletir na ligação 

entre ele com a vida, a trajetória e o passado de Rubem Fonseca. Podemos imaginar e/ou intuir 

que “Intestino grosso” seria uma resposta ácida aos críticos que tanto o achincalhavam, e uma 

resposta madura, mordaz e bastante inteligente e perspicaz a outros que lhe cobravam entrevis-

tas e maior aparecimento em público e na mídia. 

Podemos destacar um trecho da análise feita por Deonísio da Silva em seu consagrado 

e polêmico livro sobre Rubem Fonseca, O caso Rubem Fonseca: violência e erotismo em Feliz 

ano novo: 

 

[...] Mormente aquelas [ponderações] que estão caracterizadas no conto “In-

testino grosso”, a chave do enigma Rubem Fonseca, alto funcionário de uma 

multinacional, que surpreendentemente, pratica uma forma de literatura tão 

atrevida, tão contundente, que provoca tanto o poder. No conto em exame es-

tão respostas que talvez estivessem desejando aqueles que reclamavam (e 

ainda reclamam) entrevistas do autor. Ali, em dez páginas compactas, o autor 

como que se defende, explicando por que escreve e, principalmente, por que 

escreve como escreve. 

Dessas amostras, cumpre destacar mais algumas por sua clareza, por seu poder 

de defesa da literatura que pratica o autor. Quando é convidado pelo entrevis-

tador a falar de pornografia, o escritor não titubeia. Narra, em rápidas sequên-

cias, um conto de fadas, que ele, entretanto, não denomina assim. [...]. 

“Mas é uma história de fadas”, intervém a repórter. Ao que retruca o autor: “É 

uma história indecente, desonesta, vergonhosa, obscena, despudora, suja e 

sórdida”. 

A esse desabafo segue, a meu ver, a maior prova, colhida no texto, de que se 

o escritor ali entrevistado é o autor de Feliz ano novo, como tudo me leva a 

crer que seja, pelo que até aqui foi exposto, Rubem Fonseca é um autor mora-

lista, que defende uma moralização até mesmo na literatura, clamando por 

uma censura que não houve. É o que diz a respeito desse conto de fadas (2010, 

p. 159 -160). 

 

Nesse trecho constatamos alguns elementos fundamentais para o entendimento da lite-

ratura feita por Rubem Fonseca. Temos como escopo desse fragmento o seu amor pela escrita 
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e produção literária, na medida em que a forma como escreve, lançando um livro a cada dois 

anos, como o próprio admite, é praticamente um vício, é que se destaca, uma prosa contundente 

e de impacto, sem meias palavras e bastante objetiva. 

E como bem destaca o crítico, por trás do conto “Intestino grosso” está o próprio Rubem 

Fonseca. As pistas, os indícios e os dados dispostos ao longo da narrativa deixam uma enorme 

ambiguidade no ar, típico da prosa fonsequeana e totalmente exequível de ser pensada. O deta-

lhe suscitado do autor ser tão recluso e misterioso, evitando ao máximo essa exposição midiá-

tica agregada a esse efeito moralizante de sua literatura, de fato chama bastante atenção. 

Através de um conto elaborado como uma fictícia entrevista, Rubem Fonseca nos faz 

refletir que esse texto, acima de qualquer debate, discussão ou problemática ali enfeixada, tem 

por maior intuito ou preocupação mostrar como o autor se posiciona perante questões funda-

mentais de sua prática literária e de sua vida enquanto escritor, intelectual inserido no contexto 

do Brasil contemporâneo. Expõe o seu posicionamento frente às críticas, às dúvidas e curiosi-

dades sempre presentes de seus leitores, que sempre ansiavam e aguardavam por mais aparições 

suas, e principalmente entrevistas. Entrevistas que o autor abomina. Então qual o melhor meio 

de responder a esse anseio por informações suas, profissionais e pessoais? Isso é o que aparece 

como pano de fundo de “Intestino grosso”.  

Sérgio Sant’Anna também é um escritor recluso, não muito propenso a aparições públi-

cas e midiáticas. Nos últimos anos, porém, isto está mudando progressivamente, com a aparição 

em eventos literários, seja na divulgação de seus livros, seja em eventos acadêmicos, como 

também o ingresso nas redes sociais, lugar em que debate e interage ativamente com seus lei-

tores. Também se percebe a maior e crescente ocorrência de entrevistas, não apenas por escrito 

ou falada em uma gravação. Ele vai além, gravando pequenas entrevistas em vídeos para serem 

divulgadas em revistas, periódicos e suplementos literários online. 

Esse “disfarce” empreendido por Sérgio Sant’Anna para falar de si sendo um outro a 

partir de uma entrevista com similaridades aos moldes concebido por Rubem Fonseca em “In-

testino grosso”, está presente em um breve livro de difícil classificação e de forma bastante 

híbrida perpassando por alguns gêneros literários que é Um romance de geração (1980).  

Neste romance classificado como teatro-ficção por Sérgio Sant’Anna, temos em apenas 

um ato uma suposta entrevista de um autor proveniente de Minas Gerais a uma entrevistadora. 

Na sala de seu apartamento se passa toda a ação da narrativa. Outro detalhe fascinante do texto 

é uma espécie de explicação ao texto que o autor escreve no final da obra, como um suporte 

para seu melhor entendimento e compreensão, em que especifica as apropriações que tomou ao 



153 
 

longo de sua criação, cortes e adaptações que precisou utilizar dentre outros pequenos aportes 

necessários à “montagem” idealizada por ele e que tivesse sua plena acepção daquela forma em 

que foi publicada.  

 Há alguns elementos presentes e bem curiosos que podemos destacar nessa obra, como 

comenta Nayara Marfim Gilaberte Bezerra: 

 

Carlos Santeiro é o personagem-escritor do livro. Ele (pronome utilizado para 

marcação das falas de Santeiro durante toda a trama) é um escritor mineiro 

que, apesar de ter lançado um livro de sucesso na época da ditadura, se encon-

tra em um momento de crise existencial, ao amargar, concomitantemente, fra-

cassos amorosos, estéticos, políticos e literários. O escritor (Santeiro? 

Sant’Anna?) constrói com os diálogos da entrevista um ato teatral que funci-

ona como um vertiginoso jogo de espelhos. Não se trata, na trama, da vivência 

de uma cena que inspira a pós-criação de uma obra teatral. Mas, ao contrário, 

de uma narrativa que performa a própria experiência, explorando até a última 

instância a ideia de atuação como algo que se produz no aqui e agora, no ato 

mesmo da escrita (2015, p. 96). 

 

Como ressalta a crítica, o personagem Carlos Santeiro apresenta reminiscências do pró-

prio autor, Sérgio Sant’Anna. E essa peculiaridade é percebida ao longo do relato para quem 

conhece e acompanha a sua obra ao longo das décadas. Entre as várias abordagens e leituras 

possíveis sobre esse romance podemos ressaltar algumas das mais importantes.  

Primeiramente, e a mais nítida, é sua clara, óbvia e assumidamente paixão pelo teatro, 

seja na escrita e reflexão de alguns contos, seja no pequeno romance Um crime delicado (1997), 

que tem por protagonista um crítico teatral, ou mesmo A tragédia brasileira, que ao invés de 

capítulos é estruturada e dividida em cenas. Enfim, Um romance de geração, classificado pelo 

autor como teatro-ficção, expõe bem nos moldes e ao gosto de Sérgio Sant’Anna esses possí-

veis, imagináveis e bastante prováveis jogos metaficcionais e metalinguísticos, característica 

essencial de sua produção45. Em segundo lugar, podemos novamente destacar que essa compo-

sição, a arquitetura e o esboço do texto dialogam diretamente com o leitor. Há um questiona-

mento constante sobre os modos de produção e escrita literária, sobre como seria a recepção de 

tal texto finalizado, pronto e nas mãos de quem de fato interessa. Outro ponto a se salientar é o 

estilístico, a maneira como o autor tece comentários sobre o debate político efervescente da 

                                                           
45 Em Como funciona a ficção, James Wood aponta que há três tipos de linguagem que um ficcionista se vale no 

momento da narrativa: “há a linguagem, o estilo, os instrumentos de percepção etc. do autor; há a suposta lingua-

gem, o suposto estilo, os supostos instrumentos de percepção etc. do personagem; e há o que chamaríamos de 

linguagem do mundo – a linguagem que a ficção herda antes de convertê-la em estilo literário, a linguagem da fala 

cotidiana, dos jornais, dos escritórios, da publicidade, dos blogs e dos e-mails. Nesse sentido, o romancista é um 

triplo escritor, e o romancista contemporâneo sente ainda mais a pressão dessa triplicidade, devido a presença 

onívora do terceiro cavalo dessa troica, a linguagem do mundo, que invadiu nossa subjetividade, nossa intimidade” 

(2017, p. 42). 
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época em que se insere, levantando e suscitando questões a partir do contexto em que se confi-

gura a narrativa. Por fim, voltando e pensando em Carlos Santeiro como um tipo de protótipo 

do próprio escritor Sérgio Sant’Anna, que utiliza esse pequeno romance teatro-ficção baseado 

numa suposta entrevista, bem mais sutilmente do que feito por Rubem Fonseca em “Intestino 

grosso”, como um veículo para ser enfático e se posicionar acerca de algumas problemáticas 

que afligiam o autor na época e que podem ser mais facilmente ditas e assimiladas se abordadas 

por um outro, um outro que reiteradamente fala de si e sobre si. 

Igor Ximenes Graciano ao comentar sobre a obra aponta:  

 

Em um Romance de geração, o ‘real’ se confunde com o ficcional, pois ambos 

são entendidos como representações. A ideia do ‘grande palco’ subjaz em toda 

narrativa como para dizer que a vida também é uma ficção, mas uma ficção 

que não se apresenta como tal. Os papéis representados no texto são como os 

que se representam na vida. O texto é uma extensão da vida, não sua imita-

ção”. (2016, p. 23-24).  

 

Confundir o real com o ficcional, fatos verídicos e inventados, criados ou imaginados, 

é o que faz desse pequeno romance uma das portas de acesso à figura do escritor Sérgio 

Sant’Anna como partícipe ativo dessa narrativa, uma encenação, como nos grandes palcos do 

teatro em que o autor se expõe no centro da cena e se espalha nos meandros do texto. 

Outro crítico que problematiza a ficção de Sérgio Sant’Anna é Pedro Galas, ao afirmar 

que: 

 

Na ficção de Sérgio Sant’Anna, em que personagens e autor figuram como 

atores em cena, e em que o próprio texto é construído à maneira de um ensaio, 

ensejando representações possíveis, a intimidade que se supõe vislumbrada 

não é mais do que um jogo de cena. Nesse baile de máscaras, a expressão 

íntima do autor mais oculta do que revela. A porosidade da narrativa expande-

se para além da casa de máquinas: é o próprio mundo que se revela como 

representação (2016, p. 61). 

 

A ficção de Sérgio Sant’Anna se configura com os personagens e o autor em cena, ope-

rando em conjunto, em que tudo é produzido como um “jogo de cena”, local onde o autor se 

camufla e se disfarça. 

A partir disso, podemos pensar, por outro lado, em uma verídica entrevista46 concedida 

em vídeo ao Suplemento Pernambuco e veiculada na página do Facebook da revista, após o 

lançamento de seu mais recente livro, O anjo noturno.  

                                                           
46 Disponível em: https://www.facebook.com/suplementopernambuco/videos/1778134445608890/.  

https://www.facebook.com/suplementopernambuco/videos/1778134445608890/
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Nessa breve entrevista, Sérgio Sant’Anna dá voz a emoções e sentimentos que vimos e 

acompanhamos ao longo dessa pesquisa, funcionando como uma espécie de síntese de tudo 

aquilo que nos propusemos a comentar e analisar durante esse percurso. Nela, o autor ainda 

elucida esse “acerto de contas” com seu passado e sua vida. 

 

 

Obs.: A entrevista foi transcrita na íntegra. Os trechos em negrito são citações de peque-

nos trechos de dois contos (“Talk show” e “A mãe”, respectivamente) presentes na obra e lidas 

pelo autor. 

 

 

Sérgio Sant’Anna: Eventualmente eu dou entrevista quando sai um livro, mas não sou 

uma pessoa obrigada a ficar o tempo todo se expondo. Então minha exposição está mais é na 

rede social. Eu não lanço livro em livraria, não dou autógrafo, esse negócio nenhum. Eu sou 

uma pessoa tranquila. Uma noite de lançamento para mim seria um terror. Um escritor no talk 

show ele até não gosta da exposição que ele é obrigado a fazer. Ele vai por causa da grana. 

  

“Quando a gente aceitava participar do show, assinava um contrato cedendo o direito 

de nossa imagem para sempre, mediante um cachê de dois mil e quinhentos reais, pelo menos 

no meu caso. Pois devia haver gente que ganhava mais, e menos, ou até pessoas que iam ali 

de graça, para se promover. Quanto a mim, eu precisava tanto daquela grana que nem sabia 

por onde começar a gastá-la” (2018, p. 26-27). 

 

Toda vida é interessante. Qualquer vida humana é interessante. Eu senti necessidade 

de colocar a minha (vida) no papel. Engraçado que para isso eu não sou inibido não. Uma das 

coisas que eu acho é que o escritor tem de ser é corajoso. A exposição da minha vida pessoal 

na literatura eu me sinto totalmente livre para fazer, mas se meus pais estivessem vivos com 

certeza eu não teria escrito sobre minha mãe. 

  

“Minha mãe morreu no início da década de 90, aos oitenta e um anos de idade, depois 

de grandes sofrimentos, de doenças que a consumiram durante anos, com uma das pernas 

                                                           
Acesso em: 03/01/2018. 
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amputadas. [...]. Algum tempo antes, voltando de uma internação, depois de uma isquemia, 

costumava sentar-se silenciosa numa cadeira de braços estofada e reformada, onde haviam 

se sentado familiares seus já falecidos” (2018, p. 67). 

 

Eu quis voltar a mergulhar na infância, mergulhar na adolescência, mergulhar na mi-

nha vida. É um acerto de contas mesmo. Se expor realmente você se desnuda diante do mundo. 

Agora uma coisa que o escritor leva vantagem em relação a outros artistas é que o escritor 

põe aquilo no livro e o livro vai ser lido na sua ausência, eu não estou presente quando alguém 

ler o livro. 

  

E todo mundo tem o seu lado de apego à infância, essas coisas, todo mundo tem o seu 

lado familiar. Uma das coisas que me levou a mergulhar no meu passado é com uma espécie 

assim de ilusão na verdade de tornar o que é provisório de tornar permanente, de fixar esse 

passado. 

 

Me deu uma sensação de que é uma sobrevida você viver um momento na vida real e 

depois reviver esse momento na literatura. 

 

Mas mesmo assim a sensação de que vou morrer ela não desapareceu, mas eu fiquei 

satisfeito de poder reviver as coisas do passado. Eu mergulhei fundo nisso e de uma forma que 

eu procurei que fosse a mais autêntica possível. 

 

 

O que de início podemos destacar é relativo à nossa análise precedente sobre o autor. 

Especialmente, ao considerarmos a questão do papel e da função desse escritor midiático e sua 

expressa necessidade de aparecer, de se fazer visível expondo suas obras para lançamentos em 

livrarias, participando de debates, bate-papos, feiras, exposições. O que, em suma, significa que 

esse escritor multimídia do século XXI se transformou em uma “marca”, em um produto que 

necessita de visibilidade para que apareça e venda merecidamente seu trabalho.  

E, como o personagem do conto “Talk show”, que não gosta muito de aparecer, porém 

necessita com urgência de dinheiro, então aceita sem muita escolha. A crítica aqui é velada e 

até bem sútil, porém está presente, como aparece no conto “O duelo”, de A senhorita Simpson 

(1989), numa cena bastante emblemática e significativa, em que um escritor já enfastiado com 
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as exigências malogradas de seu editor o joga literalmente em uma lata de lixo. Procedimento 

símile e metafórico que Sérgio Sant’Anna realiza e faz presente constantemente nas divulga-

ções de seus trabalhos e toda a dinâmica proveniente de exposição daí decorrido.  

O autor deixa claro que é uma pessoa reservada, avessa a esse tipo de comercialização 

e divulgação de si, nem mesmo autógrafos gosta de conceder, deixando sua explanação e pe-

quena divulgação de seus textos apenas para as redes sociais, para se fazer ouvir e conversar 

mais diretamente com os leitores que gostam e admiram seu trabalho. E muito raramente parti-

cipa de alguma palestra ou eventos de natureza acadêmica, em que será o autor homenageado 

ou o convidado de honra para alguma mesa de abertura ou encerramento.  

Outro destaque a ser salientado dessa entrevista é a necessidade que o autor sentiu em 

colocar sua vida em palavras, fazendo do seu grande ofício de narrar o veículo propulsor de 

seus sentimentos, memórias, recordações e emoções. Percebemos todo o acúmulo que precisava 

ser extravasado e posto em papel, pois ao chegar à maturidade e enxergar palpavelmente a 

iminência da morte, tudo necessita ser passado a limpo, ser revivido e eternizado na escrita de 

um livro, como vimos na parte sobre os relatos de infância. 

Acompanhamos e traçamos esse estudo junto com o autor, através de suas obras seleci-

onadas, todo o seu percurso de vida, sua trajetória enquanto indivíduo e escritor, desde sua 

infância, passando pelo período conturbado da juventude até a idade adulta, e aqui nessa entre-

vista ele coloca exatamente isso, o processo e a culminância de todos esses elementos de sua 

vida. Destacando pessoas, locais e acontecimentos que o marcaram e que seguem com ele agora 

na velhice, que o constituíram como homem e forjaram a sua forma de escrita e o seu fazer 

literário.  

Uma menção importantíssima é ressaltada por Sérgio Sant’Anna, na qual caso a mãe 

ainda estivesse viva ele não conseguiria escrever sobre essa exposição tão íntima, pessoal, sem 

qualquer inibição ou barreira, transposta para a narração dessas lembranças, memórias e recor-

dações do passado. E é bastante curiosa e significativa, pois na medida em que observamos na 

passagem lida pelo autor, a agonia que sua mãe enfrentou nos últimos anos de vida. Consumida 

por graves enfermidades e com uma das pernas amputadas senta-se em uma cadeira na qual 

vários familiares seus falecidos se sentaram. Uma bela metáfora sobre o correr implacável do 

tempo e de como a memória se perfila e compõe a partir desses pequenos fragmentos que mon-

tamos, muitas vezes sem qualquer resultado, em busca de um sentido, de uma explicação para 

fatos em que simplesmente não há explicação, lógica ou minimamente um sentido coerente. 
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Falar sobre a mãe implica mexer, cutucar em uma ferida ainda não cicatrizada, e por isso mesmo 

seu falecimento desinibiu o autor de mexer com fatos tão sensíveis e delicados de sua vida. 

Esse querer voltar à infância, à juventude, um tipo de acertos de contas com o passado, 

colocando sua vida a limpo, é a grande marca dessa “trilogia”, composta pelos seus últimos 

livros (O homem-mulher, O conto zero e outras histórias e O anjo noturno) em que a memória 

dá o tom e imprime totalmente as páginas de lembranças de uma trajetória de vida, de um autor 

se desnudando de emoções e sentimentos perante seus leitores, que revira seu passado em busca 

de explicações e procurando sanar “dívidas” de gratidão com aqueles que ele já não pode ter 

mais por perto. 

Retomando os debates de Leonor Arfuch sobre a entrevista destacados nesse capítulo, 

podemos inferir que toda boa entrevista de caráter íntimo e pessoal pressupõe que o entrevistado 

em algum momento precisará falar sobre sua infância, esse ponto de origem e de formação 

enquanto indivíduo e aqui em específico, em escritor:  

 

Na estetização da vida a que leva sua implementação pública, a recordação, a 

anedota, os mitos familiares adquirem um valor que não somente alcança seu 

protagonista, mas que nos inclui: “assim é a vida”. A infância aparece como 

um território privilegiado, como chave de inteligibilidade onde se averigua o 

momento em que surgem as primeiras manifestações do que convoca ao mo-

mento presente47 (2010a, p. 61) [Tradução nossa]. 

 

Esse desejo de passar para o papel tudo o que de mais significativo ficou e está guardado 

dentro de si, mencionando pequenos segredos, confissões, pecados e “fixar o passado”, dei-

xando imortalizado nas páginas de um livro suas experiências, suas marcas e suas impressões, 

é o fio condutor e o caráter mais indubitável dessas narrativas, que pensadas e analisadas em 

conjunto ganham uma nova dimensão e um novo significado em que, mesmo nas entrelinhas 

quando não quer ser muito explícito ou direto, Sérgio Sant’Anna se faz lido, compreendido e 

passado a limpo. 

Por fim, nessa entrevista, Sérgio Sant’Anna volta a reviver e ponderar sobre o que con-

cerne à morte. Paula Sibilia assim comenta acerca da morte relacionada às escritas de si: “A 

morte sanciona tudo o que o narrador pode contar, porque ninguém morre tão pobre para não 

deixar alguma coisa; vestígios de uma vida, a sua experiência narrada, os seus relatos de si, as 

lembranças dessa vida naqueles que ainda ficam” (2016, p. 188). A velhice é impossível de ser 

                                                           
47 “En la estetización de la vida a que lleva su despliegue público, el recuerdo, la anécdota, los mitos familiares 

adquieren un valor que no solo alcanza a su protagonista, sino que nos incluye: ‘así es la vida’. La infancia aparece 

como un territorio privilegiado, como clave de inteligibilidad donde se acecha el momento en el que surgen las 

primeras manifestaciones de lo que convoca al momento presente” (2010, p. 61).  
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controlada ou dosada, no decorrer dos anos e das décadas se torne mais premente e frequente 

em seus pensamentos. A assustadora consciência de que o fim se aproxima, e por isso mesmo, 

esse empenho, vontade e força de falar de si e de sua vida, através de uma reveladora e intimista 

experiência literária, que merece ser a mais autêntica e fidedigna possível a quem o lê e a quem 

procura reconstruir nos seus relatos seu passado e sua vida. 

Byung-Chul Han ao analisar a “Sociedade de intimidade”, no qual estamos totalmente 

imersos em nosso tempo, sentencia:  

 

A intimidade aniquila espaços objetivos de jogo em favor de regulamentações 

subjetiva-afetivas, sendo que no espaço cerimonial-ritualístico circulam sinais 

objetivos, não se deixando tomar por um ambiente narcisista; em certo sen-

tido, vazio e ausente. O narcisismo é expressão de distância em relação a si, 

falta de autodistância. A sociedade da intimidade é habitada por sujeitos ínti-

mos narcisistas, aos quais falta qualquer capacidade de distanciamento cênico. 

[...]. A sociedade da intimidade elimina sinais rituais, cerimoniais nos quais 

se escapa de si, se perde. Nas experiências encontramos o outro; mas nas vi-

vências ao contrário, sempre encontramos a nós mesmos. O sujeito narcísico 

não pode colocar um limite a si mesmo; os limites desaparecem. Por isso ele 

não consegue fazer surgir uma imagem estável do si-mesmo; funde-se de tal 

forma em si, que não se torna possível jogar consigo mesmo. O narcisista, 

tornado depressivo, engole a si mesmo em sua intimidade ilimitada. Não há 

qualquer vazio ou distância que consiga distanciar o narcisista de si mesmo48 

(2017, p. 83-85). 

 

 Como podemos observar na afirmação do crítico, a intimidade inserida em nosso 

contexto e aplicada ao conceito de narcisismo tão exacerbado na contemporaneidade, temos 

este, como um lugar em que paralelamente o “vazio” e o “ausente” se fazem tão presentes, 

marcando uma distância em relação a si mesmo. Nessa sociedade que esgarça o que temos de 

mais individual e único, encontramos um outro que, em essência somos nós mesmos. Um es-

paço em que não há limites entre um eu e um outro, fundindo de tal modo sua imagem com 

aquilo que ele de fato é em sua intimidade. Portanto, ao conceber uma entrevista em que fala 

de si falando como um outro, ou mesmo se expondo em uma entrevista verídica, o autor projeta 

seu simulacro, seu disfarce nessa narrativa que será produzida, uma espécie de tentativa de 

amalgamar o si mesmo com um outro, marcando uma certa imparcialidade e relativa distância, 

um olhar sobre os fatos e outro sobre a ficção, um relato com camadas de várias significações. 

E esse narcisismo como marco e característica fundamental da exposição da figura autoral em 

pleno século XXI é um dado essencial a ser observado. 

                                                           
48 Os grifos foram ressaltados pelo autor. 
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Partimos nesse capítulo dos pressupostos elaborados por Leonor Arfuch em sua obra O 

espaço biográfico, no que tange à entrevista enquanto gênero pertencente à autobiografia, para 

refletirmos em como, através dela Rubem Fonseca e Sérgio Sant’Anna fazem literatura e falam 

de si. A entrevista, que pode ser tomada para simplesmente falar de si como um outro, em um 

elaborado mecanismo ficcional camuflada na figura sempre incauta do escritor, ou mesmo se 

expondo, se despindo de um suposto disfarce mantido por um longo tempo. 

De um lado, uma fictícia entrevista em que o autor Rubem Fonseca escreve um texto 

literário em que se expõe mais do que qualquer entrevista real concedida até hoje. Podemos 

destacar o modo habilidoso como expôs em “Intestino grosso” seu modo de produzir literatura, 

o que motivaria esse suposto autor a escrever tão apaixonadamente e de forma tão rápida e 

constante. Também temos os vários indícios da constante relação com os leitores, com o público 

em geral e com a crítica. Assim, através desse conto tão especial, Rubem Fonseca busca, através 

de um sofisticadíssimo arcabouço literário, embaralhar bem suavemente os meandros da narra-

tiva e dos gêneros literários. 

De outro lado, temos a verdadeira e factual entrevista concebida por Sérgio Sant’Anna 

em que de modo bem direto passa a limpo a sua vida e a trajetória como escritor. A experiência 

da entrevista enquanto forma e produção literária, observamos estar presente em seu romance 

Um romance de geração, em que algumas demandas e questionamentos aí ressaltados revelam 

um olhar e uma sutil presença do autor por trás, no fundo, como uma sofisticada peça de teatro, 

com esse escritor ao centro e ditando o ritmo e o desenrolar da trama ali encenada. Rememora 

e revive suas lembranças, memórias e o passado, trazendo à luz os seus anseios e medos na 

maturidade. Faz de seu ofício o método e o modelo de se perpetuar nas páginas de um livro, faz 

da sua vida um intrincado novelo de palavras, sentimentos e emoções, e comprovadamente de 

múltiplos significados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

“O escritor e seus múltiplos vêm nos dizer adeus. 

Tentou na palavra o extremo-tudo 

E esboçou-se santo, prostituto e corifeu. A infância 

Foi velada: obscura na teia da poesia e da loucura. 

A juventude apenas uma lauda de lascívia, de frêmito 

Tempo-Nada na página 

Depois, transgressor metalescente de percursos 

Colou-se à compaixão, abismos e à sua própria sombra 

Poupem-no do desperdício de explicar o ato de brincar”  

- Hilda Hilst, Amavisse (quarta capa da primeira edição)  

 

“A memória é escrita e leitura, é releitura consciente e in-

consciente, e nova escrita. A memória é ‘diário’ em moto contínuo. 

Ela se lê e se relê e se reescreve a cada hora que passa. A memória 

só para na morte, quando é delegada a outrem [...]”. 

- Silviano Santiago, Entrevista 

 

 

Ao longo dessa pesquisa procuramos demonstrar como as escritas de si permeiam algu-

mas obras de Rubem Fonseca e Sérgio Sant’Anna, de modo que ficassem evidentes as suas 

particularidades relativas a cada capítulo estudado. Esboçamos tal estudo com base nos cinco 

capítulos, que em conjunto procuraram dialogar com esses textos e dar novas possibilidades de 

leitura e interpretação – ou ao menos acrescentar diferentes perspectivas – à grande fortuna 

crítica dos autores. 

Vimos no capítulo sobre os relatos de infância como é possível pensarmos nesse gênero 

dentro dos estudos autobiográficos a partir de quatro grandes elementos que o constituem e que 

facilitam o seu entendimento e análise: a) lembrança encobridora, na medida em que esta ao ser 

acessada no presente nos permite lembrar de algo situado em um passado bem distante. Acesso 

que pode ser estimulado por um de nossos sentidos e que pressupõe que tal recordação nunca 

será plena ou completa, se dará meramente por fragmentos, estilhaços de memórias de uma 

infância, que para ser minimamente entendida precisa-se de um outro; b) o outro, que é o se-

gundo elemento que constitui os relatos de infância, em que pressupõe que a informação neces-

sária para entendermos fatos de nosso passado através de um outro, bastante próximo a nós, 

cujo relato desse passado é fundamental. Alguém que presenciou esses acontecimentos de uma 

vida e relata aquilo que viu e vivenciou; c) a voz da criança (origem), a busca por essa voz, essa 

identidade longínqua, perdida no tempo, para a qual é fundamental revivê-la para que seja pos-

sível narrar um passado biográfico, com viés fidedigno com a realidade. A procura por essa voz 

se dá com bastante dificuldade e percalços, pois extrair essa essência da criança já filtrada pelo 
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olhar mais aguçado do adulto é uma tarefa trabalhosa; d) por último, que é o momento em que 

o autor adulto se debruça sobre o seu relato autobiográfico no momento da escrita, precisando 

reunir todos esses quesitos elencados acima, para com isso tentar dar harmonia a esse texto, 

cujo maior mérito será a verdade que procurará transmitir e passar ao leitor, juntamente com 

toda a carga sentimental e afetiva que tal obra inevitavelmente suscita para quem narra e para 

quem lê, estabelecendo uma via de mão dupla.  

O relato de infância, por ter um recorte muito específico, centrado na memória do eu 

criança, se insere em um contexto bem particular das escritas de si, em que tal narrativa neces-

sita estar em fina sintonia com a recepção do leitor. Rubem Fonseca e Sérgio Sant’Anna, em 

seus relatos de infância, descortinam perante seus leitores mais do que nos outros textos per-

tencentes às escritas de si, pois nesses o olhar da criança transmite maior emoção e forte carga 

sentimental e familiar. Ali, acompanhamos a constituição e formação dos dois escritores, os 

fatores que incidiram diretamente sobre suas futuras narrativas e as possíveis tendências de seus 

estilos literários. 

Sobre a questão do papel e função do autor, observamos como pode ser encarado na 

contemporaneidade, em que a própria noção de literatura e fazer literário tornaram-se híbridos 

e porosos. Esse autor hoje para poder ser visto, ter divulgação de seu trabalho e conseguir so-

breviver, ao menos dignamente, precisa aparecer, ser visto, e, por conseguinte, ele deve com-

parecer aos inúmeros eventos do meio literário. Além disso, a expansão dos novos meios midi-

áticos de circulação e divulgação de textos, suscita o aparecimento de novas plataformas e su-

portes multimídias. 

A partir disso, refletir como se dá o processo de composição de uma obra literária quase 

na segunda década do século XXI é uma tarefa arriscada, de difícil percurso e repleta de obstá-

culos, visto que a escrita não é mais somente através do texto impresso diretamente até o leitor. 

Mudando a forma de ler muda-se o leitor, inevitavelmente e, consequentemente, a forma de 

escrita e a acepção desse texto. Ou seja, a cadeia de escrita, recepção, leitura, entendimento e 

apreensão é completamente desestruturada, possibilitando novas e múltiplas formas de leitura 

e de escrita, em que a tecnologia acaba ajudando e muito aos escritores que a tomam como 

objetos de suas obras, enriquecendo e alargando suas interpretações e proporcionando uma 

maior quantidade de leitores. 

Mediante tais pressupostos, propusemos a leitura dos relatos dos autores aqui estudados. 

No caso de de Rubem Fonseca, refletir como o autor, através do jogo ficcional em que aparece 

com seu nome, características físicas, psíquicas e mentais nesses textos, empresta literalmente 
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sua identidade a essas narrativas. Para isso, nos valemos do entendimento dos conceitos de 

máscara e pose, na medida em que fosse possível compreender e decodificar essa chave de 

leitura bastante particular em sua obra, na escrita e na composição dessa literatura fonsequena, 

pois José é uma marca não apenas do indivíduo José Rubem Fonseca, mas também dos seus 

emblemáticos personagens homônimos que perpassam praticamente desde o início de sua car-

reira até hoje, em seu último livro de contos. 

 Acerca de Sérgio Sant’Anna, fomos nos embasar nos inúmeros diálogos e debates das 

escritas de si, centrados nas discussões da autobiografia e da autoficção. Como tais gêneros 

foram apropriadas pelo autor para falar de si e de sua vida, quais os mecanismos ali imbricados 

que acarretaram contos com alta dosagem de confidencialidade e de tom extremamente inti-

mista e pessoal, revelando uma outra faceta até então discreta do autor. Nesses textos, como 

acompanhamos, e caso fosse traçada uma linha desde os relatos de infância até o início de fato 

da vida adulta, envolvendo família e maiores responsabilidades, por volta dos trinta anos, temos 

um gigantesco e vívido painel da vida e trajetória do autor. Perdas, traumas, paixões, descober-

tas, aprendizagens, conquistas e descobertas se misturam e se embaralham nesse mosaico, re-

pleto de significados, lúdico e que, como o próprio autor define, um imenso acerto de contas 

com seu passado49. 

Sobre a cidade, começamos pensando na figura do flâneur e em como tal categoria den-

tro desse espaço incide e se faz presente. O flâneur é aquele indivíduo deslocado do seu meio 

social, que flana pelas ruas observando em detalhes todos os elementos que constituem uma 

urbe, por menor ou mais insignificante que possa parecer. Que gosta e tem por hábito se deter 

em determinado indivíduo, que lhe chama a atenção por razões insólitas e que se dispõe a segui-

lo pelas ruas. O prazer que ele retira desse olhar atento sobre os grandes centros lhe dá um 

                                                           
49 Ricardo Piglia em sua híbrida obra Formas Breves (1999), mescla de pequenos ensaios, contos ficcionais e 

relatos autobiográficos, esses últimos, posteriormente seriam relançados no primeiro volume de sua trilogia Diá-

rios de Emilio Renzi, Anos de formação (2015), a partir das ideias contidas em seus dois ensaios sobre as narrativas 

breves, “Teses sobre o conto” e “Novas teses sobre o conto”, define assim o que seria tal gênero: “O conto é um 

relato que encerra um relato secreto. Não se trata de um sentido oculto que dependa de interpretação: o enigma 

não é outra coisa senão uma história contada de um modo enigmático. A estratégia do relato é posta a serviço dessa 

narração cifrada. Como contar uma história enquanto se conta outra? Essa pergunta sintetiza os problemas técnicos 

do conto”. (2017, p. 105-106) [Tradução minha]. Rubem Fonseca e Sérgio Sant’Anna como já reiteramos anteri-

ormente se consideram antes de qualquer rótulo literário como contistas. Partindo dessa premissa podemos analisar 

segundo Piglia que todo bom conto esconde, camufla em seu bojo, nas suas entrelinhas, uma estória dentro de 

outra estória, melhor dito, uma estória é narrada paralelamente a outra, fala-se de uma, porém com o intuito de 

alcançar a outra, ou seja, a partir de uma se tem acesso a outra, direta ou indiretamente. Esse jogo completamente 

ambíguo, cifrado e que sobretudo, depende do leitor para ser entendido e decodificado é a grande preocupação e 

uma das problemáticas centrais desse tipo bastante particular e tão fundamental gênero literário nas respectivas 

produções de Rubem Fonseca e Sérgio Sant’Anna.  
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encanto e uma imensa sensação de euforia, se destacando quase como um voyeur, que se delicia 

com essa minuciosa observação do meio urbano. 

A cidade precisa ser compreendida por seu passado biográfico, ou seja, todo aquele dis-

curso textual produzido sobre sua história e fatos ali decorridos. E para isso, requer a paixão, o 

forte desejo e a vontade de quem a toma como mote de uma narrativa, em que sua memória 

precisa ser sempre acessada e resgatada para sua interpretação no presente.  

No labirinto da cidade, pequenas pistas, vestígios e indícios são estrategicamente inse-

ridos nos textos que fazem com que Rubem Fonseca e Sérgio Sant’Anna em várias obras a 

tenham por protagonista. Na cidade estão incluídos os grupos marginalizados e excluídos do 

meio social, que ganham importância e textura em suas narrativas, pois enaltecer o outro é 

engrandecer mais um prisma de admiração que a cidade pode oferecer e abarcar em seu bojo, 

dentre todas as suas qualidades e defeitos, como o próprio Rubem Fonseca ressalta: “A maior 

de todas as criações do ser humano é a cidade” (2011, p. 48). 

Assim, refletir sobre a cidade baseada e fundada em passado autobiográfico, implica 

obrigatoriamente para quem escreve sobre ela uma cadeia, uma forte e necessária conexão com 

o presente, partindo da memória e das lembranças que um escritor tem sobre tal espaço. Estra-

tégia bastante perspicaz e inteligente, que ambos os autores conseguem com primazia equili-

brar, dosar e de forma apaixonada dar vida e extrema liberdade a essa cidade autobiográfica. 

No tocante à total interação entre a literatura com as outras artes, pensamos a partir dessa 

heterogeneidade que o contemporâneo contempla sobre os gêneros literários, em que ocorre 

uma grande tendência a esse esvaziamento de classificações e temáticas, tornando-se muito 

instável refletir a literatura sem incorporar novos diálogos, debates e perspectivas, que enrique-

cem e abrem múltiplas e novas possibilidades de análise e interpretação. 

Sérgio Sant’Anna, com um olhar erótico consegue produzir uma análise de obras de arte 

completamente imersas nas problemáticas do contemporâneo e suas possíveis acepções. As 

obras de arte para o autor acarretam uma interação que se coadunam com essas novas formas 

de se ler e entender a literatura no século XXI50. Um saber e uma arte que conseguem congregar 

e abarcar uma série de outras modalidades artísticas, como uma esponja que vai sugando e 

                                                           
50 Mario Vargas Llosa ao ganhar o Nobel de Literatura em 2010 define assim o que é para ele a literatura: “A 

literatura é uma representação falsa da vida que, não obstante, nos ajuda a entendê-la melhor, a nos orientarmos 

pelo labirinto onde nascemos, transcorremos e morremos. Ela compensa os reveses e frustrações que a vida de 

verdade nos inflige e graças a ela deciframos, ao menos parcialmente, o hieróglifo que ser a existência para a 

grande maioria dos seres humanos, principalmente para aqueles de nós que alimentamos mais dúvidas do que 

certezas [...]” (2015, p. 40-41).  
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absorvendo tudo, depurando o que lhe agrada e modificando os objetos em prol de sua liberdade 

artística e presumíveis interconexões. 

 Com Rubem Fonseca, a temática ligada ao cinema pode ser um indício e um facilitador 

para entendermos como essa arte já tão famosa e propagada pode ser inserida nos debates do 

contemporâneo, em que muitas vezes a literatura se confunde com o cinema e vice-versa, haja 

visto que hoje escritores-artistas protagonizam, dirigem, escrevem e produzem seus próprios 

híbridos ficcionais, não importando qual o suporte ou a plataforma para isso, se física, imagé-

tica, textual ou online. Como grande aficionado e apreciador de tal arte, Rubem Fonseca, ao dar 

vida e vazão aos seus anseios, cria textos em que se torna praticamente impossível discernimos 

o que é literatura e cinema, relato ou roteiro, texto ou tela, palavras ou imagens. Todos intrin-

cados, compostos e perfilados em fina sintonia. 

 A entrevista enquanto gênero literário passível e possível de análise tem em sua essên-

cia um caráter ambíguo e controverso, na medida em que o entrevistado pode ou não ser sincero 

em suas respostas, assim como o entrevistador pode encarar tais sentenças intuindo, imaginando 

ou mesmo acreditando se aquilo procede ou não, se há ali um fundo de verdade ou não. E isso 

suscita mais uma série de questões, como o que é a verdade ou que pode ser considerado ver-

dadeiro. E ao acreditar nas respostas dadas isso implica que o entrevistado se vale de sua me-

mória, lembranças, fatos e acontecimentos, e isso como vimos nem sempre é plausível, ou me-

lhor, tais recordações são acessadas incompletas, por fragmentos, feixes e estilhaços da memó-

ria. “A memória não é um mero órgão de mera recomposição, com o qual presentifica-se o que 

já passou. Na memória, o passado se modifica constantemente” (HAN, 2017, p. 32). 

A partir desses pressupostos, uma entrevista literária pode ter esse caráter ambíguo, uma 

dualidade em que o escritor pode falar de si verdadeiramente, de suas lembranças e o que está 

disposto de fato a narrar ou pode simplesmente criar um artefato literário, em que um outro fale 

e reflita por si, sobre tudo aquilo que ele quer dizer, expor, comentar e abordar sem precisar 

colocar sua estampa autoral à frente daquela suposta entrevista ficcional concebida como um 

relato, um conto ou mesmo um romance. 

A apaixonante temática das escritas de si, que conseguem englobar gêneros muitas vezes 

tão díspares quanto a autobiografia, a autoficção, os diários íntimos, os testemunhos, as corres-

pondências, os relatos de infância, as entrevistas, dentre outras, e isso apenas para nos manter-

mos no âmbito de produção escrita física, não incluindo as online, que parece se proliferarem 

diariamente pela internet.  
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Pretendeu-se, a partir de um recorte, analisá-las no decorrer dessa tese, trabalhando em 

cada capítulo em constante diálogo com as obras dos autores pesquisados, de modo que ficasse 

visível como tais escritas permeiam essas narrativas e elevam o caráter e o significado intrín-

seco desses textos. Como através do espelhamento de temáticas ricas e cruciais para o entendi-

mento da ficção de ambos os autores produzidas ao longo dos anos fosse possível que se vol-

tassem para si, e no fim da vida narrarem suas experiências e trajetórias de vida, sem se descolar 

dos elementos que os caracterizaram e os marcaram como os grandes autores do nosso cenário 

literário contemporâneo. 

Entender tais relatos foi se aventurar pela trajetória e pela vida de Rubem Fonseca e 

Sérgio Sant’Anna, pensando e refletindo sempre na memória, nas lembranças, nas recordações 

e em toda problemática de, ao se trabalhar sobre as escritas de si, compreender o que é real e o 

que é ficcional. Ponderar e equilibrar em uma balança como dois dos maiores autores vivos da 

literatura brasileira contemporânea abordam seu passado e seu presente, produzindo e escre-

vendo textos que ultrapassam gêneros literários e que cruzam a fronteira do falso e do verda-

deiro, da realidade e do imaginário. Refletir como a literatura pode tomar a si como matéria-

prima para compor um híbrido, um grande painel ou mosaico de fragmentos, feixes, estilhaços 

e pequenos pedaços de uma memória, conseguindo arquitetar de fato uma possível e quem sabe 

verdadeira arqueologia da memória.  
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