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RESUMO  

 

Este trabalho pretende analisar aspectos das chamadas escritas do eu, a partir da 

problemática que envolve a primeira pessoa narrativa de caráter autobiográfico e sua 

relação com a autoria em três narrativas ficcionais contemporâneas: Os Anjos, de 

Teolinda Gersão, Persépolis, de Marjane Satrapi e AvóDezanove e o segredo do 

soviético, de Ondjaki. Nossa ideia consiste no entendimento de que as obras, cada uma a 

seu modo ou, com suas especificidades narrativas, promovem um possível 

evidenciamento da figura autoral, a partir de narradores infantes, através de uma escrita 

de caráter autobiográfico e da recorrência à memória para narrar, encenando um jogo 

ficcional. Este evidenciamento tornaria a autoria uma categoria narrativa integrada à 

narração, ou como parte do jogo narrativo, o que remete para o estatuto do sujeito 

contemporâneo assim como para a identidade e subjetividade dele e, ainda, para a crise 

da representação e seu estatuto contemporâneo na literatura. As estratégias narrativas 

que o corpus encena apontam para uma ficcionalização presente, constituindo a 

discursividade artística destas narrativas autoficcionais. 

 

Palavras chave: Autoria; Evidenciamento; Narrador-infante. 
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RÉSUMÉ 

 

Ce document examine les aspects des m'appelle écrites des problèmes qui se posent 

dans le caractère autobiographique première personne narrative et sa relation avec l' 

auteur de trois récits de fiction contemporains : Les Anges de Teolinda Gersão , 

Persépolis , de Marjane Satrapi et AvóDezanove et le secret soviétique de Ondjaki . 

Notre idée consiste à comprendre que les travaux , chacun à sa manière ou avec leurs 

récits spécifiques , promouvoir une possible attestant la figure d'auteur , de nourrissons 

narrateurs , à travers l'écriture autobiographique et dessin de mémoire à raconter en 

mettant en scène un jeu de fiction . Cette mise en évidence de devenir un auteur 

catégorie narrative narration intégrée , ou dans le cadre de la partie narrative , qui se 

réfère à l'état de l'objet contemporain ainsi que l'identité et la subjectivité de celui-ci et 

aussi à la crise de la représentation et de son statut contemporain littérature . Les 

stratégies narratives qui pointent vers un corpus décrète ce romancée , constituant le 

discours artistique autoficcionais ces récits . 

 

Mots-clés: auteur; attestant ; Narrateur-enfant .  
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INTRODUÇÃO  

 

Escrever é retirar-se. Não para sua tenda para escrever, mas da sua 

própria escritura. Cair longe da sua linguagem, emancipá-la ou 

desampará-la, deixá-la caminhar sozinha e desmunida. Abandonar a 

palavra. (DERRIDA, 1971, p.61)  

 

Atentando para esta ideia de Derrida, retirada de obra onde o autor busca refletir 

sobre a especificidade da linguagem literária, podemos nos indagar em que consistiria 

abandonar a palavra em literatura, uma vez que é a literatura a arte da palavra, ou, no 

que consistiria, ainda, o fato de que ―escrever é retirar-se [...] da sua própria escritura‖, 

principalmente se levarmos em conta a questão da autoria e sua relação com as escritas 

de caráter autobiográfico que remetem para a figura do autor, seja para o nome de 

autoria que assina as obras, seja para a autoria como o produtor delas, atrelando a 

autoria ao que é comunicado ficcionalmente. 

Se por um lado temos teóricos e pensadores que propõem a desestabilização das 

categorias de verdade, realidade e de sujeito, gerando a chamada ―crise do sujeito‖ e, 

logo, da representação, percurso iniciado por Nietzsche, e seguido por outros 

pensadores e teóricos como Foucault e Barthes, que atestaram a morte do sujeito e do 

autor, de outro lado estão as diversas obras produzidas na contemporaneidade, como as 

três que integram nosso corpus, que trazem uma noção de autoria atrelada ao caráter 

autobiográfico de modo bastante específico.  

O corpus de nosso trabalho é composto de três narrativas ficcionais 

contemporâneas: Os Anjos, de Teolinda Gersão, Persépolis, de Marjane Satrapi e 

AvóDezanove e o segredo do soviético, de Ondjaki. Elas apresentam em comum o fato 

de trazerem um narrador infante em primeira pessoa, protagonizando uma escrita de 
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caráter autobiográfico e em estreita relação com lembranças e recordações, fazendo uso 

da memória para narrar, possibilitando uma leitura comparativa. 

Entendendo que o narrador-personagem infante, ao encenar-se com seu discurso 

de caráter (auto) biográfico encena, também, a condição do sujeito pós-moderno e 

contemporâneo, um sujeito que constrói sua identidade através da linguagem, estaremos 

considerando que, em AvóDezanove e o segredo do soviético e Persépolis, o/a narrador 

(a)-personagem remete para a figura autoral, exterior à obra, ou, para a figura da pessoa 

física do autor, uma vez que a narrativa remete para a infância e histórias da vida desses 

autores, ou, às suas biografias. 

Isto não ocorre com Os anjos, ou não fica explicitado no decorrer da narrativa, 

podendo a narradora-personagem ser considerada autora apenas na medida em que 

empreende um auto-relato narrativo de fatos de sua história pessoal, sem que haja uma 

associação explicitada com a figura autoral, que assina a obra, ou com seus dados (auto) 

biográficos referenciados explicitamente.  

O que leva-nos a perceber que, apesar das obras trazerem narrativas com 

aspectos semelhantes, a forma como o fazem difere bastante, a ponto de apresentarem 

diferenças características e particulares, que as especificam uma em relação à outra. 

Ressalte-se que estaremos considerando a autoria como categoria integrada ao 

narrativo, ou seja, a partir do que ela comunica ficcionalmente em suas obras. A autoria 

como um nome que remete a uma pessoa física interessará na medida em que este nome 

identifica o produtor das obras e estas o seu produtor. Logo, não há autor sem texto, 

ambos se condicionam e daí a importância de considerarmos a autoria em relação ao 

texto e/ou conjunto de textos produzidos por essa figura autoral, que se torna narrador e 

personagem, ficcional. 
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Iniciemos por apresentar um breve relato biográfico dos autores, a começar por 

Teolinda Gersão, autora portuguesa que nasceu em Coimbra, estudou Germanística e 

Anglística nas Universidades de Coimbra, Tuebingen e Berlim, exerceu a docência na 

Faculdade de Letras de Lisboa e na Universidade Nova de Lisboa, onde ensinou 

Literatura Alemã e Literatura Comparada até 1995. A partir daí passou a dedicar-se 

exclusivamente à literatura.  

O conjunto de suas obras é formado por obras que começam a ser publicadas na 

década de oitenta como O silêncio (romance,1981), História do homem na gaiola e do 

pássaro encarnado (literatura infantil,1982), Os guarda-chuvas cintilantes (diário 

ficcional,1984),O cavalo de sol (romance,1989). Os anjos (narrativa, 2000), foi 

encenada no teatro.  Mais recentemente publicou A cidade de Ulisses (2011) e Caderno 

II; As águas livres (2013). A autora foi traduzida para vários idiomas, como alemão, 

holandês, francês, espanhol e romeno.  

Teolinda Gersão viveu três anos na Alemanha, dois anos em São Paulo, Brasil, 

(reflexos dessa estada surgem em alguns trechos de Os Guarda-Chuvas Cintilantes), 

visitou Moçambique, cuja capital, Lourenço Marques, é o cenário de A Árvore das 

Palavras. Foi ainda escritora residente na Universidade de Berkeley, em Fevereiro e 

Março de 2004. E, atualmente, vive em Portugal. 

Entre suas premiações incluem-se o Prêmio de Ficção do Pen Club,1981, por O 

silêncio e a mesma premiação no ano de 1989 com O cavalo de sol, assim como o 

Grande Prêmio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores de 1995 

por A casa da cabeça de cavalo  e ―shortlisted‖ para o Prêmio Europeu de Romance 

Aristeion em 1996 com a mesma obra. Em 1999, Os teclados recebe o Prêmio da 

Crítica da Association Internationale des Critiques Littéraires e o Prêmio Fernando 
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Namora. E em 2002 é a vez de Histórias de ver e andar ser agraciada com o Grande 

Prêmio de Conto Camilo Castelo Branco. 

Por sua vez a autora-ilustradora quadrinista Marjane Satrapi, nome de Marjane 

Ebihamis, nasceu em Rasht no Irã, antiga Pérsia, em 22 de novembro de 1969, e consta 

de sua biografia que é bisneta de um imperador do país. Teve uma educação que 

combinou a tradição da cultura persa com valores ocidentais e de esquerda, crescendo 

em Teerã. Aos catorze anos partiu para o exílio na Áustria, e depois retornou ao Irã a 

fim de estudar, graduando-se em artes na Universidade de Teerã. Atualmente, vive em 

Paris.  

É romancista gráfica, ilustradora e escritora infanto-juvenil. Ficou conhecida 

como a primeira iraniana a escrever uma história em quadrinhos quando publicou 

Persépolis em quatro volumes na França, entre 2000 e 2004. Em sequência publicou 

mais duas narrativas gráficas, Bordados (2003) e Frango com Ameixas (2004) que, 

juntamente com Persépolis, formam uma espécie de trilogia de caráter autobiográfico. 

Tem obras,ainda, obras que se apresentam como publicadas e destinadas às crianças 

como Os monstros não gostam da Lua (narrativa infantil, 2001) e Ajidar, o Dragão da 

Terra (2002). Todas estas obras estão traduzidas para a língua portuguesa. Persépolis, 

sua obra mais conhecida, foi traduzida para mais de vinte idiomas e apresenta uma 

versão online, Persépolis 2.0, em que internautas criaram uma continuação da história 

de Satrapi. 

Dirigiu juntamente com o cineasta Vincent Paronnaud a adaptação de duas obras 

suas para o cinema: Persépolis (2007) e Frango com ameixas/ Poulet aux prunes ( 

2011). 

Recebeu diversas premiações por seus trabalhos dos quais se destaca  Persépolis  

que recebeu muitos prêmios: na Bélgica o ―Prix du Lion‖ (2000), na França o 
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―Angoulême‖ de autor revelação (2001) e melhor roteiro (2002), o primeiro prêmio da 

paz Fernando Buesa em Blanco (2003), e o de melhor história em quadrinhos (2004) na 

Feira do Livro de Frankfurt. Com Frango com ameixas foi premiada com ―Angoulême‖ 

de melhor Álbum (2005). 

Ondjaki, nome de autoria de Ndalu de Almeida, escritor angolano, nasceu em 

Luanda em 1977. Licenciado em sociologia, em Lisboa, também estudou pintura, 

chegando a participar de exposições e performances artísticas como o espetáculo 

poético-musical Sobre o mar: poesias, que trazia no roteiro canções e poemas de 

Ondjaki e do brasileiro Marcello Magdaleno, e, ainda, poemas de autores brasileiros, 

portugueses e africanos ditos sobre uma trilha sonora e as projeções de drawings ( uma 

forma visual de arte) executados por António Jorge.  

Seu nome literário em umbundu, língua nacional falada em Angola, ao lado da 

língua portuguesa, língua oficial, significa "guerreiro". 
1
Prosador e poeta, ele escreve 

para cinema tendo co-realizado um documentário sobre a cidade de Luanda, Oxalá 

cresçam pitangas – histórias de Luanda, 2006. Tem publicado texto para teatro como 

Os vivos, o morto e o peixe-frito. Suas obras mais recentes são: A bicicleta que tinha 

bigodes (juvenil, 2011), Os transparentes (romance, 2012), Uma escuridão bonita 

(juvenil, 2012). 

Possui diversas premiações por suas obras, a mais recente foi o prêmio José 

Saramago com o romance Os transparentes (2013). A bicicleta que tinha bigodes 

(juvenil, 2011), prêmio FNLIJ (Fundação Nacional do livro infantil e juvenil) 

Henriqueta Lisboa - Literatura em Língua Portuguesa, em 2013. Sua obra AvóDezanove 

                                                           
1
 Em entevista à ContraCorrente, revista de estudos literários, o autor diz sobre seu nome de autoria que: 

―Dizem que Ondjaki quer dizer ―guerreiro‖, em umbundu. Mas já ouvi tantas versões, que prefiro 

acreditar que quer dizer várias coisas. Vou-me servir dos variados significados ao longo da vida. O meu 

verdadeiro nome deixo-o reservado à família e aos amigos. Começar a ser Ondjaki fez-me bem, foi-me 

libertando para esse eu de escritor. O nome de verdade, mesmo, dentro de mim, agora é um refúgio. 

(ContraCorrente: revista de estudos literários (v.2,n.2), Manaus: Universidade do Estado do Amazonas, 

2011, p.245) 

http://www.kazukuta.com/pitangas
http://www.kazukuta.com/pitangas
http://www.kazukuta.com/ondjaki/peixe-frito.html
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e o segredo do soviético recebeu no Brasil, em 2010, duas importantes premiações, o 

Prémio FNLIJ (Fundação Nacional do livro infantil e juvenil) e o Prêmio JABUTI, 

categoria ‗juvenil‘ e com esta obra foi ainda Finalista do Prêmio Literário de São Paulo 

(Brasil 2010) e ―Portugal TELECOM‖ (Brasil, 2010). Já em Angola recebeu o Prêmio 

Caxinde do Conto Infantil, com Ombela, a história das chuvas (Angola, 2011). 

 Autor profícuo em publicações num curto espaço de tempo, pouco mais de uma 

década, vive atualmente no Rio de Janeiro, Brasil. 

Em relação às obras do corpus, em Os anjos temos a história da menina Ilda que 

diante das crises familiares tem de encontrar o seu lugar, o seu espaço, ou papel no seu 

núcleo familiar para que sua identidade se configure e se afirme ao final da narrativa. 

A obra apresenta uma narradora personagem que não remete para a autoria como 

nome que assina a obra, mas, como figura responsável pelo relato autobiográfico, ou 

seja, para uma noção de autoria como produtor do relato (figura a que costumamos 

chamar de narrador) que o vivenciou e/ou experimentou (como personagem). E, desta 

maneira, estaremos considerando a obra de Teolinda Gersão, em relação às outras duas, 

como um contraponto que, mantendo relações de semelhança com elas, pelo narrador 

infante que apresenta e por recorrer ao autobiográfico e à memória, apresenta uma 

proposta literária de maneira específica, encenando um narrador-personagem que não 

remete para a autoria como figura exterior à obra, com seus dados biográficos 

declarados, mas, ainda assim, explorando a autobiografia da autora-protagonista, Ilda, e 

seu narrar. 

Em AvóDezanove e o segredo do soviético temos a narrativa sendo realizada por 

um menino que vive com os pais e as avós, a AvóCatarina e a AvóAgnette, na 

PraiaDoBisbo, localidade que pode deixar de existir, se for levada à cabo a expansão da 
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obra que tem por objetivo a construção de um mausoléu para abrigar os restos mortais 

do ex-presidente Agostinho Neto.  

A narrativa apresenta as experiências e vivências de um narrador infante que, em 

meio à história do lugar e da coletividade, vai ganhando contornos identitários. 

A questão autobiográfica se delineia da seguinte maneira: esta obra tematiza a 

infância narrada, remetendo para o narrador personagem Nadalu, que é o nome da 

pessoa física do autor (Nadalu de Almeida) que, por sua vez, assume um nome de 

autoria diverso (Ondjaki). Assim, o narrador-personagem acaba remetendo não para o 

nome Ondjaki, aquele que assina as obras, mas para o seu nome de pessoa física, 

Nadalu, pois o narrador possui traços da autobiografia do autor e a narrativa consiste em 

contar a sua infância valendo-se de dados que remetem ao biográfico. 

Em Persépolis temos a história de Marji, uma menina iraniana que viu seu país 

ser virado do avesso a partir de 1979, com a revolução islâmica e todas as implicações 

na vida política e cotidiana trazidas com ela, contada através de uma história em 

quadrinhos. 

A narrativa, que traz como título o antigo nome da capital do Irã (Persépolis é o 

nome antigo da Pérsia), remete-nos para um tempo de agora, marcado pela revolução 

islâmica fundamentalista que destituiu o xá do poder. Trata-se de um país cindido em 

relação a este passado, cuja menção se faz no título e já na abertura da obra pelo fato 

narrado de que Marjane seria bisneta do antigo rei da Pérsia, num tempo presente no 

qual não há mais príncipes e princesas, mas uma ditadura fundamentalista de caráter 

religioso instalada no país, que dita o modo de vida das pessoas que vivem nele e são 

perseguidas, torturadas e mortas enquanto outra forma de repressão mais subliminar  era 

imposta às meninas e mulheres: o uso do véu.   
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A identidade destes narradores vai se delineando conforme os narradores vão 

contando suas vidas e histórias e interagindo com as pessoas à sua volta, sejam outras 

crianças, parentes e demais adultos. Este contar é um processo suscetível às mudanças e 

delineamentos provisórios. A identidade do infante se apresenta como algo variável e se 

mostra em construção e, assim, a noção de ser criança, passa a ser uma modalidade do 

ser sujeito. 

Muito mais do que mostrar o infante como ser que caminha para uma vida 

adulta, o que essas narrativas evidenciam é o quanto a identidade do sujeito é sempre 

provisória, mutante, pois está sempre em construção, fixando-se na figura do infante 

como uma metáfora para os deslocamentos, mudanças e transformações identitárias que 

acometem o sujeito. 

A partir de uma visão contemporânea de linguagem; o evidenciamento do sujeito 

que as obras empreendem a partir do autor-narrador-personagem, que é uma visão de eu 

em relação ao outro; um sujeito não apenas como indivíduo, mas, como parte de uma 

coletividade; um eu que é capaz de (auto) criar-se pela linguagem e, ao mesmo tempo, 

engendrar seu necessário desaparecimento nela, dado o caráter impessoal da linguagem. 

Procuraremos pensar estas três narrativas a partir dos seus aspectos comuns, 

aproximando-as, uma vez que trazem à cena narrativa a figura autoral, narradores-

personagens-infantes e a memória para narrar, empreendendo narrativas onde se 

configura o autoficcional a partir de um caráter (auto)biográfico explorado como 

estratégia narrativa. 

Após esta apresentação procuraremos situar mais detidamente, ao longo do 

trabalho, as obras produzidas como objetos de nossa análise. Mas antes, para melhor 

conduzir a análise, devemos explicitar o percurso da Tese, bem como o aporte teórico 

que será usado.  
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Nosso trabalho está estruturado em três capítulos. No Capítulo 1, intitulado 

Autoria: entre desaparecimento e evidenciamento, discutimos as bases teóricas que nos 

permitem refletir sobre a questão do autor e do sujeito, e seu desaparecimento por um 

lado, assim como as estratégias literárias que permitem que as obras tragam/encenem a 

autoria como parte do jogo literário do narrar e seu evidenciamento.  

Este capítulo está subdividido em três partes que, juntas, procuram subsidiar a 

hipótese de nossa tese a ser demonstrada: a de um possível evidenciamento da autoria 

como jogo ficcional promovido pelas obras, de modo específico. 

No Capítulo 2, vamos nos voltar para o conceito de linguagem destituída de 

caráter representativo, assumindo a impessoalidade e comportando a alteridade, a 

diferença, o múltiplo e o plural.   

Desta forma daremos ênfase ao modo como estas obras dão conta de nos 

apresentar esteticamente reflexões sobre o sujeito contemporâneo, sua subjetividade e 

identidade pela linguagem, partindo da ideia de espaço literário como espaço capaz de 

ser produzido, mas também, produzir o sujeito, tornando possível o desaparecimento/ 

evidenciamento da autoria, nas obras, através de uma concepção de representação que 

adere ao ficcional, não em oposição a um ―não ficcional‖, porém, desdobrando a 

possibilidade de ficcionalização da linguagem. 

E buscaremos pensar a autoria no jogo ficcional literário proposto pelas obras 

que trazem a identidade do sujeito/ autor para o campo da linguagem e da ficção, 

entendendo que a autoria interessa de fato ao literário, não na medida em que é um 

nome, uma pessoa física, embora seja o escritor/produtor das obras, ou como uma 

função referenciada por Foucault, como veremos, mas como estratégia textual; 

textualizado como gesto, voz, ou, efeito de linguagem; uma impessoalidade que pode 

assumir a pessoalidade como o ―eu que fala‖ em sua condição impessoal de sujeito 
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enunciador; sendo uma presença-ausência no discurso literário autoficcional que 

evidencia, assim, o sujeito situado nos discursos, na linguagem.  

No Capítulo 3, Aproximações: as narrativas autoficcionais de Teolinda Gersão, 

Ondjaki e Marjane Satrapi, procuraremos estabelecer considerações sobre o corpus 

literário nos detendo especificamente em cada obra e, em separado, destacando nelas o 

modo como, ao contar, elas promovem o evidenciamento da autoria de modo específico. 

Assim, em 3.1 Os anjos, iniciaremos por Teolinda Gersão, por entendermos que 

sua obra nos oferece a oportunidade de desestabilizarmos certezas sobre a autobiografia. 

O caráter autobiográfico conferido à obra consiste na apresentação de uma narradora 

personagem que busca relatar conflitos e arranjos familiares na condição de infante.  

A obra não remete para a figura autoral de Teolinda Gersão, mas gira em torno 

de uma noção de autoria como origem do relato, a partir de um eu que enuncia. E 

teremos a questão da autoria posta de modo diferenciado das outras duas obras, uma vez 

que há, nas outras, uma ligação entre o que se conta e a autoria remetendo para a figura 

autoral, o nome que assina as obras e que envolvem a autoria como o produtor delas, na 

medida em que o eu, a infância, o vivido e experimentado é posto em jogo no espaço 

literário colado à memória e ao caráter (auto) biográfico que as obras trazem 

ficcionalizados. 

Dando prosseguimento nossa análise se centrará em Persépolis, de Marjane 

Satrapi, que, de forma semelhante, mas não idêntica a Ondjaki, expressa a constituição 

identitária da narradora-personagem desde sua infância à vida adulta, colando o nome 

de autoria à narradora-protagonista. Por ser a obra uma narrativa que traz, além da parte 

textual, a parte gráfica, a característica primeira deste tipo de arte, a arte dos quadrinhos, 

é a indissociabilidade entre texto e imagens; a complementaridade entre uma linguagem 
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e outra. Assim, considerando o narrar como arte sequencial, estaremos analisando o 

conjunto narrativo textual e gráfico, proposto, de modo interligado.  

Por último, analisaremos AvóDezanove e o segredo do soviético, de Ondjaki, 

destacando o modo como o autor encena, na narrativa, um jogo entre narrador 

personagem infante e a figura do autor (embora não com o nome de autoria ―Ondjaki‖ e 

sim com o nome ―Nadalu‖), uma vez que a obra centra-se em contar sua infância, 

experiências e vivências, evidenciando como a autoria pode figurar esteticamente na 

obra expandindo-se em possibilidades interpretativas, por meio de estratégias textuais 

singulares, a questão (auto) biográfica presente. 

Procuraremos estabelecer uma análise comparativa entre as obras, e o que elas 

trazem como propostas narrativas, uma vez que aspectos identitários, individuais, 

coletivos, ou, nacionais podem ser levantados, além de uma noção de linguagem e de 

literatura em proximidade com o Outro, as diferenças, a coletividade, a pluralidade. 

 Assim detectamos o uso potencial da linguagem literária que aponta para a 

língua e a arte como passíveis de gerar novas formas de interpretação, visões de mundo 

e, logo, de resistência, pois, dizer ―eu‖ é abrir um espaço impessoal onde cabe qualquer 

um, todos e ninguém, um espaço plural que comporta a pluralidade das identidades, 

subjetividades e identificações em movimento e mudanças. 

 Para situar o aporte teórico, usado para embasar este trabalho, convém dizer que 

optamos por partir do percurso iniciado pela filosofia de Nietzsche, com suas 

postulações sobre a crise do sujeito e da representação.  

 Em sequência procuramos situar a questão do sujeito na linguagem, a partir da 

contribuição de Benveniste e Bakhtin, dentre outros que o seguiram, apontando para o 

sujeito como uma posição discursiva. Logo depois, buscamos conceitualmente situar a 
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questão da autoria como narrador-personagem, ou seja, como categoria integrada ao 

narrativo, ou como uma instância narrativa autoficcional. 

 Isto levou-nos a considerar a autoria como uma posição do sujeito no discurso e 

na linguagem, na contemporaneidade, de modo ambivalente, entre crise do sujeito e da 

representação de um lado, e de outro, como ser de linguagem, que produz os discursos e 

é produzido por eles, em trocas intersubjetivas. 

 O narrador-personagem foi o mote para problematizarmos a autoria, as posições 

do sujeito no discurso e a linguagem literária como representação, a partir da 

contribuição da crítica estruturalista e pós-estruturalista.  

 Sendo assim, chegamos ao pensamento de Jacques Derrida que, com sua crítica 

chamada de Desconstrução, ou seu desconstrucionismo, contribuiu com a possibilidade 

de revermos os entendimentos e as implicações da crise do sujeito e da representação, 

vitais aos estudos literários, e examinarmos as obras literárias de nosso corpus 

considerando-as como autoficcionais.  

 O que deixou-nos frente ao desafio de refletir sobre o descentramento do sujeito 

diante de uma escrita que parece postular o eu como centro da sua escrita – a chamada 

escrita de si. E propusemos refletir sobre isto a partir de uma noção, indissociável e em 

alternância, de representação como desaparecimento/evidenciamento do eu na 

linguagem, o que levou-nos ao questionamento da noção de retorno do autor e da 

subjetividade. 

 A contribuição de Derrida, bem como de outros autores nos levou a postular que 

para pensar este aparente impasse, que se liga ao próprio entendimento do que é 

literatura, devemos focar na crise da representação da linguagem, não dissociada da 

crise do sujeito, e sim, como condição para pensá-lo, pensar a autoficção e o próprio 

estatuto, ou entendimento do literário na contemporaneidade 
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 Para balizarmos a questão do sujeito e da linguagem na contemporaneidade, bem 

como a relação da literatura, enquanto discurso artístico, aproximamo-nos do que 

postulam e questionam os Estudos Culturais.   

Assim, esperamos conseguir, através do aporte teórico e da leitura a ser feita das 

obras, fixar uma análise interpretativa que dê conta de promover uma reflexão sobre o 

ficcional e balizar aspectos do eu/ do sujeito e da literatura na contemporaneidade. 
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1. AUTORIA: ENTRE DESAPARECIMENTO E EVIDENCIAMENTO 

 

E eu, é o estremecer do sentido que interrogo escutando o rumor da 

linguagem - dessa linguagem que é a minha  Natureza, homem 

moderno. (BARTHES, 2004, p. 97) 

 

 A episteme moderna que envolve a literatura postula que o sujeito se constitui 

através da linguagem. Barthes em artigo de O rumor da língua, Por que gosto de 

Benveniste, defende a especialidade do pensamento e da obra de Benveniste e fala de 

uma necessidade: ―temos de descobrir a linguagem‖. (BARTHES, 2004, p.207), o que 

inclui a percepção de que ―a cultura é essencialmente linguagem‖ (BARTHES, 2004, 

p.209) 

 Ele irá dizer que o entendimento que Benveniste propõe sobre a linguagem irá 

situá-la de modo específico: ―longe de abandonar a língua no limiar da sociedade, como 

se ela não fosse mais do que um utensílio, afirma com esperança que ―é a sociedade que 

começa a reconhecer-se como língua‖ (BARTHES, 2004, p.209)  

 O que permite pensar em uma nova configuração das ciências humanas, com 

uma nova objetividade, pois o sujeito passa a ocupar o ―centro das grandes categorias de 

linguagem‖, como propõe Benveniste, a não distinguir-se de ―uma instância do 

discurso‖ e a não identificar-se com a ―instância da realidade‖, assim, Barthes irá  

afirmar que ― Benveniste fundamenta linguisticamente, quer dizer, cientificamente, a 

identidade do sujeito e da linguagem‖ (BARTHES, 2004, p.210), postulando ―que a 

linguagem nunca se distingue de uma socialidade‖. (BARTHES, 2004, p.211) visto que 

a sociedade é ―sociedade precisamente porque fala‖. (BARTHES, 2004, p.211) 
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 A noção de pessoa em Benveniste (na visão de Barthes, ―parte decisiva da obra‖ 

deste) é tratada a partir de uma visão linguística e que ―toma a linguagem nesse nível 

decisivo em que, sem deixar de ser plenamente linguagem, recolhe tudo aquilo que 

estávamos habituados a considerar exterior ou anterior a ela.‖ (BARTHES, 2004, p.209) 

dando-nos a conhecer o conceito de enunciação como o ―ato, renovado, pelo qual o 

locutor toma posse da língua‖ apropriando-se dela, revelando que ―o sujeito não é 

anterior à linguagem; só se torna sujeito na medida em que fala.‖ (BARTHES, 2004, 

p.211) 

 Desta forma, diz Barthes: ―A enunciação não é o enunciado (por certo), e 

tampouco (proposição mais sutil e mais revolucionária) a simples presença da 

subjetividade no discurso‖ (BARTHES, 2004, p.211) e a subjetividade, ou o estatuto da 

subjetividade na linguagem, passaria a ser tomada de modo ampliado a partir da noção 

de que ―não há ―sujeitos‘ (e, portanto, não há ―subjetividade‖), há apenas locutores; bem 

mais - e isso é relembrado incessantemente por Benveniste -, só há interlocutores. 

(BARTHES, 2004, p.211-212).  

 Em outro momento de sua obra, O rumor da língua, Barthes, irá dizer, a 

propósito de Nietzsche, que o novo lugar do saber é o de uma ficção e que não existe 

fato em si a ser referenciado, mas, o fato como criação, assim, o saber é uma ficção 

interpretativa mantida como poder e com a possibilidade de ser combatido. E diz, 

citando Nietzsche, que não existem sujeitos, porém, uma atividade ou invenção criadora 

envolvendo o sujeito e a linguagem. (BARTHES, 2004, p.311) 

 A linguagem é, assim, uma forma de enunciação do eu, uma forma de dizer eu, 

ou de constituição subjetiva dos indivíduos, uma possibilidade de dizer eu que 

pressupõe criação sempre e se revela impessoal, pois pressupõe distanciamento/ 

descolamento entre o sujeito que diz, e o que é dito, ainda quando o sujeito diz eu.   
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 A autoria surge, então, como uma possibilidade de o sujeito enunciar podendo, 

ainda, representar-se, encenar-se na linguagem, constituindo-se, no caso das escritas do 

eu de caráter literário, em um discurso artístico, em uma obra, e, propondo a 

pessoalidade/subjetividade uma vez que a enunciação em primeira pessoa cria um efeito 

de subjetividade.  

 É Barthes ainda quem diz, analisando a obra de Proust, que o eu da escritura em 

suas ligações com o eu civil são incertas, deslocadas e que a vida que passa à obra é 

uma vida ―desorientada‖ (BARTHES, 2004, p.354-355), ou, poderíamos dizer, 

ficcionalizada. 

 O evidenciamento/desaparecimento revela a condição do eu que é sujeito 

precisamente porque fala ou enuncia, constituindo o seu dizer, mas, também, sendo 

constituído à medida que enuncia.  

 Podemos, assim, situar a autoria como uma instância discursiva, pertencente ao 

narrativo, como o são o sujeito, a identidade e a subjetividade e destacarmos o 

evidenciamento autoral apontando para a condição do sujeito que narra a si mesmo, 

como parte de um jogo literário ficcional, em uma alternância entre 

desaparecimento/evidenciamento.   

 Esta alternância surge a partir de certa noção de linguagem, impessoal, não 

referenciando o sujeito, o real, ou as coisas, porém, ao mesmo tempo, possibilitando ao 

eu encenar-se nela, a sua subjetividade, sua vida e as coisas, em um jogo que envolve a 

primeira pessoa narrativa em sua não fixidez, mas mobilidade cambiante; troca de 

papéis, ou, posições discursivas. 

 Desta maneira, convém esclarecer que há uma opção pelo termo 

evidenciamento, e não retorno do autor, uma vez que estamos considerando que a 

autoria/o autor nunca deixou de se situar entre o espaço da obra e/ou na obra; nunca 
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deixou nem o espaço que bordeja os textos, como uma função, a função autor, 

mantendo no ficcional, uma relação desta função em relação às obras; nem abandonou a 

possibilidade de se situar de modo textualizado, na ficção, jogando com esta 

possibilidade, através de estratégias do narrar. 

 A autoria como categoria narrativa, ou o autor como narrador-personagem na 

obra, mais o caráter autobiográfico e a memória assumidos nestas narrativas como 

estratégias narrativas, estabelecem um jogo. Assim encenada, ela revela a condição do 

eu que é sujeito precisamente porque fala ou enuncia, constituindo o seu dizer, mas, 

também, sendo constituído à medida que enuncia. 

 Podemos situar a autoria como uma instância discursiva, pertencente ao 

narrativo, como o são o sujeito, a identidade e a subjetividade. Somos levados a 

acreditar que esta possibilidade de dizer que é a autoria, é capaz de evidenciar, através 

da primeira pessoa narrativa, a condição do sujeito na contemporaneidade. E, ainda, 

configurar uma identidade narrativa na qual o eu é ele mesmo e outro, ou uma posição 

discursiva não fixa, mas movente.  

 Destacamos o que aqui chamaremos ―evidenciamento” que buscaremos 

deslindar através das estratégias narrativas específicas das obras do corpus. 

 Assim, a autoria, é a possibilidade de o eu estar em jogo na linguagem, 

ocupando o espaço literário, este espaço potencial da linguagem, onde esta assume a 

potencialidade significativa, ou plurissignificativa, através das leituras.  

 Com o intuito de desdobrar, mais adiante, esta temática, apresentando o espaço 

discursivo e literário como espaço possível de ficcionalização do eu, e também, a 

linguagem como potência a realizar esta ficcionalização, é que apresentaremos a 

análise, que se seguirá.     
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 Neste primeiro capítulo procuraremos estabelecer uma leitura desta alternância 

buscando embasamento teórico capaz de nos conduzir neste percurso interpretativo. 
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1.1 AUTORIA E DESAPARECIMENTO: CRISE DO SUJEITO E DA 

REPRESENTAÇÃO 

 

(...)«Humano, demasiado humano» é o monumento de uma crise. [...] 

«onde vós vedes coisas ideais, vejo eu – coisas humanas, ah! apenas 

demasiado humanas!»(...) (NIETZSCHE, 2008, p.63) 

  

Em texto intitulado Sobre verdade e mentira no sentido extra-moral, de 1873, 

Nietzsche, com uma objetividade crítica, por vezes irônica, e com muita clareza, 

questiona sobre o sujeito e seu impulso à verdade, a sua busca, ou o desejo de instituir 

algo como ―verdade‖ tida como ―uma designação uniformemente válida e obrigatória 

das coisas‖ (NIETZSCHE, 1983, p.46)  

Para atender a este impulso o sujeito instituiu, através da linguagem, o par 

opositivo verdade/mentira, o que leva Nietzsche ao seguinte questionamento: ―É a 

linguagem a expressão adequada de todas as realidades?‖ (NIETZSCHE, 1983, p.47), 

como se perguntasse se o impulso à verdade pudesse conduzir o sujeito a uma verdade 

de fato, que pudesse corresponder à realidade dizendo, em seguida, que ―Somente por 

esquecimento pode o homem alguma vez chegar a supor que possui uma ―verdade‘ no 

grau acima designado.‖ (NIETZSCHE, 1983, p.47)  

Nietzsche dissocia a palavra e as coisas uma vez que a linguagem não remeteria 

para uma realidade como verdade, a partir do sujeito que a produz, não sendo capaz de 

enviar para a ―coisa em si‖ precisamente por ser a verdade algo ―inteiramente 

incaptável‖ para o sujeito produtor da linguagem, o que o leva a dizer que, ao sujeito 

com sua vontade de verdade, a linguagem ofereceria ―metáforas das coisas‖ 

(NIETZSCHE, 1983,p.47) 
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Isto se mostra relevante para pensarmos o literário, pois, ainda segundo 

Nietzsche, a relação de esquecimento do sujeito para com a verdade e a realidade, como 

criações da linguagem, é relação lembrada pela literatura.  

Nas obras de nosso corpus, estas questões são tematizadas a partir do narrador 

em primeira pessoa, revelando a força, ou a potencialidade da literatura contemporânea 

que, ciente destas questões, mostram-nas através de suas propostas literárias e 

estratégias textuais específicas.  

O ―impulso à formação de metáforas‖ como ―impulso fundamental do homem‖  

traz, segundo Nietzsche,  o mito ou a arte como possibilidades alternativas para o 

sujeito pensar os conceitos e suas ideias. A arte cria uma realidade diversa produzida 

pelos sujeitos. O ―homem intuitivo‖, como é chamado pelo filósofo o sujeito com 

impulso às metáforas, é aquele que se situa entre os conceitos e em meio à linguagem, 

amparado pela arte. 

A verdade, como metáfora usual para dar conta de uma realidade que utiliza as 

palavras para ser expressa, demonstra esvaziamento, desvalorização. A literatura, ao 

tratar a linguagem de modo diverso e propor que a linguagem expresse a relação entre 

sujeito e subjetividade, verdade e realidade de modo criativo, insufla na linguagem um 

ânimo novo, tornando as metáforas não usuais. 

A partir de Nietzsche, podemos dizer que a literatura é o lugar da linguagem 

com um estatuto novo, diverso do usual, onde as metáforas recebem novo fôlego e onde 

a aceitação da inverdade equivale a uma verdade, o que põe em xeque o estatuto 

conceitual de verdadeiro/falso, relativizando-os e pondo-os como conceitos que são; 

uma questão de convenção, que pode envolver aceitação ou negação e, ainda, no caso 

da literatura, o jogo e criação com estes conceitos relativizados. 
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A partir do seu questionamento da noção de verdade e da noção de sujeito, assim 

como da destituição da crença neles como algo fixo, dado e sem possibilidade de 

agenciamentos pela linguagem e subjetividade, a linguagem passa a ser vista como o 

espaço de produção do sujeito, das subjetividades, das realidades e das verdades e não 

como representação do real, da verdade, do sujeito e das coisas.  

Na sociedade contemporânea, tais questões ganham relevo especial. O sujeito é 

visto como um ser não unificado, não pronto, mas que comporta em si a mudança, em 

contraposição a uma visão que entendia o sujeito como um ser unificado, pronto e 

acabado.  

A visão cartesiana, base do Iluminismo, tinha o sujeito, centro do universo, com 

sua identidade unificada. Com a falência dos valores tradicionais e iluministas, operada 

desde o romantismo até a pós-modernidade, a concepção que se tem de sujeito é diversa 

da do Iluminismo. Nas palavras de Hall: 

O sujeito do Iluminismo estava baseado numa concepção da 

pessoa humana como um indivíduo totalmente centrado, unificado, 

dotado das capacidades de razão, de consciência e de ação, cujo 

―centro‖ consistia num núcleo interior, que emergia pela primeira vez 

quando o sujeito nascia e com ele se desenvolvia, ainda que 

permanecendo essencialmente o mesmo – contínuo ou ―idêntico‖ a ela 

– ao longo da existência do indivíduo. O centro essencial do eu era a 

identidade de uma pessoa. (HALL, 2006, p.10-11 ) 

Trazendo a etimologia da palavra identidade, podemos perceber que a ideia 

primeira de identidade a relacionava com o que não mudava, mas antes se mostrava 

fixo, sem alterações. O termo de origem latina é formado a partir do adjetivo ―idem‖ 

(com o significado de ―o mesmo‖) e do sufixo ―-dade‖ (indicador de um estado ou 

qualidade). Como tal, a etimologia desta palavra conduz à sua aplicação como 

qualificadora daquilo que é idêntico, ou, o mesmo, sendo, portanto, identificadora de 
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algo que permanece, destarte o que temos na contemporaneidade é uma outra visão da 

identidade, vejamos o que diz Hall 

(...) à medida em que os sistemas de significação e 

representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma 

multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, 

com cada uma das quais poderíamos nos identificar- ao menos 

provisoriamente. (HALL, 2006, p.13) 

 

Assim, acreditar em uma identidade plena e unificada como outrora, nas 

palavras de Stuart Hall, seria o equivalente a uma ficção: 

Se sentimos que temos uma identidade unificada desde o 

nascimento até a morte é apenas porque construímos uma cômoda 

estória sobre nós mesmos ou uma confortadora  ―narrativa do eu‖ 

(veja Hall,1990). A identidade plenamente unificada, completa, segura 

e coerente é uma fantasia. (HALL, 2006, p.13) 

 

A identidade, por sua vez, com suas transformações aponta para a subjetividade 

e no que ela consiste ou representa no processo das identificações dos sujeitos. Como já 

vimos, segundo Benveniste a subjetividade é entendida como ―a capacidade do locutor 

para se propor como ―sujeito‖ (BENVENISTE, 1991, p.288) 

Ampara-se no sujeito como condição da linguagem: ―É na linguagem e pela 

linguagem que o homem se constitui como sujeito; porque só a linguagem fundamenta 

na realidade, na sua realidade que é a do ser, o conceito de ego‖. (BENVENISTE, 1991, 

p.288). Assim sendo, a subjetividade é determinada pelo sujeito e o seu status 

linguístico.  

Para ele, ainda, a subjetividade parte do sujeito e suas relações com o outro: ―o 

que caracteriza a enunciação é a acentuação da relação discursiva com o parceiro, seja 

este real ou imaginário, individual ou coletivo‖, (BENVENISTE, 1989, p.87), ou seja, o 



[Digite texto] 
 

23 
 

que possibilita a enunciação é a reversibilidade de papéis no discurso numa relação 

eu/tu que proporciona trocas intersubjetivas. 

A identidade seria marcada por um processo de trocas intersubjetivas, sempre 

mediadas pela linguagem, e que nos interessa para pensarmos como as obras do nosso 

corpus apontam para o que é intersubjetivo, dizendo respeito à identidade pessoal e, 

ainda, às identidades e identificações em trocas, ou seja, como não fixadas, mas 

oscilantes entre posições ou papéis discursivos provisórios, revelando uma noção 

ampliada de identidade.  

Examinemos, a partir de tais considerações, sobre o sujeito, a linguagem e a 

identidade, a questão do autor, seu desaparecimento e morte, com base no pensamento 

de teóricos que contribuíram para a postulação do estatuto contemporâneo do autor, 

dentre os quais se destacam Roland Barthes e Michel Foucault. 

Em artigo célebre, A morte do autor, Barthes diz que a escritura é ―a destruição 

de toda a voz, de toda origem‖ (BARTHES, 2004, p.57). Se antes a noção de que a obra 

literária tem origem no seu escritor/autor era tida como válida, podemos considerar o 

que a morte do autor, ao ser sentenciada por Barthes, significou no entendimento da 

relação autoria/obra. 

A escritura, ou, a escrita de literatura traz a impessoalidade como característica 

primeira, pois, sendo ela o lugar de fuga do sujeito, a escritura é também espaço do 

literário, da obra com sua linguagem, onde a pessoalidade, ou o eu enquanto sujeito, 

desaparece:  

 [... ] desde que um fato é contado para fins intransitivos, e 

não para agir diretamente sobre o real, isto é, finalmente, fora de 

qualquer função que não seja o exercício do símbolo, produz-se esse 

desligamento, a voz perde a sua origem, o autor entra a sua própria 

morte, a escritura começa. (BARTHES, 2004,p.58). 
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O espaço da obra com sua linguagem e o que ela comunica prescinde do sujeito, 

pois, é ela um espaço neutro para Barthes.  ―A escritura é esse neutro, esse composto, 

esse oblíquo pelo qual foge o nosso sujeito, o branco-e-preto em que vem se perder toda 

identidade, a começar pela do corpo que escreve‖. (BARTHES, 2004, p57). Barthes traz 

a ideia de escritura como um neutro que subsume o corpo que escreve fazendo com que 

a sua identidade pessoal se perca.  

E apresenta, assim, a tese da morte do autor, bem como algumas outras noções 

de vital importância para pensarmos a autoria, como a ideia de que a escritura ao 

destruir a autoria enquanto voz de origem, apresenta-se como linguagem 

potencializadora de sentidos acionados no ato da leitura pelos leitores.  

Centrando-se na obra, Barthes atribui à linguagem literária a especificidade da 

impessoalidade:  

[...] linguisticamente, o autor nunca é mais do que  aquele que 

escreve, assim como ―eu‖ outra coisa não é senão aquele que diz ―eu‖: 

a linguagem conhece um ―sujeito‖, não uma pessoa, e esse sujeito, 

vazio fora da enunciação que o define, basta para ―sustentar‖ a 

linguagem, isto é, para exauri-la. (BARTHES, 2004, p.60) 

O ato de escrever ao assumir um caráter ―performativo‖ é que confere à escrita 

impessoalidade: 

 [...]dissociada de qualquer voz, levada por um puro gesto de 

inscrição (e não de expressão), traça um campo sem origem – ou que, 

pelo menos, outra origem não tem senão a própria linguagem, isto é, 

aquilo mesmo que continuamente questiona toda origem.‖ 

(BARTHES,2004,p.62) 

Sem a figura autoral como fonte ou origem de significados da obra, marcada 

pela impessoalidade e apresentando-se como geradora de significações pela leitura, a 

linguagem literária é espaço potencializador; locus característico. E o texto é visto como 

―um espaço de dimensões múltiplas‖ em diálogo intertextual situado no mundo ―onde 
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se casam e se contestam escrituras variadas, das quais nenhuma é original: o texto é um 

tecido de citações, oriundas dos mil focos da cultura.‖ (BARTHES,2004,p.62) 

Neste ponto, convém percorrermos o pensamento de Foucault a partir do texto O 

que é um autor?. Já na sua apresentação Foucault nos diz que ―A ausência é o lugar 

primeiro do discurso‖ (FOUCAULT, 1997, p.31). Começar por esta colocação em um 

discurso que pretende analisar e discutir a questão da autoria é já apontar caminhos para 

possíveis interpretações. O autor corrobora a ideia de Barthes sobre a autoria e 

linguagem como impessoais. Porém, situando e contextualizando contemporaneamente 

a autoria, Foucault admite a importância do autor, que se dá ainda hoje, quando 

buscamos compreender um conceito, um gênero ou um tipo de filosofia e nos 

deparamos nessa busca com a ―unidade primeira, sólida e fundamental, que é a do autor 

e da obra‖ (FOUCAULT, 1997, p.33)  

E parte da ideia de autor associada à obra e o seu movimento de análise da 

categoria autor é um movimento de dentro (do texto/das obras) para fora (o autor/a 

autoria como um dado exterior do literário), porém, já na definição de seu objeto de 

análise, e da maneira que ele será abordado, temos sinalizado que o fora/a exterioridade, 

habitado pelo autor, se daria em ―aparência‖.  

Pedindo emprestada a Beckett a sua formulação ―Que importa quem fala, disse 

alguém, que importa?‖ (FOUCAULT, 1997, p.34), Foucault prossegue seu estudo sobre 

a autoria falando-nos que nessa indiferença a esse alguém e/ou voz que fala está ―um 

dos princípios éticos fundamentais da escrita contemporânea‖ (FOUCAULT, 1997, 

p.34)  

O discurso dotado de nome de autor, não indicaria um ―discurso quotidiano, 

indiferente, flutuante e passageiro, imediatamente consumível‖, porém, ―um discurso 
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que deve ser recebido de certa maneira e que deve, numa determinada cultura, receber 

um certo estatuto.‖ (FOUCAULT, 1997, p.45) 

Isto leva Foucault a concluir que ―o nome de autor não transita, como o nome 

próprio, do interior de um discurso para o indivíduo real e exterior que o produziu‖, e , 

sim, ―de algum modo, bordeja os textos, recortando-os, delimitando-os, tornando-lhes 

manifesto o seu modo de ser ou, pelo menos, caracterizando-lho.‖  (FOUCAULT, 1997, 

p.45-46). O nome de autor, assim, remeteria para as obras. E diz Foucault sobre este  

nome: 

Ele manifesta a instauração de um certo conjunto de discursos 

e refere-se ao estatuto desses discursos no interior de uma sociedade e 

de uma cultura. O nome de autor não está situado no estado civil dos 

homens nem na ficção da obra, mas sim na ruptura que instaura um 

certo grupo de discursos e o seu modo de ser singular. (FOUCAULT, 

1997, p. 46) 

 

O nome de autor não é um nome próprio como os demais, mas um nome que se 

liga às obras de modo a estabelecer, com elas, e em relação a elas, a ligação específica a 

que alude Foucault: a ―função autor‖, ou, o ―modo de existência, de circulação e de 

funcionamento de alguns discursos no interior de uma sociedade.‖ (FOUCAULT, 1997, 

p.46) 

Para Blanchot, o autor é aquele que está dentro e fora da obra. Dentro deve estar 

fora, e fora, por vezes, adentra o seu espaço e, assim, podemos pensar no autor como 

aquele que cria a obra, mas também é criado por ela. O que a obra cria: o autor enquanto 

nome de autoria reconhecível e em ligação com sua obra(s), pois é um estilo, um 

discurso, uma enunciação e, sendo arte, a obra pode criar, ainda, uma relação entre obra 

e autoria, no espaço literário que remete para a condição do eu no discurso, uma 

condição que é atestada pela impessoalidade e presença, em alternância, na linguagem.  



[Digite texto] 
 

27 
 

 Logo poderíamos definir o fora nos seguintes termos: ―A noção de fora é menos 

um conceito que possa ser delimitado e conhecido do que uma função, uma prática que 

envolve um questionamento radical do fazer literário.‖ (LEVY, 2011, p.18).  

Assim, a palavra literária é tida como fundadora de sua própria realidade e logo 

ao autor cabe construir uma realidade literária que, uma vez criada, prescinde dele, mas 

é o locus em que ele pode figurar a autoria integrada ao espaço ficcional.  

As escritas de caráter autobiográfico encenam esse movimento de 

desdobramento e abertura para fora, de modo em que o eu que enuncia, o sujeito na e da 

linguagem, assume a feição de um ―ele‖ (com o que este ele possa carregar de 

impessoalidade, distanciamento e desdobramento), pois  esse ―ele‖  apresenta o eu como 

um outro, o que não é mais o eu que narra, e sim, um novo eu tornado pela linguagem. 

A passagem ao ele não significa uma passagem a terceira pessoa como 

pessoalidade, mas a um ele que, não sendo o eu individual, centrado e fixo, é uma 

exterioridade, alteridade e impessoalidade, resumida na forma do ―neutro‖.  

A passagem do eu ao ele tem, em Blanchot, um nome: o 

neutro. A relação neutra é aquela em que o sujeito não mais se 

encontra. É no movimento de sairmos de nós mesmos que alcançamos 

a experiência do que é inteiramente fora de nós e alteridade: o próprio 

fora. (LEVY, 2011, p.40) 

 

A autoria assume a posição desta passagem nas obras a serem analisadas, 

enquanto categoria integrada à narrativa, uma vez que elas, através de estratégias  

próprias, buscam dar conta do sujeito, do eu, da subjetividade e da identidade de modo 

singular.  

 E para concluir estas considerações, reportamo-nos à crise do autor segundo 

Michael Bakhtin que refere-se ao ―questionamento do próprio lugar da arte no todo 

cultural, no acontecimento existencial;‖ (BAKHTIN,1997, p. 215-216). O autor para 
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Bakhtin, não é um locus determinado e sim a obra, com seu espaço de criação, 

determinado culturalmente, mas não de modo fixado e nem como totalidade:    

  

...o lugar tradicionalmente acatado deixa de ser justificado: o artista é 

algo determinado — não se pode ficar artista, não se pode entrar nessa 

esfera delimitada; não se trata de superar os outros na arte, mas de 

superar a própria arte; rejeitam-se os critérios imanentes a dado campo 

cultural, rejeitam-se os campos da cultura na sua própria 

determinação. O romantismo e sua ideia sobre a totalidade da criação 

e do homem. (BAKHTIN,1997, p. 215-216) 

 

 As considerações, a seguir, buscam mostrar o desdobramento desta questão do 

desaparecimento e ―morte‖ da autoria apontando para o que entendemos por 

evidenciamento da autoria na ficção contemporânea. 

 

1.2  AUTORIA E EVIDENCIAMENTO 

 

 

Transcrita, a palavra evidentemente muda de destinatário, e por isso 

mesmo de sujeito, pois não há sujeito sem Outro. O corpo, embora 

sempre presente (não há linguagem sem corpo), cessa de coincidir 

com a pessoa, ou, para dizer ainda melhor: a personalidade. O 

imaginário do falante muda de espaço: já não se trata mais de 

pedido, de apelo; trata-se de instalar, de representar um descontínuo 

articulado, ou seja, na verdade, uma argumentação.  

(BARTHES, 1995) 

 

 Após refletirmos sobre a noção de desaparecimento que recobre a linguagem, 

voltar-nos-emos para ela procurando balizar o aparente evidenciamento que é passível 

de experimentar a autoria. O que aponta para a condição do eu na linguagem e do 
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sujeito na contemporaneidade. Estaremos, assim, refletindo sobre a linguagem literária 

que remete para a autoria de modo específico. 

Em Esquecer Fausto – fragmentação do sujeito em Raul Brandão, Fernando 

Pessoa, Herberto Helder e Maria Gabriela Llansol, Pedro Eiras aborda a passagem de 

um modelo de sujeito cartesiano a outro que se configura diverso deste. O sujeito é um 

não-outro, identidade que nasce da diferença, instaurada pela enunciação, perante o 

exterior. (EIRAS, 2005, p.15) 

Eiras chama a atenção para a etimologia do termo sujeito que apontaria para uma 

ideia de sujeito não agente, mas objeto, pois subjectus é particípio passado do verbo 

subjicere cujos sentidos apontam para as ideias de submissão, subordinação e de 

sujeição. Para ele, teria sido o Iluminismo a promover a passagem do eu subjectus ao eu 

agente, ou de sujeito desprovido de subjetividade a sujeito da interpretação. E lembra 

Eiras que sujeito à interpretação (o sujeito passível de ser lido, interpretado e pensado 

com sua subjetividade) é diferente de sujeito da interpretação (pois o sujeito não só 

produz a interpretação como também é produzido por ela).  

Desta forma, quando pensamos a autoria, estamos pensando o sujeito, sem 

esquecer a possibilidade de a autoria figurar como categoria narrativa, como narrador-

personagem, nos textos, como voz que narra e personagem protagonista da obra, 

assumindo um papel ativo, de agente, nela.  

Pensar o autor como sujeito e o sujeito como autor, significa convocarmos um 

entendimento de linguagem, não fixa, mas movente, dialógica, em interações e trocas de 

papéis linguísticos. E a este respeito fala Eiras: 

Renunciar ao autor empírico como instancia de verdade não é 

renunciar ao conceito de sujeito; o abandono das ilusões expressivistas 

e intencionais não impede de sistematizar os diferentes sujeitos do 

texto literário (do autor textual à personagem como agente e 

enunciador), sendo que não se pode inferir dos biografemas de 
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qualquer destas entidades biografemas do autor empírico. O texto 

resulta da sobreposição de enunciações por diversos sujeitos, como 

pretendia Bakhtine ao salientar o funcionamento dialógico da escrita. 

(EIRAS, 2005, p.18) 

 

 O que Eiras postula é que nós só definimos o autor através do texto, por isso não 

é possível explicar o texto a partir do autor (o texto como sintoma de um sujeito autor 

produtor). E irá definir o autor da seguinte maneira: ―“Autor” é um atributo do sujeito 

enunciador, um acontecimento do texto: só o jogo de enunciações, o endereçamento, a 

diferença entre entidades definidas na escrita cria o autor.‖ (EIRAS, 2005, p.23).  

 O autor como categoria integrada ao narrativo, como narrador-personagem, ou 

criação da linguagem, pode ser pensado a partir do ―jogo de enunciações‖ a que se 

refere Eiras. Sendo assim, ele irá dizer que é ilusória a presença do autor empírico no 

texto, o que encontra ressonância no que Barthes diz sobre o ―efeito de real‖, que 

consiste em uma ilusão referencial que pode pôr, no espaço literário, a figura autoral 

atrelada a um caráter (auto) biográfico em termos ficcionais. 

 A linguagem cria sujeitos e interlocutores, e sua própria realidade. O que leva 

Eiras a postular que a linguagem literária é não referencial e autotélica dizendo que o 

único referente da escrita é ela mesma (o texto é autotélico), ou seja, não designa uma 

realidade exterior, mas cria ―a ilusão referencial‖, sem que haja um referente instituído 

como ―o real‖. 

 As obras de literatura, em relação ao real, apresentam um novo quadro de 

referência através do texto, e da linguagem, atribuindo ao real uma nova significação e 

novas possibilidades de sentidos. E Eiras dirá que, ao instaurar a morte do autor, 

Barthes, abriu caminho para pensarmos esta postulação e seus desdobramentos através 
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do ―estudo de diversos sujeitos (autor textual, narrador auto-ou homodiegético
2

, 

personagem como agente e enunciador‖. (EIRAS, 2005, p.20). 

Para Eiras a expressão ―morte do autor‖ gera equívocos, pois, conforme ele 

explica: ―o conceito de autor empírico permanece operacional em certos contextos ( 

indústria do livro, mercado, mass media), mas não permite descrever uma origem do 

texto; por outro lado, o autor empírico nunca ―morreu‖, pois nunca esteve ―vivo‖ no 

texto: simplesmente nunca existiu nele. (EIRAS, 2005,p.20) 

O autor textual pode fazer parte do texto como personagem, porém, essa posição 

ocupada por ele não remeteria para a figura empírica do autor em nenhuma instância. O 

autor empírico é inverificável na obra e, logo, ―(...) nunca é o autor empírico que se 

transforma em personagem de ficção (o que seria, além de inverificável, impossível, já 

que a personagem de ficção é um acontecimento da linguagem)‖ e o que  pode se dar é 

―ao invés, uma personagem de ficção, designada como autor textual, [ser] fantasiada 

pelo leitor como autor empírico.‖ (EIRAS, 2005,p.22-23) 

Assim, autor pode ser entendido como uma posição, a partir das obras, o que 

equivale a dizer que a autoria não é uma categoria narrativa fixa, mas que pressupõe 

movimento/mudança de posições e enunciação.  

O autor, como escritor
3
, é passagem, momentânea, do texto/ da obra, ao leitor; é, 

pois, movimento em direção ao outro e à linguagem, e, pela própria natureza dela, é 

destinado a ser uma origem pessoal-impessoal.  

                                                           
2
 Gerard Genette propôs uma tipologia textual com base nas relações de identidade entre autor, narrador e 

personagem gerando as noções de ficção homodiegética, quando o autor é diferente do personagem, o 

personagem é idêntico ao narrador e o narrador difere da autoria. Já a autobiografia heterodiegética seria 

quando o autor é igual ao personagem que por sua vez difere do narrador e este do autor. (cf  Melo e 

Costa, 2010, p. 145-146), Eiras, no trecho citado, parece remeter para tal tipologia. 
3
 Em texto Para/ou onde vai a literatura, Roland Barthes irá dizer a respeito daquele que escreve, o 

escritor, que ‖É muito importante inserir o corpo do escrito na sua escrita‖ e que ―o emblema da escrita, 

que é uma proliferação, uma disseminação ao longo da página.‖ traz  o autor como  aquele que ― não 

existe senão no momento em que produz, e não no momento em que produziu.‖ ( Escrever... Para que? 

Para quem?, 1974, p.18-19) 
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Em sua obra Seis passeios pelos bosques da ficção, Umberto Eco é outro crítico 

que fornece contribuições para que pensemos a autoria, pois faz uma aproximação entre 

autor e leitor utilizando-se de uma terminologia que colabora para tais. Ele fala em 

autor-modelo e leitor-modelo. O leitor faz parte do processo de contar a história como 

leitor-modelo (como um projeção do autor-modelo) e da própria história (como aquele 

que efetivamente lê a obra). 

Isto leva Eco a dizer sobre o autor-modelo que ele ―não é necessariamente uma 

voz gloriosa, uma estratégia sublime‖ e que, como estratégia textual, pode aparecer  

explicitada ou não: ―Há outros casos em que, com maior desfaçatez porém mais 

sutilmente, apresentam-se autor-modelo, autor empírico, narrador e entidades ainda 

mais vagas, colocadas no texto narrativo com o propósito explícito de confundir o leitor. 

(ECO, 1994,p.24). É importante o que diz Eco, nesta passagem, pois, sua colocação 

abre espaço para pensarmos as diversas possibilidades de representação da autoria. 

Se a autoria pode figurar de várias formas no espaço literário, através de 

estratégias textuais diversas, até mesmo como autor empírico, não é de outra forma, a 

não ser como uma voz que narra, ou estratégia, que evidencia, no final das contas, a 

pessoalidade textual da autoria, não havendo a correlação entre autor empírico e 

estratégia textual, mas a autoria tornada texto para um leitor modelo.  

A questão da autoria aparece, então, como estratégias e jogo de linguagem, e 

pode ser pensada como parte do texto, entre desaparecimento e evidenciamento. 

Outro crítico que nos ajuda a pensar a autoria é Antoine Compagnon. Levando 

em conta o pensamento de Barthes e Foucault, Compagnon considera que o autor é, 

pois, um produto do texto: 

 

O autor cede, pois, o lugar principal à escritura, ao texto, ou ainda ao 

―escriptor‖, que não é jamais senão um ―sujeito‖ no sentido gramatical 
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ou linguístico, um ser de papel, não uma pessoa no sentido 

psicológico, mas o sujeito da enunciação que não preexiste à sua 

enunciação, mas se produz com ela, aqui e agora.   (COMPAGNON, 

2001, p.50-51) 

 

 Em busca de compreender a autoria, Compagnon irá dizer que, do outro lado da 

intenção do autor há, na verdade, a intenção apenas, pensando ―a noção de intenção 

após a crítica do dualismo tradicional do pensamento e da linguagem.‖ 

(COMPAGNON, 2001, p. 79), pois ―trata-se de sair desta falsa alternativa: o texto ou o 

autor‖ uma vez que ―nenhum método exclusivo é suficiente‖. (COMPAGNON, 2001, p. 

96)  

 O crítico postula que ―A única intenção que conta em um autor é a de fazer 

literatura (no sentido em que a arte é intencional)...‖ (COMPAGNON, 2001, p. 81). E  

faz a seguinte colocação: ―Ora, a volta ao texto, exigida pela nova crítica, não foi muitas 

vezes senão a volta ao autor como ―projeto criador‖ ou ―pensamento indeterminado...‖ 

(COMPAGNON, 2001, p. 66)   

 Giorgio Agamben traz outra importante contribuição em artigo intitulado  ―O 

autor como gesto‖, em sua obra Profanações. Nele chama a nossa atenção para o 

alguém por trás da formulação citada por Foucault, tomada à Beckett, dizendo:  

Há por conseguinte, alguém que, mesmo continuando anônimo e sem 

rosto, proferiu o enunciado, alguém sem o qual a tese, que nega a 

importância de quem fala, não teria podido ser formulada.‖ 

(AGAMBEN 2007, p.55).   

 

 E diz: ―O mesmo gesto que nega qualquer relevância à identidade do autor 

afirma, no entanto, a sua irredutível necessidade.‖ (AGAMBEN, 2007, p.55). O que 

sugere a frase é que a identidade pessoal do autor não é uma necessidade, mas que o 

autor, como aquele que enuncia, é uma necessidade/possibilidade na obra. 
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 E Agamben destaca, a partir da fala de Foucault que identifica o autor com o 

papel de morto na escritura, esta morte como uma encenação: ―O autor não está morto, 

mas pôr-se como autor significa ocupar o lugar de um morto. Existe um sujeito e, no 

entanto, ele se atesta unicamente por meio dos sinais de sua ausência. Mas de que 

maneira uma ausência pode ser singular?‖ (AGAMBEN, 2007, p.58)  

 À autoria como ―ausência singular‖, ou à singularidade desta ausência,  

Agambem chama de gesto. O autor é ―o ilegível que torna possível a leitura, o vazio 

lendário de que procedem a escritura e o discurso.‖ (AGAMBEN, 2007, p.61).  

 O mesmo sujeito que torna possível as obras para a leitura, produzindo-as, é um 

ilegível, não pode ser lido como pessoa física em relação às obras ou a partir delas, 

sendo um vazio, não uma presença. E por outro lado este seu gesto resulta em uma 

presença na obra: ―o gesto do autor é atestado na obra a que também dá vida, como uma 

presença incongruente e estranha [...]‖ (AGAMBEN, 2007, p.61).  

 O que nos ajuda a pensar a autoria como uma ausência singular que está 

presente-ausente na obra, enquanto produtor dela, evidenciando-a como criação; com 

este gesto, o autor torna-se a ―presença incongruente e estranha‖, a que Agamben faz 

menção: o criador dela. 

A autoria pode ser pensada, então, como algo que envolve uma relação que 

alterna desaparecimento/evidenciamento. Tal evidenciamento mostraria a autoria como 

possibilidade de dizer, produzir/criar um discurso, ou, como uma textualidade ficcional; 

na figura do narrador-personagem, com sua identidade narrativa que, no final das 

contas, é uma interpretação/uma versão do eu como um si (um outro, um personagem, 

uma diferença, a alteridade). Assim fala Paul Ricouer: ―A narrativa constrói a 

identidade do personagem, que podemos chamar sua identidade narrativa, construindo a 

da história relatada.‖ (RICOEUR, 1991, p. 176), o que gera o si mesmo como outro, ou 
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a pessoalidade/impessoalidade atrelada à autoria como narrador-personagem na 

narrativa, a apontar para a noção plural do eu como ―eus‖ e como ―outros‖.  

Desta forma, ao se tornar parte do texto, a autoria assumiria, enquanto eu, a 

condição de sujeito plural, a experimentar as múltiplas posições sujeito e a se constituir 

como sujeito através da linguagem. 

 Em Tempo e narrativa, volume 3, Ricouer indaga: ―Qual é o suporte da 

permanência do nome próprio?‖, para logo em seguida afirmar que ―A resposta tem de 

ser narrativa‖ , pois, a história contada traz o quem da ação narrativa e, portanto, ―a 

identidade do quem não é mais que uma identidade narrativa‖. (RICOUER, 2010 c, 

p.419) 

 A identidade narrativa em Ricouer é um conceito importante, pois, não se 

restringe ao sujeito individual, mas, mostra-se como identidade aberta à alteridade; e 

pensada como passível de ―ser aplicada tanto à comunidade como ao indivíduo.‖ 

(RICOUER, 2010 c, p.420).  

 O que estamos chamando de evidenciamento autoral como estratégia narrativa, 

ou seja, a autoria como categoria integrada ao que é narrado, equivale a dizer que o 

autor é tornado personagem da narração; autor textual e textualizado pela concepção de 

sujeito e representação que aponta para a crise e reformulação destes conceitos nas 

autoficções. 

 Nas obras do nosso corpus temos estratégias específicas que singularizam ou 

particularizam o modo de narrar de seus autores: o caráter autobiográfico, a memória e a 

remessa para um nome de autoria a experienciar as posições do eu pós-moderno, como 

categoria integrada ao narrativo, na figura de um autor-narrador-personagem com seu 

protagonismo. É o que desenvolveremos, a seguir. 
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1.3.  O JOGO (AUTO) FICCIONAL COM A AUTORIA –  O NARRADOR INFANTE  

 

Podemos nos perguntar, não: como se exprime o autor empírico no 

texto?, mas: como faz o texto crer na realidade empírica do seu 

autor?[...] Como Jacques Derrida defende, a consciência que 

qualquer sujeito tem de si mesmo nunca é da ordem da 

presença[...]mas dá-se no interior de uma linguagem como jogo de 

diferimentos e diferenças.  (EIRAS, 2005, p.24-25 ) 

 

Aqui desenvolveremos a noção de linguagem como jogo, o que possibilita que a 

autoria se revele entre desaparecimento-evidenciamento, em alternância, no discurso 

literário, como entendemos que se dê nas três obras de nosso corpus. Convém, então, 

nos debruçarmos sobre esta noção mais detidamente. Também analisaremos a questão 

do narrador-infante e suas relações com a literatura chamada infantojuvenil. 

 A visão de linguagem que permite chegar à noção de escrita como jogo está 

presente tanto em Barthes quanto em Foucault. Eles atribuem à linguagem a 

possibilidade de jogar. Barthes trata da escrita/linguagem como possibilidade de 

abertura de um espaço, o espaço da leitura, que é espaço de fruição. Por ocasião de seu 

ensaio, O prazer do texto, Barthes fala desta questão da seguinte maneira: 

 

Se leio com prazer essa frase, essa história ou essa palavra, é 

porque foram escritas no prazer (esse prazer não está em contradição 

com as queixas do escritor). Mas e o contrário? Escrever no prazer me 

assegura a mim, escritor- o prazer de meu leitor? De modo algum. 

Esse leitor, é mister que eu o procure (que eu o ―drague‖), sem saber 

onde ele está.Um espaço de fruição fica então criado. Não é a 

―pessoa‖ do outro que me é necessária, é o espaço: a possibilidade de 

uma dialética do desejo, de uma imprevisão do desfrute: que os dados 

não estejam lançados, que haja um jogo. (BARTHES, 2008, p.9, grifo 

meu) 
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A escrita, que comporta essa noção de jogo, mostra-se como escritura para 

Barthes, sendo uma escrita desejante de um leitor, desde sua origem, ou seja, ela é 

pensada em sua origem pelo escritor/autor como escrita desejante do outro:  

O texto que o senhor escreve tem de me dar prova de que ele 

me deseja. Essa prova existe: é a escritura. A escritura é isto: a ciência 

das fruições da linguagem, seu kama- sutra (desta ciência, só há um 

tratado: a própria escritura). (BARTHES, 2008, p.11) 

 

 É também Barthes que, após falar do espaço estético de fruição dos textos como 

um espaço de intermitência, sinaliza a fruição como ―a encenação de um aparecimento 

desaparecimento‖ (BARTHES, 2008, p.16). Em outro momento, ele diz que o texto 

moderno é um ―texto-limite‖. Esse limite é experimentado na linguagem e pela 

linguagem, na enunciação, não na sequência dos enunciados. (cf. BARTHES, 2008, 

p.19)  

Em relação a este texto de prazer, e o espaço aberto pelo uso da linguagem de 

modo estético, não estaríamos diante de um autor/ativo e um leitor/passivo, não 

havendo um sujeito e um objeto, mas diante da fruição, podendo esta ser entendida 

como ―neutra‖. O texto ―deixa entrever a verdade escandalosa da fruição: que ela 

poderia muito bem ser, abolido todo o imaginário da fala, neutra.‖ (BARTHES, 2008, 

p.23) 

Foucault se refere à ideia de escrita como jogo na e da linguagem de forma 

análoga na reflexão abaixo: 

O que quer dizer que a escrita é um jogo ordenado de signos 

que se deve menos ao seu conteúdo significativo do que a própria 

natureza da significação, mas também que esta regularidade da escrita 

está sempre a ser experimentada nos seus limites, estando ao mesmo 

tempo em vias de ser transgredida e invertida, a escrita desdobra-se 

como um jogo que vai infalivelmente para além das suas regras, desse 

modo as extravasando. (FOUCAULT, 1997, p.35)  
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 E, assim, como em Barthes, a escrita revela-se como jogo e possibilidade do eu 

encenar-se nela. A encenação consiste em um jogar, pela e na linguagem literária, onde 

o eu precisa representar um papel pessoal/impessoal, embora de forma encenada. 

O jogo que envolve a autoria entre desaparecimento e evidenciamento, por se 

tratar de uma alternância que recobre a primeira pessoa narrativa, envolve um 

movimento que muito mais que consistir em ora apontar para o desaparecimento, 

mostrando-o como passível de ser identificado, e ora para o evidenciamento, como 

também identificável, revela uma articulação indissociável entre ambos. 

Nesta articulação, a presença do eu revela-se na ausência do sujeito, e a ausência 

faz parte da presença, ou mesmo, a ausência é condição da sua presença de modo, 

aparentemente paradoxal, embora possível à relação que se estabelece a partir do espaço 

literário, da crítica ao sujeito e à linguagem.  

Cabe ressaltar que o jogo que envolve a autoria, também abarca o leitor. Em 

Umberto Eco, a ideia de jogo onde é possível uma espécie de performance, desta vez 

com a figura do leitor, está presente. O leitor-modelo é um tipo ideal; é uma criação do 

texto (não só da linguagem, mas da obra) e, em certo momento, Eco nos diz: ―Cabe, 

portanto, observar as regras do jogo, e o leitor-modelo é alguém que está ansioso para 

jogar.‖ (ECO, 1994,p.16)  

Logo, podemos concluir que a escrita pode se estabelecer como um jogo, que 

seria jogado por esse leitor ideal (leitor-modelo), projetado a partir da obra pelo autor, 

também ―ideal‖, porque um autor-modelo, correlato de seu leitor, como um ―alguém‖ 

impessoal. 

Sobre os leitores, Eco irá dizer, ainda, que os usos que fazemos dos textos 

podem envolver devaneio (procurar na leitura fatos e sentimentos que só dizem respeito 

a quem lê), mas o que cabe sempre ao leitor, no jogo da leitura, é colaborar com o texto, 
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preencher suas lacunas e, por esta razão, como leitores empíricos, não deveríamos 

sobrepor as nossas expectativas sobre as do leitor-modelo. 

Colaborar com a leitura é, pois, algo próximo do que Gilles Deleuze chama de 

―boa maneira de ler‖, quando trata da ideia de devir em ―Uma conversa o que é? Para 

que serve?‖. A leitura que pede a colaboração do leitor é uma leitura polissêmica:  

É a boa maneira de ler: todos os contra-sensos são bons, na 

condição todavia de que não consistam em interpretações, mas que 

digam respeito ao uso do livro, que multipliquem o  seu uso, que 

construam uma língua no interior da sua língua. (DELEUZE & 

PARNET, 2004, p.15) 

 

 A possibilidade de jogo, onde ocorre uma encenação do eu se dá, pois, porque a 

linguagem literária assume certa potência. Deleuze irá dizer que ―As questões fabricam-

se, como qualquer outra coisa.‖ (DELEUZE & PARNET, 2004, p.9), apontando para o 

caráter de criação da linguagem.  

 Desta forma, entendemos que o jogo ficcional com a autoria, que alterna 

desaparecimento/ evidenciamento, consiste em um jogo de linguagem que traz para o 

espaço literário a autoria não como pessoalidade, mas, de forma específica, através de 

estratégias próprias do narrar nas três obras de nosso corpus, como criações da 

linguagem. 

 A primeira dessas estratégias consiste em apresentar um narrador infante que 

traz a marca da primeira pessoa narrativa remetendo para a autoria de modo específico.  

E diante disto, poderíamos indagar sobre a destinação das mesmas: seriam obras 

passíveis de serem lidas por crianças e jovens, unicamente? Convém nos determos sobre 

o que seria a chamada literatura infantojuvenil antes de buscarmos uma resposta 

possível. 
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Esta literatura costuma ser identificada como destinada unicamente ao público 

formado por crianças e jovens e, ainda, como não adequada para adultos, em termos de 

temática e de linguagem, ou mesmo, identificada com um tipo de leitura ligada à escola, 

o que a leva a assumir um caráter didático e pedagógico, podendo se mostrar destituída 

de seu caráter literário ou estético. 

Uma noção que aqui queremos destacar é a de a chamada literatura 

infantojuvenil traz a especificidade de também poder ser lida por crianças e jovens, 

assim como por qualquer adulto, por ser um tipo de arte que comunica esteticamente 

através da palavra, sendo literatura, apenas, independente de seu público. 

A este respeito nos fala o crítico Peter Hunt em seu livro Crítica, teoria e 

literatura infantil, quando diz que ―De certo modo, portanto, a literatura é o que 

escolhemos fazer dela.‖ (HUNT, 2010, p.90) 

Em outra passagem Hunt alerta: ―Em suma, a infância não é hoje (se é que 

alguma vez foi) um conceito estável. Por conseguinte, não se pode esperar que a 

literatura definida por ela seja estável. (HUNT, 2010, p.94). Peter Hunt diz, sobre o 

público atribuído a esta literatura, que ele é um público não fixo: ―O público implícito 

em ‗Literatura infantil‘ é um público em desenvolvimento.‖ (HUNT, 2010, p.116).  

O autor aponta para o quão variável é a literatura que presumidamente se destina 

à infância (e podemos dizer, também, para a juventude). Assim, podemos nos referir à 

literatura infantojuvenil, sempre de modo provisório e em relação ao seu público, 

também provisório, muito mais que a classificarmos, ou, a designarmos por noções ou 

conceitos definitivos. Mais uma vez, Hunt diz que: 

A literatura infantil, por inquietante que seja, pode ser 

definida de maneira correta como: livros lidos por; especialmente 

adequados para; ou especialmente satisfatórios para membros do 

grupo hoje definido como crianças. (HUNT, 2010, p.96).  
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Temos em conta que a chamada literatura infantojuvenil se caracteriza 

particularmente, e não unicamente, por seu público. E seu público, assim como ela, 

também se mostra variável, múltiplo e movente. E, desta forma, o termo que a define 

não dá conta de abarcar toda sua especificidade.  

Podemos pensar, então, que ela apresenta-se como não totalmente delimitável, 

classificável, ou conceptualizável, mas variável, constituída culturalmente e que aponta 

para um público, possível, ou potencial, formado por crianças e jovens, também não 

fixado e exclusivo, mas que se constitui de modo variável ao longo do tempo.  

Sendo assim, optamos por entender as obras do nosso corpus, não como 

literatura infantojuvenil, mas como arte da palavra, literatura apenas, independente do 

público a que ela possivelmente, ou potencialmente se destine. Quando nos referimos à 

a literatura deste modo, pensando em sua recepção, em termos de público, e não de 

leitores num sentido amplo e impessoal, estamos considerando os usos que se fazem 

dela e não o que torna esta literatura arte, ou como ela se constitui, com sua 

especificidade, em linguagem artística que deseja comunicar uma experiência, através 

da fabulação.  

Torna-se importante, então, pensar o que é o infante e a infância para uma 

melhor compreensão das obras, uma vez que elas põem, em cena, narradores na 

condição de infantes.  

Em História social da criança e da família, Philippe Ariès recupera 

representações da infância e do infante ao longo do tempo e diz que antes do século 

XVIII a visão que se tinha do infante e da infância era uma visão que ora negligenciava 

a criança enquanto pessoa, uma vez que muitas morriam cedo e eram tidas como seres 

fracos, ora sacralizava a figura do infante, uma vez que ela era associada à iconografia 

religiosa, o que muito contribuiu para a idealização da figura do infante e da infância.  
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Ele nos diz, nesta obra, em capítulo intitulado ―A descoberta da infância‖ que no 

mundo medieval não havia espaço para as representações da infância. O que ocorria é 

que a criança era vista como não tendo uma infância a ser representada. 

Até por volta do século XII, a arte medieval desconhecia a 

infância ou não tentava representá-la. É difícil crer que essa ausência 

se devesse à incompetência ou à falta de habilidade. É mais provável 

que não houvesse lugar para a infância neste mundo. (ARIÈS, 1981, 

p.50) 

A criança ainda era vista como um adulto em miniatura: ―No mundo das 

fórmulas românicas, e até o fim do século XIII, não existem crianças caracterizadas por 

uma expressão particular, e sim homens de tamanho reduzido.‖ (ARIÈS, 1981, p.51) 

Após este período a criança ganha espaço na família, deixa de ser negligenciada, 

sacralizada, ou tratada como um adulto em miniatura, como na Idade Média, e inicia-se 

um tempo de conceber a criança inserida nas relações familiares. O infante passa a ser 

um ser com suas características próprias, suas diferenças, subjetividades, 

particularidades, merecedor de afeto, carente de cuidados, que deve ser protegido e que 

experimenta uma fase de crescimento marcada pela transição ou passagem à vida 

adulta- visão que é a que hoje temos associada ao infante e à infância. 

As noções de criança/infante variam conforme as épocas e ao longo do tempo, 

não sendo algo fixo e nem tampouco apenas natural, logo, a visão de infância mostra-se 

também variável ao longo do tempo e delimitada culturalmente na longa duração. 

Prosseguindo com nossa análise, para falar do narrador infante vale recorrer à 

etimologia da própria palavra na qual “in” é prefixo que indica negação e “fante” 

particípio presente do verbo latino fari, que significa falar, dizer (CUNHA, 1997, p. 

435). O infante é, dessa forma, ―aquele que não fala‖, aquele que não tem voz.  

Contrariando esta visão, as obras de nosso corpus apresentam uma visão de 

infância que considera o infante como sujeito ou indivíduo ativo e participante do 
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mundo à sua volta, o que equivale a dizer que o protagonismo, em geral reconhecido 

apenas nos adultos, é atribuído aos infantes. 

  Em sua obra Infância e história: destruição da experiência e origem da 

história, o filósofo italiano nos apresenta a ideia de infância do homem ou o momento 

de apropriação da linguagem e sua inserção na cultura, considerando o infante numa 

―perspectiva de uma infância como dimensão original do humano.‖ (AGAMBEN, 2001, 

p.76).  

 Nas três obras de nosso corpus nós temos autores-narradores e personagens 

infantes que estão todo o tempo a narrar suas próprias vivências e experiências em 

relação aos demais, sejam outras crianças, ou adultos, familiares, ou, a coletividade 

social e/ou política e religiosa na qual estão inseridos - o que destacaremos ao analisar 

as obras, examinando o protagonismo infante e como ele se revela através dos 

narradores. Para Delgado e Duarte a autoficção se define como uma escrita do eu e do 

outro  

A autoficção é uma tentativa de escrita do eu e do outro, pois 

recompõe fragmentos do ―eu‖ que se escreve juntamente com 

histórias alheias, sejam elas de familiares ou mesmo desconhecidos. O 

autor autoficcional, ao inserir a vida do outro na relação com a sua 

história de vida reconhece textualmente a contribuição dessas histórias 

paralelas na formação da sua história e do seu ―eu‖.(DELGADO e 

DUARTE, 2010, p.3) 

 

  Nelas, o narrador infante, autor do narrar e personagem protagonista dele, 

―representa‖ a autoria em sua ambivalência em relação ao eu discursivo, não fixo, bem 

como ao sujeito contemporâneo, com sua identidade e subjetividade plurais.Trata-se de 

compor uma história de uma vida pela atividade de configuração narrativa. E o narrador 

tem papel primordial nisto. Sobre o narrador podemos dizer que ele é:  
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A voz, a emissão através da qual o universo emerge, se desprende de 

uma garganta de papel, recorte de uma das possíveis manifestações do 

autor. Como narração, ela emana de um ser criado pelo autor que 

dentre a galeria das suas posturas – personagens -, elegeu-a como 

narrador. (DAL FARRA,1978 p.19) 

 

 Derrida, ao analisar o narrador em Proust, pensa o protagonista não como herói, 

mas como uma objetividade estética à visão, ou seja, como evidenciamento do narrador 

como protagonista justamente porque narra. E fala sobre o narrador: ―O narrador é na 

verdade o herói revelado a si próprio, é aquele que o herói no decorrer de toda a sua 

história deseja, mas jamais pode ser; toma agora o lugar deste herói[...] (DERRIDA, 

1971 p.41) 

 Poderíamos dizer como Derrida diz sobre a obra de Proust, que o narrador, 

nestas três obras de nosso corpus, estabelece, de modo autoficcional, ―as estranhas 

relações entre o sujeito que escreve o livro e o sujeito do livro, entre a consciência do 

narrador e do herói, tudo isto lembra o estilo do devir e a dialética do ―nós‖[...] 

(DERRIDA, 1971, p.41.  

Para Bakhtin, o herói, como ―outra consciência‖, aponta para o outro e tem 

como realidade uma exposição discursiva/estética: ―E essa realidade do herói - da outra 

consciência - que é objeto da visão artística e proporciona objetividade estética à visão.‖ 

(BAKHTIN,1997, p. 212). Assim, nos deteremos, em seguida, nos narradores infantes 

das obras de nosso corpus e no seu modo singular e próximo de narrar em cada uma das 

obras, procurando observar como se dá esse narrar infante, ou de que modo se mostra o 

narrador personagem infante, com seu protagonismo, evidenciando uma visão estética 

da narrativa de si, autoficcional. 
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 Em Os Anjos a narradora, assume um narrar que apresenta o eu como aquele 

capaz de dizer eu e narrar-se de modo cambiante, entre trocas intersubjetivas. A 

narrativa inicia com a narradora contando um episódio entre ela e a mãe. 

A minha mãe estava em cima de um banco e tinha na mão uma cava 

acesa. Eu tinha ido prender o cão e quando voltei dei com ela assim.  

Gritei-lhe da porta. Pára! 

Mas ela não me ouvia [...] e começamos a arder (...)(GERSÃO, 2000, 

p. 7) 

 

 Na relação entre Ilda e a mãe (ela e eu), as duas ardem. Identificam-se e 

repelem-se como mãe e filha, como mulheres, como sujeitos. A narradora fica 

identificada como ―Eu‖, um ser capaz de dizer-se, impor-se e agir ―Gritei-lhe! Pára!‖, 

diante do outro pessoal e impessoal diante do eu (―a minha mãe‖, ―ela‖), embora não 

sendo ouvida. 

  A fusão entre as duas em um ―nós‖ (―começamos a arder‖) aponta para  a 

intersubjetividade, numa situação limite entre eu/o outro,  e que fica demonstrada nesta 

passagem que testa e atesta as fronteiras/não fronteiras entre o eu e a 

outridade/alteridade; entre a narradora e a mãe.  

 Logo este eu hibridiza-se em um nós, quando ela e a mãe sentem, juntas, o calor 

do fogo em meio à tensão do momento.  No trecho citado Ilda e a mãe tornam-se uma,  

e estabelece-se uma identificação provisória que ocorre para logo desfazer-se: ―Depois 

ela começou a chorar e tremer e disse que a culpa era minha (...)‖. (GERSÃO, 2000, p. 

7). A relação eu/outros, através da narradora infante, não é uma relação de um eu 

individual que narra sua individualidade frente à alteridade, mas que se mistura e 

hibridiza entre a coletividade que representa a célula familiar a que pertence.  
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 O narrador é aquele que diz em Os Anjos. E ao dizer se constitui sujeito e conta 

a si, em meio aos demais. A narradora é um eu, uma singularidade que se vê em meio a 

outras em seu núcleo familiar.  

 Em seu artigo ―Infância, inexperiência e acabamento: a afirmação do sujeito 

infante e a possiblidade de transver o mundo‖, Elydio dos Santos Neto e Marta Regina 

Paulo da Silva, trazem o conceito de infância defendido por Agamben. Este conceito 

consiste em compreender:  

(...) a infância como condição da existência humana e não apenas 

como uma etapa passageira do desenvolvimento. Para este autor, a 

ausência de voz -en-fant- não significa uma falta, e sim uma condição, 

uma vez que é na infância que nos construímos como sujeitos na e 

pela linguagem. (SANTOS E SILVA, sd, p.5) 

 

 Uma concepção do ser humano como sujeito infante é defendida por Agamben, 

pois, seria na infância que se introduz a descontinuidade entre aquilo que é natureza e o 

que é cultura, ou seja, entre língua e discurso.  

 O infante é visto como sujeito produtor de cultura, ou a infância como 

criadora/produtora de cultura. A infância é a experiência de constituir-se como ser a 

partir da linguagem e o fundamento da historicidade do ser humano enquanto sujeito. 

 Giorgio Agamben aproxima esta ideia de infância ao conceito de experiência: 

um modo de ser e estar no mundo. O filósofo se apoia em Benveniste que afirma que é 

na linguagem e através dela que nos constituímos enquanto sujeitos: 

 

Pois a experiência, a infância que aqui está em questão, não pode ser 

simplesmente algo que precede cronologicamente a linguagem e que, 

a uma certa altura, cessa de existir [...] mas coexiste originalmente 

com a linguagem, constitui-se aliás ela mesma na expropriação que 

dela efetua, produzindo a cada vez o homem como sujeito. 

(AGAMBEN, 2005,p.59) 
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 Nesta obra de Teolinda Gersão, a narradora aparece como autora, pois produtora 

de um discurso de si. E, ainda, é capaz de apontar para a autoria como categoria 

integrada ao narrativo que ao dizer eu, é capaz de narrar, produzir um discurso, ser 

protagonista de uma discursividade e tornar-se discurso, personagem de uma ação. 

 A narradora como personagem move-se entre experiências e vivências: 

A pessoa, ao ser compreendida como personagem de uma narrativa, 

não é separada de suas próprias experiências. Na verdade, sua 

identidade necessariamente interage com a história relatada, que 

também faz parte da identidade[... ]A  partir da relação entre história e 

personagem, pode-se inferir a ―unidade narrativa de uma vida‖ ( 

RICOUER apud GUBERT, 2012, p.142) 

 Na obra de Ricouer, O si-mesmo como um outro, há um suporte para pensarmos 

o protagonismo em Os Anjos. O narrar estabelece a possibilidade de interpretação do si. 

O si, a nível linguístico, pode ser entendido como um ―si desistoricizado‖, ou impessoal, 

que ―não estabelece relações‖, pois a noção de outro não esta associada a ele. 

Considerando-se o aspecto linguístico estrito da linguagem, o si é uma relação consigo 

mesmo. O que marcaria este si linguístico e impessoal seria a ―relação totalmente 

egológica‖ e a emergência da identidade pessoal. (GUBERT, 2012, p.137)  

 Para pensar o si mesmo, ou a identidade pessoal, não apenas de modo individual, 

Ricouer propõe que: 

(...) a identidade [seja] percebida, de dois modos distintos, com 

relação à permanência no tempo: trata-se do ―idem‖ e do ―ipse‖. O 

idem possui a característica da mesmidade, da permanência no tempo, 

o ser que é idêntico a si e imutável  através do tempo, ou seja, sempre 

o mesmo. O ipse não reflete acerca de algum ponto invariável ou 

imutável da personalidade. Ipseidade compreende a identidade 

pessoal, reflexiva, marcada pela alteridade. (GUBERT, 2012, p.137) 
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 Esta noção de identidade ambivalente, que comporta o eu e o outro, é que nos 

interessa para pensar o narrador infante das obras, pois, ela nos permitirá refletir sobre o 

desdobramento idem e ipse e a identidade narrativa, pois ela se relaciona com as escritas 

de si e, logo, com a proposta autoficcional em sua relação narrar/contar a vida.  

 Para Ricouer o indivíduo é ―cada um‖, um ser humano com uma 

individualidade, um corpo, uma presença. Ao indivíduo falante, aquele que pode falar 

de si próprio, utilizar a linguagem para tal, ele chama de individuo falante ou sujeito 

agente de uma ação, pois é a partir da fala que temos a primeira manifestação do agir. 

Sujeito agente é o capaz de falar; emitir um discurso sobre si. 

 E Ricouer propõe que se possa ler a ação desse sujeito, interpretá-la como texto. 

Logo, ele textualiza a ação. Esta noção é importante para pensar a autoria em sua face 

de narrador-personagem com seu protagonismo. De acordo com ele, é o personagem o 

responsável pela ação da narrativa.  

 Para o crítico Ricoeur, dizer ―quem é o autor da ação‖ é narrar a história de uma 

vida. Assim firma-se a identidade-ipse ou a identidade de si mesmo – a ipseidade – é 

sua identidade narrativa.   

 O narrador-personagem assume o papel de relatar e, ainda, ser personagem, 

assumindo o protagonismo que se caracteriza, desta forma, como um agir/ um gesto/ 

uma ação segundo a inserção do infante na cultura e historicidade através da  

linguagem.  

A pessoa, neste contexto, é alguém que pode agir. Sua ação não é 

desprovida de intencionalidade. A tarefa da questão ―quem?‖, é a 

ascrição da ação ao seu agente.[...], ou seja, a pessoa é uma entidade 

única, a qual se atribuem predicados físicos e psíquicos. Estes 

predicados podem ser atribuídos a um si-mesmo e a um diverso de si. 

(GUBERT, 2012, p.138) 



[Digite texto] 
 

49 
 

 

 O protagonismo infante consiste, justamente, no momento em que o eu se torna 

agente, narra a si, e neste ponto do narrar como ação, que pode ser interpretado por 

outro (s), em trocas, temos a noção de linguagem dialógica como em Bakhtin, em que a 

interação e a remessa do eu para papéis, ou posições do eu na discursividade, apontam 

para uma mobilidade da identidade. 

 Sendo assim, a identidade de uma pessoa, não é fixa, mas estabelecida 

temporalmente: ―a identidade pessoal só poderá se articular na dimensão temporal da 

existência humana.‖ (GUBERT, 2012, p.139). A identidade narrativa, portanto, ampara-

se numa noção de outridade/alteridade: 

  

A ipseidade estabelece uma dialética que vai para além do si. 

Diferentemente da mesmidade, ela busca o diálogo do si com o 

diverso do si. Na mesmidade, o ―outro‖ é apenas oposto ou distinto de 

―mesmo‖. No entanto, de acordo com Ricoeur, a alteridade e a 

ipseidade andam juntas, num grau tão elevado de intimidade, que não 

é possível pensar uma sem pensar na outra. (GUBERT, 2012, p.140). 

 

   Assim, a identidade narrativa de um eu, entre mesmidade/ ipseidade é 

apresentada por Ricouer num híbrido de história e ficção. Na identidade narrativa o eu 

que narra é um si, uma possibilidade impessoal/pessoal, passível de se constituir 

discursivamente. Citando o autor: ―(...) a compreensão de si é uma interpretação; a 

interpretação de si, por sua vez, encontra na narrativa [...], uma mediação privilegiada‖ 

(RICOEUR, 1991, p. 138)  

 Em Persépolis a narradora se apresenta no início da narrativa como um eu que 

expõe-se, aparentemente, com certo destaque, para em sequência mostrar-se ―não 

visível‖ mas apenas aludida entre os demais eus. Desta forma, no primeiro quadrinho ( 
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Figura 1)  temos a narradora, sem nome, mas como um ―eu‖ apenas, que pessoaliza-se 

na sua autoimagem (ilustração de sua figura).  

 Em sequência, o segundo quadro mostra as companheiras de classe da narradora 

e ela não (re) aparece no quadro. Ela está entre os demais, mas subsume diante da 

coletividade da classe escolar, conforme afirma: ―Como eu estou sentada no canto 

esquerdo não dá pra me ver‖. Há, nesta forma de narrar, uma visão ambivalente do eu: 

uma visão que o destaca/evidencia em relação aos outros eus e ao mesmo tempo situa-o 

como parte, não evidenciada, entre eles. O nome da narradora, Marji, não aparece neste 

quadro, mas torna-se uma constante ao longo da obra. 

    

Figura 1: Há uma escolha por não repetir a figura da narradora. Em relação à linguagem dos 

quadrinhos este é um modo de evitar a repetição da figura de Marji e serve para marcar que o 

lugar da narradora está em alternância, entre evidenciamento/desaparecimento de modo híbrido.  

 

 Podemos nos apoiar na obra de Ricouer, O si-mesmo como um outro , de modo 

semelhante a Os Anjos, para ler  o narrador em  Persépolis. Ricouer elabora uma 

―hermenêutica da ação‖ em que esta estaria ligada à ideia de narrativa de si. E introduz 

a ideia de que  

(...) o indivíduo compreende a si mesmo narrando suas próprias 

experiências e que é possível descrever a ação humana como um texto  
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a ser interpretado. O ―interpretar‖ passa a significar a possibilidade de 

imaginar a situação proposta pelo texto e, em seguida, compreendê-lo 

na singularidade de nossa vida, nas situações de nosso cotidiano. 

(GUBERT, 2012, p.136) 

 

  Com direito à voz, a narradora pode falar a partir de um ponto de vista inicial, 

na condição de infante (depois passa a adolescência e vida adulta). E temos as 

transformações porque passa a narradora que, ao dizer ―Eu nasci com a religião‖ (Figura 

2), liga-se a uma tradição religiosa de seu país e ainda demonstra em seu narrar a 

importância cultural da religião em seu país. E, assim, a narradora externa a vontade, 

ou, predestinação de ser profeta (Figura 3), alinhando-se a uma tradição religiosa 

anterior ao seu nascimento. Assim, (Figura 4) temos a narradora contando-nos de sua 

relação com aspectos religiosos a ponto de imaginar Deus/ Alah e com ele conversar. 

  

Figura 2: A ilustração com sua linguagem específica dos quadrinhos chama a atenção para e o 

destaque que recebe a figura de Marji que tem traços em torno da sua cabeça como se se tratasse 

de uma iluminação. O que assume um sentido junto ao texto enunciado que é o de iluminação 

religiosa para além de um mero destaque para sua figura e seu nascimento.  



[Digite texto] 
 

52 
 

 

Figura 3: A narradora externa sua certeza de ser uma escolhida para ser profeta, embora se 

permita questionamentos diversos, ligados ao social e à condição humana que ultrapassa o 

estritamente religioso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Marji conversa com Deus/Alah sobre sua preparação para tornar-se profeta. É 

interessante notar que, embora sendo mulher (a profecia era exclusividade masculina) não é 

rejeitada por ele, mas acolhida o que sugere um sentido de religiosidade diverso do que se 

mostrava no social.  
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 Estas transformações porque passa a narradora demonstram o trânsito porque 

passa o sujeito, as constantes mudanças em sua identidade e identificações. E sua 

identidade narrativa vai sendo constituída, e contada na obra, na medida em que narra as 

mudanças que vão ocorrendo ao longo da sua vida.  

 Na narrativa, uma delas ocorre no ano de 1979 que virá a mudar os rumos do 

intento da narradora de tornar-se profetisa, uma vez que, com a revolução iraniana que 

destitui o Xá do poder, assumi uma outra escolha com uma postura diversa (Figura 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Marji que era de uma família progressista, de militantes políticos e com a revolução 

islâmica a temática da revolução com personagens históricos ligados a ela ganha, novamente, 

sentido no universo da infância, sendo incorporada às brincadeiras dos infantes.  

 

  Em seu artigo ―Infância, experiência e inacabamento: a afirmação do sujeito 

infante e a possiblidade de transver o mundo‖, Elydio dos Santos Neto e Marta Regina 

Paulo da Silva, trazem o conceito de infância defendido por Agamben. Este conceito 

consiste em compreender:  

(...) a infância como condição da existência humana e não apenas 

como uma etapa passageira do desenvolvimento. Para este autor, a 

ausência de voz -en-fant- não significa uma falta, e sim uma condição, 

uma vez que é na infância que nos construímos como sujeitos na e 

pela linguagem. (SANTOS E SILVA, sd, p.5) 
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 A infância é marcada por um momento de inserção cultural, pelo domínio da 

linguagem. A narradora, assim, constitui-se como sujeito (agente de si), assumindo, 

gradativamente, o protagonismo de sua vida, na medida em que se insere na cultura, não 

apenas de seu país, mas para além de nacionalidades, numa noção plural de cultura.  

 Sua identidade narrativa será constituída a partir de uma noção de diversidade, 

pluralidade, ambivalências, trocas que incorpora a alteridade de si e do outro, a noção 

de diferença, como parte do eu/eus. 

 Assim, vemos sua formação ser perpassada pelas leituras (Figuras 6 e 7) como 

trocas intersubjetivas e culturais que contribuem para sua formação identitária. 

 O entendimento de leitura pode aqui ser ampliado não só como leitura da escrita, 

mas como leitura de vida, pois, ao mesmo tempo em que lê, compartilha trocas 

discursivas, experiências e vivências no diálogo (oralidade) com familiares, amigos, na 

escola, nas ruas e, logo, podemos dizer que o domínio da linguagem insere a narradora 

entre discursos diversos, numa inserção, marcada pela intersubjetividade cultural, na 

historicidade humana. 
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Figura 6: Marji põem-se desejante de pertencer à tradição de seu país, o Irã. 

 

 A narrativa, ou o relato de si, possibilita à narradora dizer (se), mostrar-se autora 

e protagonista, agente de seu narrar/viver como um sujeito plural e com uma identidade 

narrativa que expõe as transformações mudanças, ambivalências e as identificações do 

sujeito marcadas pela alteridade e diversidade.  

 Isto aponta para um eu como um si, como impessoalidade, um sujeito em meio a 

outros. E por outro lado este si assume-se sujeito em relação a estes outros numa 

dinâmica cultural e histórica-social de trocas intersubjetivas, assumindo o “si” uma 

temporalidade e historicidade, não se restringindo a um eu individual/individualista, 

mas oscilante, em suas posições sujeito, entre um eu (individual) e um nós (coletivo).  
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Figura 7: Marji aproxima em seu imaginário Deus e Marx, o que aponta para a ambivalência 

entre religião e revolução que marca as identificações (no sentido de Hall: como transformações 

ou mudanças na identidade provisória do sujeito) da narradora-personagem.  

 

 Assim, a identidade narrativa da narradora-personagem, na obra, é uma 

identidade plural, cambiante e marcada pela outridade/alteridade. Um eu como um si 

pessoal e impessoal, individual e coletivo, ambivalente e híbrido; que transita entre 

eu/outro como textualidade. O que equivale a dizer que a narradora textualiza as suas 

vivências e experiências e, nelas, podemos perceber o quão passível de mudanças é o 
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eu, bem como ele se constitui em relação a uma historicidade, temporalidade, em meio a 

outros eus, de maneira intersubjetiva. 

 Em AvóDezanove  e o segredo do soviético temos um narrador que se anuncia 

no plural e se apresenta como infante: ― Nós, as crianças, ficamos a olhar o céu[...]‖ 

(ONDJAKI, 2009, p7). E prossegue:   

Uma explosão podia ser tão bonita, e as nossas bocas testemunhavam 

um silencio de pessoas perto de um barulho desenhado nas alturas dos 

pássaros todos que nessa noite aprenderam que o mundo era um lugar 

muito estranho com pessoas de tantas nacionalidades e que em Luanda 

tudo podia mesmo acontecer de repentemente. (ONDJAKI, 2009, p.7) 

 Conforme a narrativa avança, temos a entrada sutil deste narrador, que parece 

entrar de soslaio, como um eu na história: ―Tudo aconteceu muito perto de casa da 

minha AvóAgnette, mais conhecida na PraiaDoBispo por AvóDezanove. Foi um tempo 

que os mais velhos chamam de antigamente.‖ ( ONDJAKI, 2009, p.8). Desta forma o 

narrador se situa, na história e como parte dela.  

 E prossegue narrando como um ―nós‖ como nesta passagem da obra:  

 

Nós as crianças, ríamos gargalhadas redondas (...) que quase se viam 

desenhadas no ar. Ficávamos calados em espanto e magia a ouvir as 

frases do camarada maluco. 

– Aprendam meninos, há dois céus: o céu azul que pertence aos 

nossos olhos e ás asas dos aviões e dos passarinhos. E existe um céu 

negro que é tão grande como um deserto. ( ONDJAKI, 2009, p.8). 

 É somente algumas páginas adiante que temos um eu que se anuncia enquanto 

tal e pessoaliza-se ou singulariza-se na história. Isto acontece quando o narrador, um 

menino que durante a maior parte da narrativa não é nomeado ( e só aparece nomeado 

uma única vez), busca ver a chuva que cai junto de uma das avós, a AvóCatarina, chuva 
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que era tratada pela outra avó, a AvóAgnette, com superstição pois era preciso tapar os 

espelhos, não usar roupas ou toalhas e tapetes com a cor  vermelha pois isto poderia 

atrair raios. 

Subi com a AvóCataria para ver o ritual. As janelas, para dizer a 

verdade, estavam sempre fechadas, mas ela abria, muito mesmo, 

olhava a PraiaDoBispo ou alguma vizinha noutra casa, e fechava o par 

de janelas com estrondo, para que ninguém duvidasse que as janelas 

estavam mesmo abertas. ( ONDJAKI, 2009, p.18). 

 Temos assim, na obra um trânsito que envolve o sujeito que se narra, ora como 

um nós, ora assumindo-se enquanto individualidade. Podemos entender este trânsito a 

partir das palavras de Barthes quando aciona a noção de shifter tal como em Benveniste: 

Sob este ponto de vista, Benveniste amplia consideravelmente a noção 

de shifter, lançada com brilho por Jakobson; ele funda uma linguística 

nova, que não existe em nenhum outro autor (e muito menos em 

Chomsky): a linguística da interlocução... (BARTHES, 2004, p. 212) 

 

  A partir da noção de shifter de Jakobson, ampliada por Benveniste, a linguagem 

e o mundo ―articulam-se por esta forma eu/tu‖, conforme interpreta Barthes 

(BARTHES, 2004, p. 212), o que equivale a dizer que a pessoa, ou, o sujeito da 

linguagem é o apropriar-se da língua; a capacidade de dizer, dizer-se; é discurso e é 

linguagem que diz para além de si e em troca de papéis ou posições discursivas, gerando 

uma ideia de discurso movente, que se faz e refaz e, ainda, aos sujeitos dele. 

Pedro Eiras também recorre o eu como um shifter, ou  deslocamento que liga-se 

indissociavelmente à linguagem, o que o leva a dizer que: 

―A expressão ―eu‖ pode ser entendida como shifter, já que 

designa quem a utilizar (não possuindo qualquer referente fixo), mas 

também pode ser perspectivada a partir da ―ancoragem‖ pela qual 

―eu‖ é aquele locutor específico que utiliza a expressão em dados 

momento e local‖. (EIRAS, 2005, p.22) 
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 Assim, podemos pensar o autor-narrador personagem infante em Onjdaki como 

um shifter que aponta para a individualidade e a coletividade de forma ambivalente. É 

desta maneira que podemos pensar a atuação, ou protagonismo deste narrador-

personagem que, entre vivências e experiências coletivas, seja na rua, na família, ou na 

cidade em que vive, é passível de trocas intersubjetivas. 

 Sua identidade narrativa se faz, justamente, nestas trocas. E mostra-se através de 

seu contar como uma identidade textualizada em meio à tradição/renovação delas, pois, 

seu contar é uma voz entre outros eus, outras crianças, adultos, familiares, amigos. 

Desta maneira, podemos dizer que o narrador infante aparece, nas três obras, como um 

eu em alternância entre posições discursivas.  

 A primeira pessoa narrativa aparece envolta em uma articulação indissociável 

entre o narrador infante, ou o autor do narrar  como personagem-protagonista apontando 

para o sujeito contemporâneo, com sua identidade e subjetividade plurais e moventes 

nesse transito que é a linguagem.  

À narrativa autoficcional cabe compor a história de uma vida pela atividade de 

configuração narrativa. O narrador confere objetividade estética à visão artística, ou 

seja, o evidenciamento do sujeito na escrita autoficcional, revelando-se a si próprio e ao 

outro.  

Poderíamos dizer, como Derrida a propósito da obra de Proust, que o narrador, 

nestas três obras de nosso corpus, estabelece, de modo autoficcional, ―as estranhas 

relações entre o sujeito que escreve o livro e o sujeito do livro, entre a consciência do 

narrador e do herói, tudo isto lembra o estilo do devir e a dialética do ―nós‖[...] 

(DERRIDA, 1971, p.41.) ao apontar para o eu e o outro como exposição 

discursiva/estética. A seguir, nos voltaremos para a relação entre evidenciamento e 

autoficção que envolve as obras. 
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2.  DO EVIDENCIAMENTO AUTORAL À AUTOFICÇÃO 

 

Hoje sei que transformar sua vida em narrativa é simplesmente viver. 

Somos homens-narrativas. A ficção significa inventar algo diferente 

dessa vida. (LEJEUNE, 2008, 74-75)  

 

 

 O evidenciamento autoral se dá, principalmente, ou de modo mais visível, 

através da integração do autor como narrador e personagem na obra. Após termos 

examinado a questão em si, faz-se necessário estabelecer de que modo o 

evidenciamento da autoria remete ao autoficcional. 

 A fim de deslindarmos e situarmos esta questão, de modo mais ampliado, iremos 

focalizar o caráter autobiográfico e a memória, outras duas estratégias do narrar 

empregadas nas obras, como ponto de partida às nossas considerações a respeito do 

estatuto autoficcional enquanto gênero e discurso ficcional. Através destas estratégias, 

buscaremos evidenciar como elas refiguram o eu como criação, de modo relacional, 

como eu / outro, e a linguagem da autoficção de modo ambivalente.   

 Assim, iniciaremos por levantar algumas reflexões sobre a autobiografia 

enquanto gênero entre suas possibilidades e impossibilidades para, em seguida, 

balizarmos o conceito de autoficcional em relação às obras do corpus. 

  Para começar nossas considerações, podemos adiantar que autoficção é a 

revelação da capacidade da linguagem, de criação do eu, como modo de evidenciá-lo, 

pondo-o em jogo como um shifter, uma posição no discurso, mostrando, assim, as 

posições sujeito que a primeira pessoa discursiva expressa, como também, a 

pluralidade, a impessoalidade, as diferenças e as trocas de papéis que envolvem o 

sujeito e a linguagem. Trata-se de linguagem como potencialidade criativa, evidenciada 
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pelo autoficcional, e também responsável pela presença/ausência do eu em seu espaço 

criativo num jogo estético discursivo, ambivalente e híbrido. 

 Mikhail Bakhtin afirma que para escrever uma autobiografia ― (...) o autor deve 

colocar-se à margem de si,vivenciar a si mesmo não no plano em que efetivamente 

vivenciamos a nossa vida [...] ele deve tornar-se outro  em relação a si mesmo, olhar 

para si mesmo com os olhos do outro (...)‖( BAKHTIN, 2003, p.13). 

 O gênero autobiográfico explora a duplicidade. Assim, ―Pelo tratamento do tema 

do duplo, do jogo especular, do espelho, tematiza-se a duplicidade do escritor que se 

expõe como se a ficção fosse parte de sua vida‖ (FIGUEIREDO, 2010, p.91). 

Diversamente, a autoficção explora o tema do duplo de modo bastante particular. Joga 

com ele. Institui a indecibilidade entre dois, entre os binarismos, as oposições, os 

paradoxos e instaura nesse jogo, a ambivalência e o hibridismo. 

 Em relação ao tema do duplo, costumamos encontrar uma ancoragem crítica de 

caráter binário.  

 Segundo o crítico Philippe Vilain, ―a particularidade da imaginação 

autobiográfica reside em sua capacidade de desdobramento narcísico que permite ao 

sujeito inventar para si um duplo, ideal ou não, e tornar possível uma forma de 

autoficcionalização.‖ (VILAIN, apud FIGUEIREDO, 2010, p.23). Esta forma de 

ficcionalização do eu e da linguagem dá lugar à autoficção. 

 Na autoficção há a compreensão do eu, da linguagem e, logo, da representação 

como ficções; as barreiras entre os binarismos, ficção e não ficção, são rompidas até o 

limite do indecidível entre verossímel/inverossímel.E temos o tema do duplo 

reconfigurado. 

―A contemporaneidade assiste, assim, ao surgimento de novos tipos de 

escritas de si, descentradas, fragmentadas, com sujeitos instáveis que 

dizem ―eu‖ sem que se saiba exatamente a qual instância ele 
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exatamente corresponde [...] pelo tratamento do tema do duplo, do 

jogo especular do espelho tematiza-se a duplicidade do escritor que  se 

expõe como se a ficção fosse parte de sua vida.‖ (FIGUEIREDO, 

2010 p.1) 

  

 Desta forma, gostaríamos de nos reportar ao pensamento de Jacques Derrida e 

sua crítica denominada Desconstrução, para podermos situar a questão do duplo de 

modo ambivalente. De outro lado, precisamos situar o pensamento desconstrucionista 

de Derrida como oposição aos binarismos: 

Logo, a Desconstrução é comumente entendida como uma corrente 

teórica que pretendia minar as correntes hierárquicas sustentadores do 

pensamento ocidental, tais como, dentro/fora;corpo/mente; 

fala/escrita; presença/ausência; natureza/sentido.‖ (JR PEDROSO, 

1983 p.10) 

 

 Derrida, com sua crítica, busca ―inverter‖ essas mesmas hierarquias, segundo  

Pedroso, que cita o filósofo:  

 

Fazer justiça a essa necessidade significa reconhecer que em uma 

posição filosófica clássica, nós não estamos lidando com uma co-

existência de um face à face, mas com uma hierarquia violenta. Um 

dos dois termos comanda (axiologicamente, logicamente etc.), ocupa 

o lugar mais alto, desconstruir a oposição significa, primeiramente, em 

um momento dado inverter a hierarquia. (DERRIDA apud JR 

PEDROSO 1983 p.10) 

 

 Tal pensamento não ancorado em binarismos implica em um importante 

deslocamento epistemológico:  

 Sob a égide da Desconstrução coadunam-se, questões 

filosóficas, literárias, políticas e intelectuais que proporcionaram um 

abalo no pensamento metafísico ocidental, já que este se apoiava, nas 

relações binárias para estabelecer uma hierarquia ou supremacia de 

um termo sobre o outro. (JR PEDROSO, 1983, p.10) 
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 O trabalho de desconstrução da ancoragem binária opera no interior dos 

discursos e da linguagem (inclusive a artística, literária) uma crítica em relação ao 

centro/não-cêntrico (ou centramento/descentramento) como referido por Linda 

Hutcheon, como uma crítica ancorada no paradoxal, na ambivalência e no hibridismo.  

 

(...) a Desconstrução se apresentara como um trabalho no interior 

discursos sustentadores do pensamento metafísico ocidental já que 

esta seria, então, a melhor forma de abordá-los, desestabilizalos, e por 

conseguinte,  ampliar seus limites ou limiares.‖  (JR PEDROSO, 1983 

p.11). 

 Isto faz com que os discursos, a linguagem, a realidade, a ficção, sejam 

problematizados e desnaturalizados.  

Desconstruir uma oposição é mostrar que ela não é natural e nem 

inevitável mas, uma construção, produzida por discursos que se 

apoiam nela e mostrar que ela é uma construção num trabalho de 

descontrução que busca desmantelá-la e reinscreve-la – isto é, não 

destruí-la mas dar-lhe uma estrutura e funcionamento diferentes.‖ 

(CULLER,1999,p.122) 

 

 O vocábulo autobiografia é formado pela junção de três raízes gregas: gráphein 

– escrever; bios – vida e autos – próprio, que se refere a si mesmo. Assim, 

etimologicamente, a biografia compreende um gênero literário em que o autor narra a 

história da vida de uma pessoa. Autobiografia seria, então, uma biografia escrita por 

aquele que também se faz sujeito da obra. 

 Não é o tema do duplo com seu binarismo o que a autoficção explora, mas o 

duplo como duplo mesmo.  Nas escritas autoficcionais, a ambivalência em relação ao eu 

autobiográfico mostra-se através do caráter autobiográfico que inclui o eu biográfico 

como ficção; ele é compreendido como ficção e incorporado à ficção nestas narrativas. 
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 O caráter apreendido da autobiografia para estabelecer o eu como posições 

discursivas, ou, posições sujeito, na linguagem e nos discursos,na autoficção, está no 

fato da possibilidade, e não na obrigatoriedade, de uma onomástica entre autor narrador 

personagem e a autoria, enquanto nome que assina a obra.  

 A memória, como outra estratégia narrativa além do o caráter autobiográfico, 

atesta que a representação é ponto de vista subjetivo; experiência e vivência em 

reconstrução do passado que o atualiza; é recriação pela linguagem a partir do presente 

e com vistas a um futuro. 

 Assim, o passado ou o vivido como experiência é recriado como experiência 

nova a resignificar-se pelo relato, pelo contar, pelo confessar, enfim, pelo tom narrativo 

que a memória conferir ao passado tornado presente. 

 O eu que recorre à memória para narrar, produz um discurso e é produzido por 

ela. A memória mediada pela linguagem e pelo sujeito não poderia se configurar de 

modo diverso na autoficção, mas, como criação: 

Mais uma vez se coloca a questão da ―entidade‖ que rege o texto, o 

―eu‖ que se diz e relata os factos e, mais uma vez, também a 

subjectividade – objectividade como os dois pólos que devem ser 

considerados. Aqui, também, o valor ―verdade‖ pode questionar-se 

ainda que muitos actos ou actores ―referenciais‖ se narrem ou 

nomeiem. À distância, os factos e os indivíduos, quer se queira ou 

não, são já outros como é outro o ―eu‖ que se escreve de memória. 

(OLIVEIRA, 1995,p.31) 

 

 O termo Je est un autre,
 
de Lejeune

4
, e o ―Eu é um outro”, de Rimbaud, 

demonstram bem as diferenças e semelhanças entre autobiografia e autoficção. A 

primeira expressão Eu sou um outro diz respeito a capacidade autobiografia fazer do eu, 

um outro no discurso. Já na autoficção, o eu é um outro,ou, seja ele é sempre outro, não 

                                                           
4
 Este é o nome de uma obra do autor:  LEJEUNE, Philippe, Je est un autre, Paris, Seuil. 1980. 
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porque se recria pela linguagem mas porque esta linguagem só comporta o eu em 

alteridades; em trocas de papel e nunca como o mesmo, mesmo que esse mesmo seja 

uma representação autobiográfica a partir de um sujeito, um eu, a ser referenciado. 

 Surge a dúvida ou o questionamento reflexivo sobre a autoficção: Na 

autobiografia o eu é o centro de seu próprio discurso, na autoficção é ela mesma este 

foco, ou seja, no lugar de sujeito como centro, haveria um centramento na linguagem  

na autoficção? E: a autoficção comporta, como gênero que hibridiza o autobiográfico, 

certo grau de (auto)centramento do sujeito evidenciando o narcisismo mediático e a 

exposição, confissão da intimidade e subjetividade de um eu particular pela linguagem 

ficcional?  

 O entendimento de outro/alteridade que a linguagem autoficcional incorpora 

como representação que não referencia, permite pensarmos que a autoficção tem a 

potencialidade discursiva e estética de apresentar de modos diversos o eu, inclusive, 

enquanto resistência à exposição midiática do sujeito.  

 O ‗pacto autobiográfico‘ proposto por Lejeune apresenta-se com uma finalidade: 

como um modo de delimitar as fronteiras entre os discursos fictícios e os discursos 

factuais, pois, pressupõe um compromisso duplo do autor com o leitor: por um lado, ele 

se refere à referencialidade externa do que o texto enuncia, quer dizer que o que se narra 

se apresenta como realmente acontecido e comprovável, uma vez que ligados a fatos 

históricos/pessoais e biográficos do eu que se (auto) narra.    

 E o autor deve, ainda, convencer o leitor de que quem diz eu no texto é a mesma 

pessoa que assina na capa da obra e que se responsabiliza pelo que narra, de modo 

sincero, e quem lê passaria a buscar revelações que pudessem ser, senão confirmadas 

extratextualmente, ao menos conferidas ou verificadas em sua referencialidade e 

verdade narradas. 
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 Por outro lado a ficção não se pauta em um compromisso referencial, muito 

menos em um pacto referencial com a linguagem, ou com o leitor, como podemos 

deduzir da afirmação de Bauman, a seguir: 

(...) a maior vantagem da narrativa dos romancistas é que ela se 

aproxima mais da experiência humana do que a maioria dos trabalhos 

das ciências sociais. Elas são capazes de reproduzir a não-

determinação, a não-finalidade, a ambivalência obstinada e insidiosa 

da experiência humana e a ambiguidade de seu significado. 

(BAUMAN, 2003, p.9)  

 

 A reconstrução ou invenção da identidade autobiográfica pelo biográfico se dá 

na autobiografia de modo que supõe que haja um eu anterior ao discurso que pode ser 

reconstruído, uma biografia que o precede e que pode ser contada. Já a autoficção 

pressupõe a criação de uma identidade narrativa que se faz, na obra, diante do leitor, 

fazendo do eu e da vida, criação ficcional.  

 Em Roland Barthes por Roland Barthes,
5

 autobiografia (ou autoficção de 

Barthes?) o autor irá dizer a propósito de algumas fotografias suas que integram a obra, 

diz: ―você está condenado ao imaginário‖ a propósito de si mesmo, numa espécie de 

diálogo no qual é o locutor e o interlocutor do discurso, ao mesmo tempo. (BARTHES, 

2003, p. 48)  

  A autoficção mostra que a literatura contemporânea faz, além da crítica ao 

sujeito, deslindar uma noção de linguagem sem fundo referencial, apenas como 

possibilidade de referencialidade criativa, ficcional, fabulativa, evidenciando o 

ficcional, a partir da narrativa desse eu/outro/diferença e do caráter de criação que 

recobre o sujeito e a linguagem na contemporaneidade. 

                                                           
5
 A escritora e crítica Regine Robin propõe como autoficções inaugurais Fils, de Doubrovski e Roland 

Barthes por Roland Barthes, obra que teria inclusive levado Doubrovski  a sua nova visao de 

autobiografismo e, logo, a autoficção. 
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 Assim, da autobiografia como gênero, em um sentido não estrito ou tradicional, 

comportando o ficcional, chegaríamos à autoficção como gênero híbrido e de fronteira, 

bem como ao evidenciamento, não de um sujeito pessoalizado, mas, como ser da 

linguagem, tornando a ficção que recobre os discursos todos, literários, ou não, a outra 

parte desdobrada deste evidenciamento. 

 A autoficção se propõe como gênero ficcional distinto do gênero autobiográfico 

a partir da autoria como categoria narrativa e das demais estratégias já mencionadas: o 

caráter autobiográfico e a memória. O que se entende por autoficcional aqui, portanto é: 

a ficção como abalo do eu e da representação. O estatuto do literário em sua 

contemporaneidade na autoficção: o eu e a própria linguagem como constructos 

ficcionais. É o que pretendemos demonstrar adiante. 

  

2.1.  O CARÁTER AUTOBIOGRÁFICO E A AUTOFICÇÃO  

 

 Pensando as palavras de Philippe Lejeune - ―Uma autobiografia não é quando 

alguém diz a verdade sobre sua vida, mas quando diz que a diz‖ (LEJEUNE,1998, p. 

234),  podemos afirmar que a autoficção consiste, justamente, nesta possibilidade de 

dizer, que diz a vida, não importando se este dizer configura-se verdadeiro ou falso mas 

representação ficcional,  criação literária. 

 Em relação ao vocábulo autoficção, se atentarmos para ―auto‖ como sinônimo 

de ―próprio‖, teríamos, num sentido estreito, a ficção do ―próprio‖. Logo, o vocábulo 

parece carecer de um sujeito ao gerar uma indecibilidade: a que próprio o ―auto‖ de 

autoficção se refere? Podemos arriscar a dizer que no centro do discurso da autoficção 

está a ficcionalizaçãodo eu (não o sujeito como centro do discurso) e a linguagem, como 
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capaz de operar esta ficção que é o eu /o sujeito com sua subjetividade e identidade / 

identificações. 

 Para tratar da autobiografia, recorremos a Philippe Lejeune, um dos mais 

importantes teóricos sobre o assunto e que procurou definir o gênero na obra intitulada 

O pacto autobiográfico como: ―narrativa retrospectiva em prosa que uma pessoa real 

faz de sua própria existência, quando focaliza sua história individual, em particular a 

história de sua personalidade‖. (LEJEUNE, 2008, p.14) 

 Este estudioso afirma que ―Para que haja autobiografia (e, numa perspectiva 

mais geral, literatura íntima), é preciso que haja relação de identidade entre o autor, o 

narrador e o personagem.‖ (LEJEUNE, 2008, p.15). Uma característica da 

autobiografia, para o teórico, é a narração em primeira pessoa:  

 A linguagem principal, suposta pela autobiografia, é na maior 

parte das vezes marcada pelo emprego da primeira pessoa. É o que 

Gérard Genette denominará narração ―autodiegética‖, em sua 

classificação das ―vozes da narrativa‖, classificação que ele estabelece 

a partir de obras de ficção. (LEJEUNE, 2008, p.16) 

 

 Lejeune procurou, ainda, formular, com suas pesquisas e estudos, os princípios 

fundamentais do gênero autobiográfico, observando a diferença entre o romance 

autobiográfico e a autobiografia, considerando diferentes níveis de identidade e não–

identidade entre autor-narrador-personagem. Retomando o que escreve em outro texto 

seu, o L’autobiographie en France, cita a sua própria fala: 

 Como distinguir a autobiografia do romance autobiográfico? 

Tenho de confessar que, se nos ativermos à análise interna do texto, 

não há nenhuma diferença. Todos os procedimentos que a 

autobiografia utiliza para nos convencer da autenticidade do relato 

podem ser – e muitas vezes o foram – imitados pelo romance. 

(LEJEUNE, 2008, p.26) 
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 A linguagem nestas narrativas assume um caráter particular: não se trata de um 

discurso do eu que deseja relatar uma verdade sobre esse eu, mas, antes, estabelecer um 

―ato de linguagem performativo‖ (LEJEUNE, 2008, p.72). 

Para narrar-se ou autobiografar-se, o sujeito assume uma postura que é a de 

expor suas vivências e experiências relatando-as como verdade subjetiva e particular. 

Esta verdade não é, portanto, passível de ser verificada, mas é, antes, marcada pela 

subjetividade. Porém, para Lejeune, há uma distinção entre o gênero autobiográfico e as 

autobiografias ficcionais: 

O fato de a identidade individual, na escrita como na vida, 

passar pela narrativa não significa de modo algum que ela seja uma 

ficção. Ao me colocar por escrito, apenas prolongo aquele trabalho de 

criação de ―identidade narrativa‖, como diz Paul Ricouer, em que 

consiste qualquer vida.‖ É claro que, ao tentar me ver melhor, 

continuo me criando, passo a limpo os rascunhos de minha identidade, 

e esse movimento vai provisoriamente estilizá-los ou simplificá-los. 

Mas não brinco de me inventar. Ao seguir as vias da narrativa, ao 

contrário, sou fiel a minha verdade: todos os homens que andam nas 

ruas são homens-narrativas, é por isso que conseguem parar em pé.Se 

a identidade é um imaginário, a autobiografia que corresponde a esse 

imaginário está do lado da verdade. Nenhuma relação com o jogo 

deliberado da ficção. (LEJEUNE, 2008, p.104) 

 

Para o autor, a autobiografia, enquanto gênero, é marcada por um desejo de 

verdade, de precisão, e pela não invenção de elementos que na ficção assumem 

contornos diversos. A relação da autobiografia com a verdade é uma relação sui generis, 

pois ela parte de uma versão de verdade, que é a versão subjetiva de um sujeito que, 

com seu narrar, narra a si mesmo e se dirige a outras pessoas, podendo narrá-las, 

inclusive, estabelecendo, assim, ―o paradoxo da autobiografia literária, seu jogo duplo 

essencial‖, que é ―pretender ser ao mesmo tempo um discurso verídico e uma obra de 

arte‖. (LEJEUNE, 2008, p.61)  
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O que a autobiografia como estratégia narrativa permite é que a ―verdade‖ do eu 

e de sua vida seja apresentada, constituindo assim uma versão; logo, a verdade como 

uma produção do eu, é possível na autobiografia para Lejeune.  

A possibilidade, para o sujeito, de narrar a sua verdade é também a possibilidade 

de constituir sua identidade à medida que vai narrando-se, apresentando-a e validando-

a. A identidade vai se mostrando e sendo constituída em um processo que envolve a 

linguagem em sua construção. A autobiografia se relaciona com a verdade de modo 

dual, transitando entre o vivido e a sua percepção como narração. É esta percepção do 

vivido que gera e possibilita o narrar-se que, por sua vez, aponta para a identidade e a 

subjetividade.  

Para o autor, que pressupõe que há uma distinção entre romance e autobiografia, 

há a necessidade de uma coincidência entre o nome de autor que assina a capa e autor- 

narrador-personagem para que haja autobiografia. Já no caso do romance diz 

desconhecer tal coincidência. 

A autobiografia, segundo o teórico, pressupõe compromisso com a realidade e 

com a veracidade dos fatos, através de um pacto ente autor e leitor. O que o leva a 

estabelecer a ideia de pacto (romanesco ou autobiográfico) entre autor-leitor como uma 

tentativa de distinguir os dois gêneros: o autobiográfico e o romanesco (ou ficcional). O 

tipo de pacto estabelecido deveria pressupor uma intenção de verdade, anunciada pela 

autoria diante de seu leitor, em se tratando da autobiografia; com relação ao romance, 

teríamos a ficção como estabelecedora da relação entre autor-leitor, diante da obra, ou 

seja, o pacto ficcional como sendo do âmbito do contrato de leitura nas obras ficcionais.  

As postulações deste autor, mais precisamente a lacuna existente nos estudos 

realizados sobre a autobiografia por Philippe Lejeune, que o levam a afirmar que: 

―Dizer a verdade sobre si, se constituir em sujeito pleno, trata-se de um imaginário‖. 
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(LEJEUNE, 2008, p.66), ou seja, que para dizer a ―verdade‖ há de se usar o imaginário, 

chamaram a atenção de Serge Droubrovsky. 

Este escreve Fils, em 1977, obra na qual coincidem nome de autor-narrador-

personagem e que traz o autobiográfico em meio a estratégias narrativas ficcionais que 

recriam e reinventam experiências individuais do eu de modo ficcional e de forma 

distinta do romance no sentido tradicional. O que o leva à criação do neologismo e 

conceitualização primeira de autoficção (autofiction):   

Autobiografia? Não, isto é um privilégio reservado aos 

importantes deste mundo, no crepúsculo de suas vidas, e em belo 

estilo. Ficção, de acontecimentos e fatos estritamente reais; se se 

quiser, autoficção, por ter confiado a linguagem de uma aventura à 

aventura da linguagem, fora da sabedoria e fora da sintaxe do 

romance, tradicional ou novo. Encontro, fios de palavras, aliterações, 

assonâncias, dissonâncias, escrita de antes ou de depois da literatura, 

concreta, como se diz em música. Ou ainda: autofricção, 

pacientemente onanista, que espera agora compartilhar seu prazer. 

(DOUBROVSKY, 1977, p.10) 

 

Doubrovsky aponta a possibilidade da ficcionalização de si e a demonstra com 

uma obra entre o autobiográfico e o romanesco, como uma ―fricção‖, ou um 

tensionamento entre gêneros, a criar um novo: a autoficção, ficccionalização do sujeito 

via linguagem. Este eu, criado a partir da obra, seria fruto da criação linguística, a ponto 

de o autor afirmar que ―a vida é vivida no corpo; o outro é um texto‖ ( 

DOUBROVSKY, apud SILVA 2009, p.3).  

Porém, a vida e o vivido seriam ficcionalizados a partir de uma realidade, como 

podemos ler nestas palavras do autor ao tratar da autoficção: ―ficção de fatos e 

acontecimentos estritamente reais‖ ( DOUBROVSKY, apud SILVA 2009, p.3).  
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No entanto, gostaríamos de questionar e refutar este ―estritamente‖ real, uma vez 

que entendemos a realidade não como algo verdadeiro, verificável, anteriormente dado, 

estável ou mesmo dado, mas como um  produto da linguagem.  

O que se pode perceber é que tanto Lejeune quanto Doubrovsky ainda mantém 

em seus entendimentos, a validade das instâncias dicotômicas entre verdadeiro / falso, e, 

consequentemente,  a separação entre ficção e não-ficção. Ambos entendem que o eu e a 

realidade são objetos reais pré-existentes, passíveis de representação de modo 

verdadeiro ou verossímel. Os dois críticos concordam com o fato de que tanto a 

autobiografia (no caso de Lejeune), quanto a autoficção (em se tratando de 

Droubrovsky) carecem de um pacto ou contrato de leitura  e estabeleçam a homonímia 

entre autor-narrador-personagem. 

Se em suas primeiras teorizações, a autoficção pode ser definida como uma 

evolução do clássico modelo autobiográfico instaurado por Lejeune, atualmente ela tem 

sido repensada e estudada por críticos literários diversos e gerado cada vez mais 

interesse de estudo em torno de si. Desta forma, a autoficção hoje, podemos dizer, joga 

com o que se tem como verdadeiro / falso, com os limites entre realidade / ficção e, 

ainda, entre verossímel / inverossímel de modo paradoxal, híbrido, ambivalente. 

A autoficção que aqui postulamos não é apenas uma evolução do gênero 

autobiográfico, mas uma incorporação das características dele, assumindo um caráter 

autobiográfico que joga com a referencialidade não referencial, ou com a possibilidade 

do eu representar-se e a sua vida através da linguagem , tornando-se, ela mesma, um 

gênero outro, que parte de pressupostos característicos e essenciais do discurso 

ficcional, ou do discurso estrutural, linguístico e estilístico literário.  

Ela desdobra-se e distingue-se da autobiografia ao incorporar seus impasses e 

jogar com eles ao nível da criação literária, constituindo-se em uma crítica à pureza dos 
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gêneros e ainda afirmando as características do literário: a fabulação, a ficção, a 

imaginação e a criatividade como seus constituintes além de propor a criação como 

inerente a qualquer discurso / linguagem, não apenas ao literário. 

 A autoficção expõe uma tendência contemporânea da escrita do eu, tornadas 

escritas de si, na medida em que está em situação dialógica via linguagem com o eu / tu. 

Trabalha o eu como ―mesmidade‖ (identidade, subjetividade e identificações de um eu 

particular), como estranhamento (pois o eu se reconhece outro, diverso de si mesmo e 

em relação a outros eus, que aponta para a alteridade / outridade) e, ainda, tem o eu 

como um ser de linguagem  descentrado até mesmo de um discurso que, aparentemente 

se centra no eu (e que, logo, seria centrado) como ocorre nas escritas de si.  

Na autobiografia, os binarismos que envolvem o eu, ou a ideia de duplo -  

público / privado, interioridade / exterioridade, pessoalidade / impessoalidade, subjetivo 

/ objetivo, individual / coletivo -  embora apontando para uma ideia plural (dois),  por 

oposições, levando às ideias de ―subjetividade‖ , ―interioridade‖ e ―objetividade ―, 

―exteriorização‖,  não seriam capazes de contemplar a diversidade e a alteridade como 

parte do eu,  ou de aceitar a relação não-dialética, mas híbrida, entre os binarismos, ou 

duplos, que giram em torno do eu, ou seja, do sujeito na contemporaneidade - é o que 

parece atestar a autoficção. 

Assim a autoficção assume não apenas as contradições como forma de mostrar a 

diversidade do eu, mas vai além, incorporando o paradoxal, não de modo dialético, 

porém como paradoxos mesmos instaurando a noção de ambivalência. Isto abre espaço 

para perceber a outridade /alteridade (o eu como outro) e as diferenças, incorporando a 

noção, não de ―eu e o outro‖, e sim a de pluralidade como característica essencial do 

sujeito na contemporaneidade (um sujeito que assume posições plurais e híbridas ―eus / 

outros‖ discursivamente; um ser da e na linguagem). As diferenças, as oposições, os 
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paradoxos, as ambiguidades não são resolvidas, ou negadas, mas, incorporadas na 

condição de ser o que são: indecidíveis.  

 A representação autoficcional também se mostra diversa da autobiografia, pois, 

se esta expõe as oposições verdadeiro/ falso como partes de um todo, a autoficção irá 

mostrar que o todo é composto de partes, de uma não-totalidade, em que as ideias 

totalizantes de verdade, referencialidade, verificabilidade e verossimilhança são 

perpassadas pela instância da criação que envolve o sujeito e a linguagem, como 

criações e criadores, pois, se o sujeito é capaz de criar pela linguagem. 

Há teóricos franceses, franco-canadenses e brasileiros que se voltaram sobre a 

autoficção. Alguns deles que, atualmente, discutem as questões referentes ao gênero 

autoficcional, são: Philippe Gasparini, Vincent Colonna, Philippe Lejeune, Serge 

Doubrovsky, Philippe Vilain, Madeleine Ouellette-Michalska, Sébastien Hubier, 

Jacques Lecarme e Gérard Genette, Arnaud Genon, dente outros. Examinemos o que 

dizem atualmente alguns destes críticos sobre a autoficção. 

O crítico Arnaud Genon declarou a impossibilidade de ser a autoficção um 

gênero derivado da prática autobiográfica, em sentido tradicional, como verdade 

contada da vida de um sujeito por ele mesmo, impossível no século XX (ao que 

completaríamos dizendo que esta impossibilidade perdura no século XXI), uma vez que 

a autobiografia é sempre uma versão, ou ponto de vista, mirada subjetiva, via 

linguagem, do eu e da vida.  

Já Gerárd Genette, outro crítico a se debruçar sobre a autoficção, afirma que o 

termo cunhado por Doubrovski sequer é uma novidade visto o fato do autor ―fingir‖ 

figurar na ficção não ser uma novidade em literatura. A obra Em busca do Tempo 

perdido, de Proust, teria sido a primeira obra autoficcional, neste sentido. 

Para o crítico Philippe Vilain a autoficção pode ser apreendida no que ela não é:  
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A autoficção não é uma falsificação, mas ao contrário um 

desvelamento do eu apreendido em todas as suas dimensões, e 

principalmente na relação particular, ficcional, que este eu mantém 

com uma verdade literal, dos fatos e acontecimentos. (VILAIN, apud 

SILVA 2009, p.5)  

 

Ele afirma, ainda, que o processo de criação autoficcional parte de uma relação 

do eu com a verdade dos fatos vividos de modo que, dados biográficos ou 

autobiográficos, são perpassados por esse eu que cria e os ficcionaliza discursivamente.  

A autoficção aponta para a diluição do real ou para a diluição entre as fronteiras 

do real e da ficção, ao afirmar que os dados (auto) biográficos se encontram perpassados 

pela subjetividade do eu que narra. O que a autoficção demonstra é que a vida ―real‖ de 

um sujeito não é nem uma totalidade passível de ser narrada e nem uma realidade 

fixada, mas um modo de ser fragmentária que pode ser reconfigurada, construída 

discursivamente a partir desta fragmentação, em uma configuração paradoxal entre 

realidade e fantasia, entre o vivido e imaginado (a memória atesta bem isto, como uma 

estratégia ficcional, como veremos mais adiante). 

Nela, a maneira como as vivências e experiências são narradas, e o modo como 

o discurso ficcional profere-as, importa mais que a narrativa cronológica dos fatos ou 

sua verificabilidade. Seria, assim, a narrativa autoficcional a reunião esparsa e 

fragmentária do vivido como realidade possível de se configurar / ser criada, contada 

por um sujeito. 

Outro crítico o francês, Vincent Colona, propõe, assim como Lejeune fez com a 

autobigrafia, na busca de classificá-la, uma tipologia das autoficções (sem contudo, 

considerá-la um gênero como fez este último). Ele classifica a autoficção em quatro 

tipos: fantástica; biográfica; especular; e intrusiva ou autoral e propõe que há 

autoficções onde o nível de verossimilhança se liga mais, ou então menos, com o 



[Digite texto] 
 

76 
 

ficcional, ou com as ideias de realidade, evitando a fabulação tida como uma espécie de 

falsificação dos fatos, expondo um jogo entre as categorias de verdade / mentira; ficção 

e não ficção. 

Apesar da importância destas pesquisas classificatórias em torno tanto da 

autobiografia quanto da autoficção, o que críticos como Lejeune, Vilain e Colona 

parecem ignorar é a natureza da linguagem, e em especial da linguagem literária que 

subjaz nestes gêneros, e os sujeitos que a cercam, como criação, sempre, e não como 

referencialidade.  

Vincent Colonna chega a considerar como narrativas autoficcionais somente 

aquelas em que os autores inventam uma personalidade e uma existência literária em 

suas narrativas. (COLONNA, apud FIGUEIREDO 2010,p.92). Porém, credita certa 

busca de referencialidade pelo ficcional.  

A linguagem nunca referencia o real, ela o cria, ela o produz: as coisas e até 

mesmo os sujeitos com suas identidades / identificações narrativas. Logo, até mesmo 

aquelas autobiografias que intentam uma vontade de verdade, são ficções, produtos de 

uma linguagem que envolve criação (cf. as escritas de si de Rousseau, analisadas por 

Starobinski) 

 Desta maneira, concordamos com o crítico Sébastien Hubier quando diz que 

acredita que a autoficção surge como uma solução para tirar a autobiografia de seus 

impasses. Para Hubier, há os gêneros que se pretendem referenciais, ou seja, valorizam 

a autenticidade do discurso, e os gêneros ficcionais, que podem utilizar a forma dos 

primeiros como estratégia literária, de modo intencional. Alertando para os discursos 

que ficam entre gêneros, entre os limites e fronteiras da realidade e da imaginação:  

De um lado, o eu do discurso pode remeter diretamente ao 

autor, o qual se confunde com a instância do narrador, procura fazer, 

sinceramente, o discurso de sua vida. A este conjunto textual, de que o 
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valor principal é a autenticidade, se unem os hipogêneros tais como a 

autobiografia, as memórias, o diário íntimo, etc. De outro lado, o eu 

pode evocar um indivíduo absolutamente fictício, que tem como 

verdade somente a aparência. Nós estamos então no universo do 

romance – mesmo que este último receba as estruturas da 

autobiografia, das memórias ou de outros escritos íntimos reais. Mas, 

entre esses dois mundos, a distância está longe de ser intransponível. 

E nós seremos conduzidos a mostrar que quantidade de escritores, de 

André Breton a Serge Doubrovsky, ou de Pierre Loti a Jean Genet, 

exploram, pelo uso singular da primeira pessoa, os limites fugidios da 

realidade e da imaginação. O eu, decididamente, não se deixa pegar 

facilmente... (HUBIER, apud MARTINS, 2011, p.186)  

 

O que a autoficção parece externar, para além do autobiográfico como ficção, é 

que todas as construções de linguagem envolvem certo grau de ficcionalidade e 

ficcionalização. E mais: a representação pela linguagem ficcional pautada na  

verossimilhança não verossímil, ou o contrário, o não verossímel como verossimilhante; 

em suma, uma paradoxal indecidibilidade entre ficção e não ficção.  

E em relação ao ficcional e ao estatuto do literário temos na autoficção: a 

linguagem como não representação que representa; como não referencialidade que 

referencia, como impossibilidade que se torna possibilidade de dizer, dizer-se, dizer  o 

outros ( não dizer outro no sentido de tomar-lhe a voz,falar por ele). É uma narrativa da 

época contemporânea e pós-moderna realizada através de uma linguagem artística; com 

estratégias estéticas e literárias que comportam o jogo da fabulação, da criatividade e da 

imaginação na discursividade.  

 Azevedo propõe a seguinte definição para autoficção: ―A autoficção é entendida, 

então, como um apagamento do eu biográfico, capaz de constituir-se apenas nos 

deslizamentos de seu próprio esforço por contar-se como um eu, por meio da 

experiência de produzir-se textualmente.‖ (AZEVEDO, 2008, p.35). No entanto, vale 
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frisar que o apagamento do biográfico nas obras autoficcionais pode se dar ou não ( em 

relação às obras do nosso corpus temos em Os Anjos um ―apagamento‖ da biografia da 

autora-narradora-personagem, como referencialidade e a valorização do autobiográfico 

como o que é formado por vivências e experiências, já em relação à Persépolis e 

AvóDezanove e o segredo do soviético, o biográfico e o autobiográfico, como aqui os 

entendemos, aparecem imbricados). 

 Diana Klinger pensa a autoficção como um discurso ambivalente que ―faz parte 

da cultura do narcisismo da sociedade midiática contemporânea, mas se coloca numa 

linha de continuidade com a crítica estruturalista do sujeito e com a crítica filosófica da 

representação.‖ (KLINGER, 2008, p.11). Concordamos com ela e por também 

considerarmos a autoficção um discurso ambivalente que expõe o sujeito e a 

representação como constructos linguísticos, passíveis de autoficcionalização, 

acreditamos que há obras que rompem com a cultura do narcisismo midiático propondo 

a resistência à homogeneização cultural do eu e da vida através da incorporação de uma 

visão de alteridade trabalhada no espaço literário esteticamente, ou literariamente. 

 Sendo assim, queremos aqui estabelecer pontos de concordância e discordâncias 

em relação a discursos que pensam as escritas de si, na tentativa de estabelecer nosso 

entendimento de autoficção de modo explicitado, uma vez que, ao nosso ver, eles se 

centram na crítica ao sujeito muito mais que a crítica à linguagem como representação 

não referencial.Ou seja, gostaríamos de estabelecer um diálogo com estes discursos 

chamando  atenção para a necessidade de conjugar a crise do sujeito e da representação, 

atribuindo-lhes o mesmo peso, ou importância.  

 Assim, concordamos com o que diz Luciene Azevedo, quando  afirma em sua 

definição, que o eu se produz textualmente nas narrativas autoficcionais, mas 

discordamos do fato de que o eu biográfico sofre um apagamento, pois, a autoficção 
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joga com o biográfico de modo ambivalente operacionalizando a estratégia textual que 

faz desaparecer/evidenciar o sujeito autoficcional. Que pode ser um eu, um tu, um 

ele/ela, um você, ou, um nós, desde que haja trocas de papeis, posições discursivas a 

partir do narrar-se.  

 Com relação à afirmação de Diana Klinger, discordamos do fato de que a 

autoficção como discurso estético ―faz parte da cultura do narcisismo da sociedade 

midiática contemporânea‖, sempre, ou como diz também Luciene, na mesma linha de 

Klinger, que a escrita de si seria contaminada pelo ―narcisismo de uma sociedade 

midiática‖ reafirmando-o. (AZEVEDO, 2008, p.35). 

 O modo como entendemos e estamos balizando a escrita de si, a partir das obras 

teóricas e literárias que nos servem de base, permite pensar na escrita de si, não como 

escrita de um eu, centrado ou descentrado que se pluraliza, mas um eu que se centra e 

descentra no discurso da ficção, habitando provisoriamente o espaço autoficcional, 

mudando de papéis, experimentando a alteridade, as trocas discursivas, tornando-se 

outros; hibridizando-se na pluralidade cambiante do discurso; da linguagem. 

 A escrita do si, distanciando-se de uma escrita do eu, subjetiva, narcísica, 

midiática, é passível de ter o eu como uma posição discursiva não fixa, mas movente 

entre pessoalidade/impessoalidade, entre individualidade/coletividade e etc. O eu é 

singular alteridade impessoal e cambiante no gênero, também cambiante e híbrido, que 

é a autoficção. Uma posição sujeito, provisória e mutante, na linguagem, nos discursos. 

Logo, é para a linguagem que precisamos nos voltar para pensarmos a autoficção, pois a 

mesma condição do eu (em crise, sendo problematizado de modo plural e ambivalente; 

híbrido) será conferida à linguagem autoficcional. 

 Examinemos mais detidamente, o que outros críticos, falam a respeito da 

autoficção.  
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 No mesmo artigo de Luciene Azevedo temos a afirmação de que o crítico 

Vincent Colona investe no conceito de autoficção como uma ―estratégia 

representacional da literatura contemporânea...‖, o que diferiria sutilmente do que 

Doubrovski entende por autoficção uma vez que Colona defende a figura do ―escritor- 

autor como elemento de referência fundamental ao jogo autoficcional.‖ (AZEVEDO, 

2008, p.36). A este respeito gostaríamos de destacar o que diz Azzi e Moraes sobre o 

entendimento de autor, segundo Lejeune, que é, ao mesmo tempo, uma pessoa real e o 

produtor de um discurso:  

Um autor não é uma pessoa; é alguém que escreve e que publica. 

Dividido entre o extratextual e o intratextual, constitui a linha de 

contato entre os dois. Define-se o autor como sendo simultaneamente 

uma pessoa real e socialmente responsável e como o produtor de um 

discurso (LEJEUNE,1975, apud AZZI e MORAES  p.4).  

 

 E estabelecer, ainda, uma diferenciação entre escritor (o autor da obra no 

momento em que a produz), o autor (produtor de um discurso e figura que exerce uma 

função em relação às obras, a função autor referida por Foucault) e a autoria como 

categoria integrada ao narrativo (como uma estratégia usada na autoficção, através da 

instância do narrador-personagem, que explora estes desdobramentos da autoria, ou o 

fato de ser a autoria uma posição do sujeito e do eu, a exercer papéis cambiáveis em 

relação à literatura e no discurso literário).   

 Assim, citamos o que diz Melo e Costa (2010), que partindo do narrador, trazem 

o pensamento de Charaudeau para esclarecer que ―(...) não se pode confundir o 

indivíduo, ser psicológico e social, o autor, ser que escreveu, por exemplo, um romance, 

e o narrador, ―ser de papel‖ que conta uma história. (CHARAUDEAU, 2008, apud 

MELO e Costa, p.147).Vemos no trecho citado uma distinção entre aquele que produz a 

obra, o autor, o narrador que é quem narra, e, o indivíduo, ou a pessoa do autor/ escritor. 
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Para Charaudeau, o autor é o ser que escreve uma obra, a produz e, ainda uma 

individualidade, ser ambivalente.  

 Se somarmos a isto o fato de que a autoria, como categoria literária, não 

integrada ao narrativo, comporta o autor como uma personalidade, ou aquilo que 

Foucault chama de personagem do autor, mais a função autor que é o modo de 

circulação das obras no social a partir de um nome  de autoria, temos um 

desdobramento da autoria que a autoficção incorpora e trabalha esteticamente em seu 

discurso ficcional. 

 Para Azevedo, o que afirma Klinger sobre a questão de uma definição para o 

termo, ajuda em sua elucidação: ―o que interessa na autoficção, não é a relação do texto 

com a vida do autor, e sim a do texto como forma de criação de um ―mito do escritor‖. 

A autoficção é uma máquina produtora de mitos do escritor.‖ ( KLINGER apud 

AZEVEDO, 2008, p.37).  

 E ela arrisca a dizer que: ―a instabilidade mesma do desmascaramento já 

aprovado pela autobiografia é desdobrada na reconciliação com a figura do autor que 

superou o paradigma da morte: do sujeito, do autor.‖ (AZEVEDO, 2008, p.37). 

 Discordamos do fato de que escritor e autor não se distinguam no fazer literário, 

mas, pelo contrário, concordamos com Barthes, Eco e outros que afirmam uma 

diferença entre escritor: o autor no momento em que escreve, e, o autor como aquele 

que tem uma obra atrelada a seu nome, que, por sua vez, desempenha uma função, a 

função autor referida por Foucault, que é social e que produz o ―mito do autor‖  como 

uma figura exterior à obra.  

 Entendemos o autor, como uma posição do sujeito e do eu que pode ser 

incorporado ao autoficcional, nestes diferentes papéis, como escritor, autoria  como um 
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nome em relação a uma, ou várias obras, como produtor de um certo tipo de discurso 

social que bordeja os textos, ou, como categoria integrada ao narrativo.  

 E, assim, podemos pensar que a autoficção joga, na verdade, com os papéis e 

posições discursivas, sejas do eu, ou das demais pessoas do discurso que, cambiantes e 

não fixas como o eu, alternam e trocam de posições na linguagem literária, que tem seu 

sentido dialógico explorado no discurso autoficcional. 

 Além disto, entendemos que a morte do autor e do sujeito são interpretações a 

respeito da condição do eu na linguagem. O que aponta-nos novamente em direção à 

dialogia, conceito explorado por Bakhtin, e, também para uma noção de linguagem não 

referencial na autoficção, que joga com a presença/ausência cambiante dos sujeitos nos 

discursos.   

 Propor a superação da morte do autor, ou em um retorno da autoria, mesmo que 

como oposição à crítica estruturalista que em certo momento, destitui a autoria de um 

lugar privilegiado no discurso, e institui, em seu lugar, o leitor, neste locus privilegiado, 

o que perduraria nos dias atuais, parece limitar a questão da autoria como categoria 

narrativa e em jogo na linguagem (auto) ficcional.  

 O que nos leva a afirmar que a superação da morte do sujeito/autor e uma volta, 

ou retorno dos mesmos à linguagem, expondo e evidenciando estes como presenças 

mesmo que ―inventadas‖, seria incorrer em um reducionismo em relação à autoficção, 

pois, esta seria tratada como escrita do eu/do outro, de modo dual, ou dialético, mas não 

ambivalente. Entendemos que a escrita autoficcional promove o desaparecimento e o 

evidenciamento das noções de autoria como uma pluralidade de posições sujeito, numa 

alternância entre inclusão e deslocamento no espaço ficcional de modo ambivalente e 

atrelado a uma noção de linguagem não referencial, cambiante, ambivalente e plural 

como o sujeito, ser de linguagem.  
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 Não aprofundar a questão da crise da representação da linguagem, vital para a 

compreensão do autoficcional e, mesmo, do autobiográfico e biográfico, é explorar o 

estatuto contemporâneo do sujeito e da linguagem, e logo, do literário, de modo parcial. 

 O que pretendemos, aqui, é desdobrar a crise da linguagem e da representação de 

modo crítico. Tendo em mente a noção de crise
6
 não como algo negativo, mas como 

algo que aponta para a possibilidade de análise crítica. A linguagem da autoficção é, 

assim, uma linguagem movente, plural e híbrida. Ela mescla as posições sujeito, as 

alternâncias e trocas em sua dinamicidade, não fixa, mas provisória.  

 Desta forma podemos indagar: Há ―performance” nas escritas de si? E em que 

sentido? Em um sentido apenas de reafirmar o narcisismo midiático, ou o 

individualismo burguês, ou, seria esta performance, não do eu apenas, mas do eu na 

linguagem, capaz de se opor a isto? 

 O jogo ou performance que envolve a autoficção não recobre apenas o sujeito 

mas a própria noção de linguagem. O que a autoficção empreende é, para além da 

crítica do sujeito, de um lado, e da representação de outro expostas lado a lado,  a 

junção delas, assumindo as características da hibridização, da mesclagem de 

semelhanças e diferenças, de modo a sobressair o caráter ambivalente dos discursos e da 

própria linguagem literária que, sendo autoficcional, é criação que joga com o duplo, 

com binarismos, de modo a torná-los indecidíveis.  

 A autoficção é uma narrativa da época contemporânea e pós-moderna. É 

realizada através de uma linguagem artística; com estratégias estéticas e literárias que 

tensionam os limites entre realidade e verdade dos fatos e a ficcionalização destes.  

 Seria uma superação da autobiografia num sentido não tradicional, mas 

ampliado, que já comporta em si a percepção das possibilidades/ impossibilidades 

                                                           
6
 Estamos pensando e considerando o sentido de crise a partir de sua etimologia krisis que se encontra 

ligada à ―crítica‖: krito, separado; kritêrion, capacidade de julgar, critério; kritikos, capaz de julgar, 

crítico.   
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autobiográficas, indo além delas, por se constituir numa crítica permeada pela 

ficcionalização, de caráter literário. 

A linguagem, assim, aparece na autoficção como dinâmica; dialógica. Ela oscila 

entre suas dualidades, e como num jogo de troca de papéis, situa o sujeito do discurso 

nesse movimento cambiante, deslizante, de encenação, trocas, não fixidez, mas, de 

dinamicidade, hibridização e multiplicidades. 

Promove um desvelamento do eu (eus) estetizado, uma realidade nova, enquanto 

criação, à imagem e semelhança da linguagem com suas dualidades características que a 

faz assumir a ambiguidade entre: pessoal/impessoal, possibilidade/impossibilidade, 

interioridade/exterioridade para o eu que a profere. 

A identidade narrativa, como criação desse sujeito e dessa linguagem que ora se 

evidenciam plurais e híbridos, é o que a autoficção irá mostrar, ao questionar 

radicalmente a representação e postular que ela é criação da linguagem, tanto quanto o 

sujeito.  A identidade narrativa, ou, identificações discursivas como posições do sujeito 

na linguagem é o que é passível de vislumbrarmos em relação ao eu. 

Logo, cabe perguntar: A autoficção seria uma estratégia literária ou um gênero?  

O conceito de autoficção é entendido aqui como mais que uma estratégia da 

literatura contemporânea capaz de remeter para a incidência do autobiográfico na 

ficção.  Ele remete ao gênero que torna híbridas as fronteiras entre o real e o ficcional, 

colocando no centro das discussões tanto o autor tanto quanto a linguagem, como 

instâncias fundamentais para se pensar as narrativas de primeira pessoa, apontando 

ainda para algo mais essencial que é o conceito de literário, reconfigurado, resignificado 

a partir de um entendimento específico de linguagem. 

A linguagem voltada sobre a criação linguística autoficcional explora os limites 

e tensionamentos entre ficção e não ficção ao postular suas ambivalências: a 
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pessoalidade/impessoalidade, as noções de verdadeiro/falso, de verossimilhança/ 

inverossimilhança, referencialidade/não referencialidade. 

A autoficção tem como sua característica primeira o discurso de modo estético-

ficcional, e daí a importância das estratégias narrativas que as autoficções irão assumir 

para falar dos vários ―eus‖ que envolvem a primeira pessoa narrativa e para o estatuto 

da linguagem como criação ambivalente, híbrida e, logo, também plural. 

 A seguir, estaremos pensando o espaço ficcional, a partir das obras de nosso 

corpus, como um espaço autoficcional, ou a possibilidade da autoficção instituir no seu 

espaço a abertura ao jogo de significações plurais.   

 

2.2  O ESPAÇO LITERÁRIO COMO ESPAÇO AUTOFICCIONAL 

 

(...) um entendimento novo do espaço literário, um espaço onde 

podem ser engendradas, por meio de novas relações de movimento, 

novas relações de compreensão.[...]a linguagem é o movimento 

silencioso das relações (...) (BLANCHOT, 2005, p.346) 

 

  O espaço literário gira em torno da relação eu, linguagem e representação. Aqui 

nos interessa examiná-lo em suas características para pensar tal relação; como ela se dá 

ou se configura nas obras autoficcionais do corpus deste trabalho, para, mais adiante, 

estabelecermos a leitura das obras  no âmbito deste espaço. 

 Blanchot diz-nos que o espaço do literário traria uma marca que é um ser que se 

move na ausência de ser e que justamente é nessa ausência que se reconhece como 

presença ―como e somente existissem seres através da perda do ser, quando o ser falta‖ 

(BLANCHOT, 1987, p.21). Sobre o sujeito que ocupa o espaço literário, nós só o temos 

em forma de um ―Alguém‖, pois, para Blanchot, ele esta carregado de impessoalidade. 
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Alguém é o que está presente quando não há ninguém. Aí 

onde estou só, não estou aí, não existe ninguém, mas o impessoal está: 

o lado de fora, como aquilo que antecipa e precede, dissolve toda a 

possibilidade de relação pessoal. Alguem é o Ele sem fisionomia, o 

coletivo impessoal de que se faz parte, mas quem faz parte dele? 

Nunca tal ou tal indivíduo, nunca tu e eu. Nenhuma pessoa participa 

do coletivo impessoal, que é uma região impossível de trazer para a 

luz, não porque oculta um segredo estranho a toda  a revelação, nem 

mesmo porque seja radicalmente obscura,  mas porque transforma 

tudo o que  lhe tem acesso, inclusive a luz no ser anônimo, impessoal, 

o Não-real e, entretanto, sempre presente. O coletivo impessoal é, sob 

esta perspectiva, o que aparece mais de perto quando se morre. 

(BLANCHOT, 1987, p.22) 

O sujeito ocupa o espaço literário sempre de modo impessoal. O sujeito nunca 

será um indivíduo real, verdadeiro, e, assim, torna-se presença passível de ocupar um 

espaço que é o de sua ausência; espaço que é ―a vertigem do espaçamento‖ e também 

onde reina o fascínio.  

[...]o olhar é atraído, arrastado e absorvido num movimento imóvel e 

para um fundo sem profundidade. O que nos é dado por um contato a 

distancia é a imagem, e o fascínio é a paixão da imagem. 

(BLANCHOT, 1987, p.23) 

 

 Assim fala Blanchot sobre o eu figurando neste espaço literário: 

Devemos, em primeiro lugar, tentar reunir alguns dos traços que a 

abordagem do espaço literário permitiu-nos reconhecer. Aí, a palavra 

não é um poder, não é o poder de dizer. Não está disponível, de nada 

dispomos dela. Nunca é a linguagem que eu falo. Nela, jamais falo, 

jamais me dirijo a ti e jamais te interpelo. Todos esses traços são de 

forma negativa. Mas essa negação somente mascara o fato mais 

essencial de que, nessa linguagem, tudo retorna à afirmação,  que o 

que nega nela afirma-se.  É que ela fala como ausência. Onde não fala, 

já fala: quando cessa, persevera. Não é silenciosa porque, 

precisamente, o silêncio fala-se nela. O próprio da fala habitual é que 

ouví-la faz parte de sua natureza. Mas, nesse ponto do espaço literário, 

a linguagem é sem se ouvir. (BLANCHOT, 1987, p.23) 

Esta impessoalidade para Blanchot está ligada a uma atopia e acronia em que  
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Escrever é entregar-se ao fascínio da ausência de tempo. Neste ponto, 

estamos abordando, sem dúvida, a essência da solidão. A ausência de 

tempo não é um modo puramente negativo. É o tempo em que nada 

começa, em que a iniciativa não é possível, em que, antes da 

afirmação, já existe o retorno da afirmação. Longe de ser um modo 

puramente negativo é, pelo contrário, um tempo sem negação, sem 

decisão, quando aqui é igualmente lugar nenhum, cada coisa retira-se 

em sua imagem e o ―Eu‖ que somos reconhece-se ao soçobrar  na 

neutralidade de um ―Ele‖ sem rosto. (BLANCHOT, 1987, p.20) 

 

Ausência de tempo que não é negação do tempo assim como o aqui é lugar 

nenhum: atopia e acronia marcam o espaço literário; o espaço dessa neutralidade do eu 

que se move por entre o que antes eram as coisas com suas imagens; no espaço de 

ausências a impessoalidade é a marca do eu, ou seja, mesmo que o eu seja um nós ou 

um ele, o eu é um outro como na fala de Rimbaud constituindo um Ele sem rosto e 

impessoal de que trata Blanchot. 

O aqui, que é o lugar nenhum, por sua vez, trazendo a marca de um presente 

impessoal, sem presença, por ser o ―tempo da ausência de tempo‖ (BLANCHOT, 1987, 

p.20) não significa retorno ao passado, pois, mesmo que se dê como retorno será sempre 

presente embora sem presença, esvaziado de tempo 

O tempo da ausência de tempo é sempre presente, sem 

presença. Esse ―sem presente‖ não devolve, porém, a um passado. 

Teve outrora a dignidade,  a força atuante do agora; dessa força ainda 

é testemunha a lembrança, a lembrança que me liberta do que de outro 

modo me convocaria, me liberta proporcionando-me o modo de 

invocá-la livremente, de dispor dela segundo a minha intenção 

presente.A lembrança é a liberdade do passado. (BLANCHOT, 1987, 

p.20-21) 

O que Blanchot sinaliza é que a lembrança, testemunha da força atuante do 

tempo presentificado em um agora atemporal,  permite que se volte ao passado de 

acordo, não com uma intencionalidade do sujeito, mas  com a liberdade que permite à 

memória lembrar, rememorar, imaginar, criando livremente. 
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A lembrança é a liberdade do passado. Mas o que é sem 

presente tampouco aceita o presente de uma lembrança. A chamada  

lembrança de um acontecimento: isso foi uma vez e agora nunca mais. 

Do que é sem presente, do que nem mesmo se apresenta como tendo 

sido, o caráter irremediável, diz: isso jamais aconteceu, jamais houve 

uma primeira vez; não obstante, isso recomeça, de novo, e de novo, ad 

infinitum. É sem fim, sem começo. E sem futuro.‖ (BLANCHOT, 

1987, p.21) 

 

O lembrar permite que se volte ao passado sem que ele seja o passado mas sendo 

um agora, uma força potencial presente.Voltar a esse passado pela memória comporta a 

criação, o imaginar, o inventar, o ficcionalizar ou a fabulação e, justamente por isto, 

sequer exige que esse agora tenha existido, ou tenha uma origem, embora a ele se possa 

se voltar livremente. Logo, em relação ao passado tornado presente/agora pelo 

lembrar/criar, o que se dá é a possibilidade de reconhecimento e não de conhecimento 

pois não se trata de tê-lo tal como ele foi mas de sua representação. 

 

Na ausência de tempos, o que é novo nada renova: o que é 

presente é inatual; o que está presente não apresenta nada, representa-

se, pertence desde já e desde sempre ao retorno. Isso não é, mas 

retorna, vem como já e sempre passado de modo que eu não conheço 

mas o reconheço, e esse reconhecimento arruína em mim o poder de 

conhecer, o direito de aprender, o inapreensível tornado também 

irrenunciável, o inacessível que não posso deixar de alcançar, aquilo 

que não posso tomar mas somente retomar-e jamais soltar. 

(BLANCHOT, 1987, p.21) 

 

 A linguagem do espaço literário como espaço ficcional pode ser pensada como 

fala distendida: 

Essa fala é essencialmente errante, estando sempre fora de si mesma. 

Ela designa o de fora infinitamente distendido que substitui a 

intimidade da fala. Assemelha-se ao eco, quando o eco não diz apenas 

em voz alta o que é primeiramente murmurado mas confunde-se com 
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a imensidade sussurrante, é o silêncio convertido no espaço 

repercutente, o lado de fora de toda a fala. (BLANCHOT, 1987, p.21) 

 

          Blanchot, em artigo que integra O livro por vir, ―O poder e a glória‖, diz 

que: ―A escuta está submetida à repercussão‖ (BLANCHOT, 2005, p. 360). Ao tratar da 

literatura, ele a aproxima da ideia de escuta na qual interessa o som que repercute e não 

o barulho em si, ou seja, o que se pode ouvir dele; o som que é propagado. Assim temos 

a noção de literatura como escuta ou propagação de sentidos como se fossem sons, 

remetendo à linguagem e à leitura, como capazes de gerar significações. 

  No espaço propiciado ou aberto pela obra, espaço impessoal, mas em que cabem 

presenças não fixas, o autor e o leitor, como instâncias móveis do discurso, participam 

de uma mesma ―repercussão‖, diz Blanchot: ―O leitor e o autor participam, um numa 

escuta neutra, outro numa fala neutra.‖ (BLANCHOT, 2005, p. 362) – da leitura que a 

obra literária é capaz de mediar. 

 Assim nos apresenta o espaço literário e a leitura como o que se propaga como 

uma escuta neutra a partir deste espaço. Neste espaço o autor está em jogo nesta escuta 

como uma comunicação estética ou: ―comunicação anterior àquela que é a escuta 

pública, pelo apelo ao rumor profundo e superficial, em que tudo se mantém , 

aparecendo e desaparecendo, numa presença vaga...‖ (BLANCHOT, 2005, p. 362). 

Temos em sua fala uma alternância entre aparecimento/desaparecimento que reme ás 

noções de desaparecimento/ evidenciamento envolvendo a autoria e a leitura/leitor.

 A obra estabelece a relação de escuta entre autor e leitor através do espaço 

literário e do que o caracteriza: o fascínio. E assim diz Blanchot referindo-se a Orfeu:  

(...) o escritor, quando cai sobre o fascínio do que está em jogo [...] 

orienta-se para uma fala que não será de ninguém e que ninguém 

ouvirá, pois ela se dirige a outra pessoa, despertando naquele que a 
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acolhe, sempre um outro e sempre à espera de outra coisa. 

(BLANCHOT, 2003, p. 366-367)  

 

 O rumor público é diverso do rumor originário para Blanchot: o primeiro 

consiste na obra em seu contato com um publico leitor e o segundo diz respeito à 

enunciação em si ou ato de criação. A realização da obra conjuga estes dois momentos, 

porém, é no ―espaço que lhe é próprio‖, o espaço literário, que assume sua potência, 

pois, é nele que o rumor da língua se faz. (BLANCHOT, 2005, p. 367-368)  

 Convocamos o pensamento de Blanchot, pois cremos que ele nos ajuda a 

introduzir importantes reflexões acerca do espaço literário importantes para a reflexão 

sobre o espaço biográfico e autobiográfico bem como sobre a postulação de um espaço 

autoficcional e como aqui o entendemos. Adiantando-nos
7
, poderíamos dizer que o 

espaço autoficcional é aquele onde o autor-leitor está apto a lidar com a crise 
8
do sujeito 

e da representação. 

 É Lejeune quem estabelece o espaço biográfico e autobiográfico para falar das 

diferentes formas de narrativas do eu, com o objetivo de circunscrever o gênero 

autobiográfico. Leonor Arfuch entende este espaço postulado por Lejeune de modo 

desdobrado como ―uma espacialização‖ no qual ―confluíam num dado momento formas 

dissimilares, suscetíveis de serem consideradas numa interdiscursividade sintomática, 

por si só significantes, mas sem renunciar a uma temporalização, a uma busca de 

                                                           
7
 Arfuch desdobra a noção de espaço biográfico e autobiográfico proposto por Lejeune. E o que aqui 

propomos é um novo desdobramento deste espaço apontando para o fato de que o leitor não estaria 

somente apto para perceber a questão da crise da identidade do sujeito como movente, mas, da própria 

representação.  

 
8
 Etimologicamente, ―crise‖ (krisis, do verbo grego krinein, quebrar, separar, separação distintiva, 

portanto julgar, acusar; no latim, através da raiz krei, corresponde ao verbo cernere, também separar, 

donde discernir) se encontra ligada à ―crítica‖: krito, separado; kritêrion, capacidade de julgar, critério; 

kritikos, capaz de julgar, crítico. Logo, o espaço autoficccional estabelece um contrato de leitura que 

pressupõe a capacidade crítica dos leitores. 
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heranças e genealogias, a postular relações de presença e ausência.‖  (ARFUCH, 2010,   

p. 22).  

 Arfuch apresenta a ideia ampliada de espaço biográfico de modo que este espaço 

se mostra reconfigurado  

Assim, o espaço biográfico, tal como o concebemos, não somente 

alimentará ―o mito do eu‖ como exaltação narcisista ou voyeurismo –

tonalidades presentes em muitas de suas formas -, mas operará 

prioritariamente, como ordem narrativa e orientação ética nessa 

modelização de hábitos,costumes, sentimentos e práticas, que é 

constitutiva da ordem social. (ARFUCH, 2010, p.31-32) 

 

  Acrescenta como hipótese que este espaço redimensionado, o espaço biográfico, 

―se define justamente como um espaço intermediário, às vezes como mediação entre 

público e privado; outras, como indecibilidade‖ (ARFUCH, 2010, p.28). A diversidade 

narrativa seria a base deste espaço biográfico contra uma ―suposta homogeneidade 

genérica‖ (ARFUCH, 2010, p.29). Para ela, o espaço autobiográfico é um espaço onde 

o leitor está apto ao jogo com a questão da problemática da identidade e, de forma mais 

livre, poderia integrar o registro do ―verídico‖ e o do ficcional. (ARFUCH, 2010, p.29) 

 Trata-se de um espaço de autorrepresentação que não submete e expõe o eu ao 

dualismo e logo a uma ―sensibilidade própria do mundo burguês, a vivencia de um ―eu‖ 

submetido à cisão dualista (publico/privado, sentimento/razão, corpo/espírito, 

homem/mulher) (ARFUCH, 2010, p.36) - o que consistiria numa ética (e podemos 

acrescentar, numa política, esta no sentido de ―o nome do livre uso do mundo‖ 

(AGAMBEM, 2007, p.11)  

 A partir do espaço literário entendido como espaço artístico de criação via 

linguagem, iremos considerar a relação entre espaço biográfico e autobiográfico, 

segundo o entendimento de Leonor Arfuch, o que contribui para pensarmos na 
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constituição do espaço autoficcional, um espaço outro (por não  o entendermos de modo 

dual numa postulação de ―verdade‖ em oposição a ―falso‖ e acabar por mesclar os dois 

de modo complementar por meio do ficcional) - o que pressupõe um pacto com o leitor  

ou um contrato de leitura diverso do proposto por Lejeune.  

 Vimos que a literatura contemporânea comporta as noções de linguagem, sujeito 

e representação como produções discursivas e instaura um espaço autoficcional como 

limite e fronteira entre o ficcional e o não ficcional, como um jogo contemporâneo 

discursivo em torno do eu e da linguagem e da representação em literatura. Na 

autoficção os limites entre gêneros são tênues e o entrecruzamento entre vários gêneros 

é uma possibilidade.  

 O que permite a abertura deste espaço é a literatura com sua visão de sujeito e do 

que é, ou em que consiste a literatura. O literário é um espaço que se funda na palavra. 

E esta tem seus fundamentos no eu e funda o sujeito. A obra como espaço vital ao eu, 

ao narrar, estabelece o sujeito e a representação de si, suas vivências e experiências 

como textualidade, discursos, ou linguagem.  A autoficção como narrativa do vivencial, 

como autocriação, leva ao espaço autoficcional.  

 Como apontamos antes, a autoficção estabelece, assim, a necessidade de um 

novo tipo de pacto com o leitor: um pacto autoficcional em que a posição leitor é 

convocada a assumir o papel do outro (a partir do entendimento de eu como um shifter), 

logo, o leitor é posto numa relação de interação dialógica na linguagem de caráter 

estético autoficcional, o que faz com que a relação autor / leitor seja posta em 

movimento, numa dinamicidade de troca de papéis, a apontar para a pluralidade da 

identidade do sujeito contemporâneo, como produtor de linguagem, e para esta, como 

criação. E, ainda, para a troca de papéis ou para a alteridade que recobre a linguagem, 

em especial, a ficcional. 
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 Na autoficção, o ato criador do autor não ultrapassa o espaço literário, mas se 

circunscreve a ele. É o que irá nos dizer Bakthin quando menciona a dependência ao  

 

(...) contexto literário, ou seja, o contexto artístico-verbal, o contexto 

de uma linguagem já elaborada com vistas a algum desígnio artístico 

primário (somos, claro, obrigados a admitir em algum lugar, num 

passado absoluto, o primeiro ato criador que não se realizou num 

contexto literário, porquanto este ainda não existia). Em tal 

concepção, o ato criador do autor realiza-se inteiramente apenas no 

contexto dos valores literários, sem ultrapassar o âmbito que o 

configura, e todos os seus aspectos só são pensados através desse 

contexto que abrange sua realização; é aí que ele nasce, é aí também 

que encontra seu acabamento, é também aí que morre. 

(BAKHTIN,1997, p. 209-210) 

 

  Quanto à potência criadora da obra, esta sim, ultrapassa o âmbito do espaço 

literário. O espaço autoficcional é a abertura criada pelas estratégias ficcionais das obras 

que promovem um lócus ―entre‖, híbrido e plural, que desloca, ou faz mover, as 

fronteiras do que é ficção, ou não-ficção; entre o que é literatura e o que é exterior à ela.  

 Trata-se de uma abertura no espaço literário para a reflexão crítica sobre os 

limites da arte da palavra que joga o jogo da linguagem, com seu caráter pessoal / 

impessoal, verossímel / inverossímel e, em última instância, como criação sempre, 

mesmo quando não se pretende literatura. 

 Logo, o estatuto do literário é posto à prova; relativizado e tratado/tematizado 

neste espaço autoficcional que compreende o sujeito da e na linguagem como agente e 

paciente, ser de um processo de construção/criação por meio da linguagem. A 

autoficção consiste numa reflexão crítica sobre o caráter autobiográfico e a autocriação 

o que implica na possibilidade de ficcionalização do eu. 
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 Adiante, procuraremos explorar os aspectos éticos e estéticos das narrativas 

autoficcionais que remetem para suas relações com o contemporâneo.  

 

2.3  A AUTOFICÇÃO COMO UMA ÉTICA E UMA ESTÉTICA CONTEMPORÂNEAS  

O questionamento de si é precisamente o acolhimento do 

absolutamente outro. (LÉVINAS, 1993, p.53) 

 

O que muda não são as coisas, mas os seus limites.  

(AGAMBEM, 1993, p.73) 

 

Em A postulação da realidade (filosofia, literatura, política), Eduardo Pellejero 

atribui à literatura certa potência, a de ―abrir novos espaços possíveis para a constituição 

de novas formas de subjetividade‖ (PELLEJERO, 2009, p.58). Segundo o crítico trata-

se de uma noção de literatura que se liga à verdade de modo específico, quando diz: 

 

[...] devemos a Nietzsche o ter assentado as bases dessa 

problematização, que remete a verdade à vida, invertendo a escala de 

valores, fazendo da verdade algo que só tem valor com relação aos 

modos em que é pensada e querida, desfazendo, portanto, a 

subordinação acostumada da vontade e do pensamento ao verdadeiro. 

(PELLEJERO, 2009, p.10) 

 

 Na literatura a representação não se daria em termos de falso e verdadeiro e sim 

como uma construção. A verdade não estaria dada, mas seria construída e, como 

construção, seria passível de devir 

 

Depois de Nietzsche, continuarão a existir a posteriori o verdadeiro e 

o falso, embora já não como valores absolutos, mas apenas como 

expressões de uma vida mais ou menos intensa, mais ou menos 

gregária, mais ou menos artística. Isto é, a verdade deixará de ser algo 
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em si, algo incondicionado, absoluto ou universal. Tal como a vida, a 

verdade estará a partir de então sujeita ao devir. (PELLEJERO, 2009, 

p.10) 

 

 E, assim, capaz de ser concebida de um modo conceptual, específico, que 

comporta o ficcional: 

[…] a critica da vontade de verdade abre assim o caminho a um novo 

paradigma de pensamento conceptual, que alenta não a procura da 

verdade, mas a produção de ficções (regulativas, heurísticas, críticas, 

vinculadoras, etc.). Nietzsche não põe em questão as noções 

tradicionais de verdade e racionalidade sem pôr ao mesmo tempo em 

questão a própria concepção da filosofia na sua tradição histórica. 

(PELLEJERO, 2009, p.11-12) 

 

Pellejero nos diz que não basta substituir a noção de verdade pela de ficção. 

Colocar a ficção no lugar da verdade ―não é desfazer-se da verdade em si, não é negar o 

seu valor para a vida; é, simplesmente, afirmar que a verdade é segunda, que não está 

dada, mas deve ser criada‖; significa afirmar que ela é ―produto de um trabalho criativo 

e ficcional subjacente a todo o pensamento preocupado em agenciar o múltiplo 

(histórico, social, libidinal)[...]‖(PELLEJERO, 2009, p.12).  

 A partir de Nietzsche, Pellejero diz que ―A vontade de aparência, de ilusão, de 

engano, de devir e de mudança é mais profunda, mais ‗metafísica‘ que a vontade de 

verdade, de realidade, de ser: esta última é em si própria tão só uma forma de vontade 

de ilusão.‖ (PELLEJERO, 2009, p.12) 

 A verdade, assim, apontaria para uma certa ―potência do falso‖ como nas 

palavras de Pellejero: ―A vontade de verdade descobre assim, na sua própria origem, 

uma certa potência do falso, enquanto elemento mais importante para a vida que a 

procura do verdadeiro e a produção do  conhecimento.‖ (PELLEJERO, 2009, p.12-13) 
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 Assim, ele defende a ideia de verdade como ficção ou a postulação das verdades 

como ficções. Trata-se de compreender que a verdade só pode ser pensada como sendo 

criada. Isto equivale a pensar que na verdade (ou o que se entende por verdade) cabe o 

ficcional, o que a destitui de ser única, uniforme e ―verdadeira‖, uma vez que na base de 

constituição das verdades está a ficção. Sobre isto, o crítico acrescenta: 

[...] a verdade devém ficção ao tomar consciência de que não é mais 

que a história de um erro, de uma ficção hegemónica ou privilegiada, 

mas, ao mesmo tempo, a ficção, ao afirmar-se para além da verdade, 

afirma-se também para além de qualquer conotação de ilusão, 

aparência, mentira ou falsidade. (PELLEJERO, 2009, p.13-14)  

 

 Criar uma realidade em literatura significa fazer da potência do falso um uso 

específico, pois, ―Livre da sua sujeição à verdade, o pensamento redescobre a ficção 

como uma força entre outras, e, ainda melhor, na ficção reconhece a sua própria 

potência expressiva, para além da representação objectiva do real.‖ (PELLEJERO, 

2009, p.17).  

O espaço literário, como potência destituída de um desejo de representação da 

verdade, é espaço artístico e mostra-se passível de fazer da potência do falso um uso. A 

literatura torna-se potência e vê, disseminada na vida, a ficção:  

Não é questão de escapar  do mundo  que existe  (nem pela destruição 

da verdade da que se reclama nem pela postulação de uma verdade 

superior), mas de criar as condições para a expressão de outros 

mundos possíveis, os quais, pela introdução de novas variáveis, 

venham desencadear a transformação do mundo existente. 

(PELLEJERO, 2009, p.19)  

  

 Assim, a realidade criada a partir da literatura, por ser uma realidade ficcional, 

ficciona a verdade. Ficcionar significa suscitar ficção no meio de um discurso que se 

reclama como verdadeiro, algo novo, que não existe e passará a existir, explica 
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Pellejero, a propósito de Foucault e sua forma de tratar / criar filosofia. E diz, ainda, que 

ficcionar numa ―verdade‖, constitui neste sentido, uma determinação activa do 

pensamento (ao contrário da tomada de consciência de algo que em si mesmo seria fixo 

e determinado). (cf. PELLEJERO, 2009, p.20). 

 A literatura assume, assim, um caráter de potência expressiva e criativa capaz de 

resistir ao que está dado de modo hegemônico, porque cria uma realidade outra, através 

da linguagem. E porque não há um modelo de verdade a seguir, a arte torna-se uma 

potência expressiva. A potência do falso é uma potência expressiva, porque não se trata 

de representar o real tal como ele supostamente é, ou fazer uma correspondência entre a 

expressão e as coisas, mas de criação. 

 A potência do espaço literário está na sua capacidade de, sendo ficção, gerar 

uma linguagem como resistência. A este respeito nos fala Pellejero: 

A ficção não faz estritamente apelo à formação de um horizonte 

comum, muito menos abona pelo projeto de uma cidade futura ou a 

esperança de outro mundo. Mas, pelo trabalho da ficção como norma 

maioritária, assim como às ideias herdadas e às verdades instituídas, 

fissurando a ordem estabelecida e abrindo  - é a sua única esperança - 

novos campos de possíveis (sociais, políticos, culturais, 

epistemológicos ). (PELLEJERO, 2009, p.29) 

 

 Esta potência também inclui o movimento, não sendo de forma alguma uma 

potência estática, pois cria sua própria realidade, oferecendo alternativas ao ―real‖ 

instituído como verdade estática:   

O trabalho da ficção sobre o domínio das ideias põe em causa 

justamente qualquer representação estática, qualquer hipóstase ideal; 

dir-se-ia, pelo contrário, que a ficção constitui o poder (a potência) do 

próprio ―ideal‖: um poder capaz de bifurcar o tempo e os caminhos 

que transitamos neste jardim a leste do paraíso. (PELLEJERO, 2009, 

p.29) 
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 Atribuindo-se à literatura a capacidade de ficcionar que seria substituir, não a 

verdade, mas o modelo de verdadeiro, ―por uma certa potência do falso, da qual ainda 

não tomamos a medida.‖ (PELLEJERO, 2009, p.29), qual seria a medida da potência do 

falso na autoficção,  ou  qual a sua capacidade de resistência estética, como escrita do 

eu, diante do que está posto como ―a realidade‖? 

 Diana Klinger diz que: ―[...] a autoficção se inscreve no coração do paradoxo 

deste final de século XX: entre o desejo narcisista de falar de si e o reconhecimento da 

impossibilidade de exprimir uma ‗verdade‘ na escrita‖ (KLINGER, 2007, p. 26). 

 Nas obras de nosso corpus haveria uma exposição do eu e um desejo narcísico-

midiático em torno do sujeito uma vez que a autoria é posta em jogo na linguagem 

literária, evidenciando-se, como viemos até aqui demonstrando, entre eu e linguagem, 

através da autoria?  

 Ou este evidenciamento nos permite ler, ao contrário, através do modo como as 

obras põem o narrador infante, como autor-personagem, ou categoria integrada ao 

narrativo, a apontar para a autoria de modo específico, como alteridade, uma forma de 

resistência, constituindo-se as obras deste corpus em narrativas com uma ética e estética 

que podem ser aproximadas?  

 É importante perceber ainda que, as verdades como pontos de vista, diante do 

social, engendram a mudança e às mudanças, e o modo como as experimentamos e 

refletimos sobre elas de diferentes maneiras, inclusive esteticamente, apontam para a 

relação entre literatura e vida e literatura e contemporaneidade.  

 Dando prosseguimento as nossas reflexões, buscaremos pensar o social e o 

contemporâneo, ligados à globalização ou à fase do capitalismo tardio, bem como a pós-

modernidade e a arte produzida a partir daí. Isto se faz necessário, a fim de 

estabelecermos em que consiste a literatura como potencialidade ética e estética de 
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resistência, para mais adiante, empreendermos uma análise aproximativa e comparativa 

das obras literárias do corpus, com suas especificidades, a proporem uma noção de 

alteridade discursivamente. 

 O jogo que envolve o evidenciamento da autoria como posições do sujeito e 

categoria narrativa através das etratégias que as obras exploram revela uma linguagem 

como criação; realidade criada que diz respeito às obras como propostas estéticas com a 

potencialidade ativa de se constituírem como discursos de resistência, diante do mundo 

com o seu ―já configurado‖ e ―já dado‖ como realidade imutável e homogeneizado.   

 Stuart Hall, já anteriormente citado, fala da crise de identidade como perda de 

sentido de si ou de identidade como celebração móvel. Ele traz a ideia de três 

concepções de identidade: do sujeito do iluminismo, do sujeito sociológico e do sujeito 

pós-moderno. Aqui nos convém examinar a terceira concepção de identidade, a que 

aponta para a crise da identidade como uma instância subjetiva não mais una e estável,  

e sim essencialmente para aquilo que Hall chama de identificações, com sua noção de 

movência, pluralidade, de mudanças, ou não fixidez: ―O  próprio processo de 

identificação, através do qual nos projetamos em nossas identidades culturais, tornou-se 

mais provisório, variável e problemático‖. (HALL, 2011, p.12 e 13).  

 Para Hall, à crise da identidade do sujeito somam-se outras:  

Assim chamada crise de identidade é vista como parte de um processo 

mais amplo de mudança, que está deslocando as estruturas e processos 

centrais das sociedades modernas e abalando os quadros de referência 

que davam aos indivíduos uma ancoragem estável no mundo social. 

(HALL, 2011, p.7)  

 

 Frente à descentralização das identidades modernas que são deslocadas ou 

fragmentadas, temos a crise da representação, que aqui se torna central para 

estabelecermos nossas proposições e também reflexões.  
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 O contexto de crise da identidade e da representação liga-se ao caráter de 

mudança da sociedade tardia marcada pela globalização: ―as sociedades modernas são, 

portanto, por definição, sociedades de mudança constante, rápida e permanente.‖ 

(HALL, 2011, p.15).  

  As sociedades da modernidade tardia são marcadas pela diferença, ―por 

diferentes divisões e antagonismos sociais que produzem uma variedade de diferentes 

―posições de sujeito‖ – isto é, identidades - para os indivíduos‖. (HALL, 2011, p.18). 

 Identidades possíveis, provisórias, passíveis de identificações também mutantes,  

porém, não se trata apenas de perceber o deslocamento e caráter cambiante e mutável da 

identidade mas do trânsito ou deslocamento das identificações. 

A identidade como algo formado ao longo do tempo traz ― sempre 

algo ―imaginário‖ ou fantasiado sobre sua unidade. Ela permanece 

sempre incompleta, está sempre ―em processo‖, sempre ―sendo 

formada. (HALL, 2011, p. 38-39)  […] Assim, em vez de falar da 

identidade como uma coisa acabada, devemos falar de identificação, e 

vê-la como um processo em andamento. Identidades possíveis, 

provisórias, passiveis de identificações também mutantes. (HALL, 

2011, p.39) 

 

 O autor ainda se refere ao descentramento operado a nível linguístico, por 

―modernos filósofos da linguagem - como Jacques Derrida, influenciados por Sausurre 

(pois para Saussure a língua é sistema social e não individual)‖, para os quais 

 As palavras multimoduladas não encerram um significado a partir de 

um eu individual, mas carregam ecos de outros significados. Tudo que 

é dito abre espaço para o outro através de uma margem  na qual outros 

sujeitos podem se inscrever. Os significados assumem um trânsito, 

nunca a imobilidade: ―O significado é inerentemente instável: ele 

procura o fechamento (a identidade), mas ele é constantemente 
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perturbado (pela diferença). Ele está constantemente escapulindo de 

nós‖. (HALL, 2011, p.41) 

 

 A identidade cultural comporta um tipo de identidade / identificação que é a 

identidade nacional. Hall defende que ―as identidades nacionais não são coisas com as 

quais nós nascemos, mas são formadas e transformadas no interior da representação.‖ 

(HALL, 2011, p.49).  

 A identidade nacional como uma ―comunidade imaginada‖ (Cf. Benedict 

Anderson) gera as particularidades e singularidades identitárias pelas quais as nações 

são imaginadas. A literatura tem ciência disto e as autoficções, como narrativas 

contemporâneas, sugerem novos modos de articulação dos aspectos particulares e 

universais da identidade ou, balizando-nos em Stuart Hall,  ―de novas formas de 

negociação da tensão entre os dois‖ – (HALL, 2011, p. 76).  

 Linda Hutcheon em seu livro Poética do Pós Modernismo: história, teoria, 

ficção, diz que o pós-modernismo não pode ser ultilizado como um simples sinônimo de 

contemporâneo. Ele é capaz de contestar a cultura dominante, o humanismo liberal, não 

negando, mas, a partir de dentro, questionando seus próprios pressupostos, e assim, ela 

diz:  

Eu concordaria e, na verdade, afirmaria que a crescente uniformização 

da cultura de massa é uma das forças totalizantes que o pós-

modernismo existe para desafiar. Desafiar, mas, não negar. Mas ele 

realmente busca afirmar a diferença, e não a identidade homogênea . 

Pode-se dizer, é claro, que o próprio conceito de diferença envolve 

uma contradição tipicamente pós-moderna: a ―diferença‖,  ao 

contrario da ―não identidade‖, não tem nenhum oposto exato contra o 

qual se possa definir. (HUTCHEON,1991,p.5) 

 

 Como entendido por Hutcheon, o pós-modernismo é marcado pela pluralidade e 

por um tensionamento dos limites da linguagem: 
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Uma sociedade em que a realidade social é estruturada por discursos 

―no plural‖ é isso que o pós-modernismo procura ensinar. A autora 

fala que segundo Júlia Kristeva o pós-modernismo ―escrita-como-

experiência-dos-limites‖ ,ou seja, o pós-modernismo tenciona ―os 

limites da linguagem, da subjetividade e da identidade sexual, bem 

como- poderíamos também acrescentar - da sistematização e da 

uniformização. (HUTCHEON,1991,p.25) 

 O pós-modernismo abre espaço para o debate contemporâneo, de suma 

importância, em termos éticos e estéticos sobre as margens e as fronteiras. É assim que 

ele torna as fronteiras entre os gêneros literários fluidas, e não apenas: ―As fronteiras 

mais radicais que se ultrapassaram foram aquelas existentes entre a ficção e a não-ficção 

e-por extensão- entre a arte e a vida.‖ (HUTCHEON,1991,p.27).  

 A autora aborda a autoficção ao falar sobre a narrativa de Jerzy Kosinski, que 

apresenta um narrador indecidível e um leitor imaginário. Linda Hutcheon diz que:  

(...) a essa maneira pós-moderna de escrever Kosinski da o nome de 

autoficção dos contos ―ficção‖ porque toda lembrança é 

ficcionalizante; ―auto‖ porque, para ele, tal maneira de escrever é ―um 

gênero literário, cuja generosidade para deixar que o autor adote a 

natureza de seu protagonista ficcional – e não o contrário.‖ 

(HUTCHEON,1991p.28)  

 

  Em relação ao indivíduo o pós-modernismo teria a capacidade de mostrá-lo,ou, 

evidenciá-lo, em contestação:  

como sugeriram Foucault e outros, a esta contestação do indivíduo 

unificado e coerente se vincula um questionamento mais geral em 

relação a qualquer sistema totalizante ou homogeneizante. O 

provisório e o heterogêneo contaminam todas as tentativas 

organizadas que visam a unificar  a coerência (formal ou temática) [...] 

O centro já não é totalmente válido, e a partir da perspectiva 

descentralizada o ―marginal‖ e aquilo que vou chamar (Capítulo 4) de 

―ex-cêntrico‖ ( Seja em termos de classe, raça, gênero, orientação 
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sexual ou etnia assumem uma nova importância à luz do 

conhecimento implícito de que na verdade nossa cultura não é o 

monolito homogêneo (isto é, masculina, classe, média, heterossexual, 

branca e ocidental que podemos ter presumido.‖ 

(HUTCHEON,1991,p.29)  

    

    A autora afirma o conceito de diferenças como sinônimo de ―comunidade 

descentralizada em oposição à uniformidade centralizada.‖ (HUTCHEON,1991,p.29). 

Assim o conceito de cultura no singular cede espaço à culturas como forma de 

resistência aos aspectos homogeneizantes como resistência da sociedade de consumo do 

capitalismo tardio, como afirma Hutcheon. (HUTCHEON,1991,p.30)      

    A teoria e a prática pós-moderna se posicionariam dentro do sistema atuando no 

sentido de nos permitir perceber que as premissas desse sistema sejam consideradas 

convicções ou estruturas ideológicas construídas. A arte e a teoria pós-modernas 

chamam nossa atenção tanto para o que é contestado tanto para o que se oferece como 

resposta para essa contestação, sempre de modo provisório, o que Hutcheon chama de 

―um processo cultural de atividade em andamento‖ (HUTCHEON, 1991,p.31). E afirma 

ainda que:  

Derrida insiste em afirmar que o sujeito é absolutamente indispensável 

e que é preciso situá-lo reconhecendo-lhe as diferenças, sua ideologia, 

sugerindo noções alternativas de subjetividade, em suma trata se de 

compreender a realidade humana como constructo; reinserir o sujeito 

na estrutura da sua palavra e de suas atividades significantes, dentro 

de um contexto histórico e social; redefinindo esse contexto histórico. 

(HUTCHEON,1991,p.204) 

 

 Situar o eu/o sujeito, de modo indissociável da linguagem, ambos como criação, 

no discurso autoficcional é o que permite-nos re-pensar, o termo ―auto‖ de autoficção, 

que remeteria para um ―próprio‖, ou, uma ideia de eu e de sujeito como mesmo, ou seja, 
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para o centramento de um sujeito já descentrado pela crítica, situando-o,com o sentido 

de uma autoreferencialidade sem referente fixo. Em outras palavras: pensar o eu e o 

sujeito como outro e em relação a outros; pensar nas posições sujeito  numa linguagem 

dialógica.  

 Pondo o eu/ o sujeito como centro da discussão crítica e teórica, e mesmo 

conceitual, que envolve a autoficção, arriscamos a perder de vista as potencialidades 

dela enquanto escrita ficcional. Logo, é preciso não investir no centramento, ou 

descentramento do sujeito na autoficção como escrita de si, mas ampliar a discussão, 

desdobrá-la, e pensar no centramento/descentramento híbrido que a autoficção opera em 

relação ao eu, da escrita de si, do si mesmo como outro, ou do eu como alteridade, como 

em Ricouer; escrita do eu como outro(s), em suma. 

 Isto nos leva ainda a ter de situar a linguagem e os discursos não como o centro 

das escritas de si, mas como a possibilidade de inversão de uma ideia de centro versus 

não-cêntrico (em oposição binária), através de uma mirada da linguagem literária como 

discurso híbrido e ambivalente capaz de problematizar os binarismos, incorporando a 

eles a alternância, o movimento, o deslocamento, pensando e focando o espaço ―entre‖ 

os binarismos; refletindo a partir deles, no conceito de alteridade sem nenhum correlato 

opositivo ou de semelhança, mas como conceito que comporta em si a noção de 

pluralidades. 

 Desta maneira, a partir destas considerações, podemos desdobrarmos ainda mais 

uma vez a autoficção, pensando-a como  escrita de si que, aparentemente centrado no eu 

descentrado, joga com o centramento/descentramento deste na linguagem e, é capaz de 

operacionalizar esteticamente a crítica do sujeito e da representação de modo 

indissociável. 
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 Sendo assim, procuraremos mostrar como a autoficção  constitui-se em  um 

discurso capaz de resistir não apenas à exposição da interioridade do eu, individualista, 

niilista, ególatra, da sociedade midiática, ao apostar no eu em relação à coletividade, 

mas também à ideia de uma linguagem como referencialidade, seja em relação ao 

sujeito,ou, às coisas, resistindo criticamente ao mundo, como uma ―realidade‖ já dada, 

configurada e imutável, ao postular que ela é um constructo discursivo, assim como o 

sujeito que a habita, abrindo a possibilidade de novas configurações do eu e da vida. O 

que a autoficção propõe é intercambiar o sujeito e a linguagem no seu discurso.  

 Assim, literatura por ser um discurso criador, cria o novo; a possibilidade de 

resistir ao já dado, à homogeneização da vida. Desta maneira se faz necessário indagar 

se, diante da contemporaneidade e das configurações atuais de mundo, sociais, políticas 

e culturais, como a literatura autoficcional, nestas obras do corpus, se postam diante 

destas configurações: como resistência a elas ou apenas atestando-as? Para refletirmos 

sobre esta questão, se faz necessário pensar a potencialidade da literatura como devir, 

ou como possibilidade de criação do novo, de realidades novas, de agenciar o 

alternativo, as alternativas. 

 Giorgio Agambem em A comunidade que vem, diante da crise do sujeito, da 

representação e logo, da contemporaneidade com seu fator histórico, político e 

temporal, propõe que se pense a articulação do lugar, dos modos e sentidos da 

experiência contemporânea numa forma de comunidade, a comunidade que vem, que 

pressupõe uma ética e uma política e o ser que vem como um ser qualquer.  

 O qualquer, privado de toda identidade como representação e pertença –  é o que 

define o ser da comunidade que vem, não pressuposta e muito menos já dada e, logo, 

sem presente nem presença, considerada apenas como devir.  
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 O qualquer é aquele que pode experimentar sua própria impotência e torná-la 

experienciável. A política e a ética a serem definidas por esse ser assim, um ser 

comunitário e em devir, promoveriam ao sujeito uma experiência via linguagem, ciente 

de sua natureza linguística e comunicativa da qual foram expropriados.  

 O ser que vem, o ser qualquer, de Agamben, é um ser linguístico, um ser-dito, 

marcado por paradoxos, um ser-dito, entre a singularidade e o conjunto; a  coletividade. 

 O Qualquer que está aqui em causa não supõe, na verdade a 

singularidade na sua indiferença em relação a uma propriedade 

comum (a um conceito, por exemplo: o ser vermelho, francês, 

muçulmano), mas apenas no seu ser tal qual é. A singularidade 

liberta-se assim do falso dilema que obriga o conhecimento a escolher 

entre o caráter inefável do individuo e a inteligibilidade do universal. 

Já que o inteligível [...] não é um universal nem um individuo 

enquanto incluído numa série, mas « a singularidade enquanto 

singularidade qualquer.» (AGAMBEN, 1993, p.11-12)  

         

 O ser-dito é aquele cuja existência se dá no espaço vazio da linguagem: ―Esta 

vida é a vida puramente linguística. Só a vida na palavra é inqualificável e inesquecível. 

O ser exemplar é o ser puramente linguístico. Exemplar é aquilo que não é definido por 

nenhuma propriedade, exceto o ser-dito. (AGAMBEN, 1993, p.16). E acrescenta: O ser 

dito – a propriedade que funda todas as possíveis pertenças...é de fato também o que 

pode pô-las radicalmente em questão. (AGAMBEN, 1993, p.16). 

 Agambem atribui ao ser humano uma potência:  

Há, de facto, algo que o homem é e tem de ser, mas este algo não é 

uma essência, não é propriamente uma coisa: é o simples facto da sua 

própria existência como possibilidade ou potência. (AGAMBEN, 

1993, p.38).  
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 A vida como potência humana: a ―própria potência‖ é o modo mais próprio ―de 

existência do homem‖, uma potência que transita entre ―ser‖ e ―não ser‖. (AGAMBEN, 

1993, p.38-39) 

 A comunidade como devir, ética e politicamente considerada, deve se pautar 

nesta cambiante e potente condição:  

―[...] a única experiencia ética (que, como tal, não pode ser nem uma 

tarefa nem uma decisão subjetiva) é ser a (sua própria) potência, 

existir a (sua própria possibilidade)... (AGAMBEN, 1993, p.39) 

 

 Uma critica ao individualismo burguês, à sociedade do espetáculo, à exposição 

midiática do eu, está no cerne da missão política desta comunidade por vir, a partir do 

contemporâneo, como uma necessidade vital, justificada da seguinte maneira: 

Porque se os homens, em vez de procurarem ainda uma identidade 

própria na forma agora imprópria e insensata da individualidade, 

conseguissem aderir a esta impropriedade como tal e fazer do seu ser-

assim, não uma identidade e uma propriedade individual mas uma 

singularidade sem identidade, uma singularidade comum e 

absolutamente exposta, se os homens pudessem não ser-assim, não 

terem esta ou aquela identidade biográfica particular, mas serem 

apenas o assim, a sua exterioridade singular e o seu rosto, então a 

humanidade acederia pela primeira vez a uma comunidade sem 

pressupostos e sem sujeitos, a uma comunicação que não conheceria 

já o incomunicável. (AGAMBEN, 1993, p.52) 

 

 A identidade aqui não é uma reivindicação ou afirmação nacional representável, 

mas, sim formada por “singularidades quaisquer” cujo ser que lhe corresponde é o ―ser 

qualquer”. E acrescenta que “O capitalismo (ou qualquer outro nome que se queira dar 

ao processo que domina hoje a história mundial)‖ estava dirigido à expropriação, não 

apenas da atividade produtiva, mas, principalmente para a ―alienação da própria 
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linguagem, da própria natureza linguística e comunicativa do homem...‖ (AGAMBEN, 

1993, p.62).  

 Agambem ainda postula que ―A forma extrema desta expropriação do Comum‖, 

remete ao individualismo contemporâneo, ―é o espetáculo, isto é, a política em que 

vivemos‖ (AGAMBEN, 1993, p.62). O que o leva ao seguinte questionamento: ―De que 

maneira, hoje, na época do triunfo total do espetáculo, pode o pensamento integrar a 

herança de Debord?‖ (AGAMBEN, 1993, p.62) ou, em outras palavras, como resistir a 

espetacularização do eu e da vida?    

 Na exposição exterior, via linguagem, frente à expropriação do logos, e por 

outro lado à natureza linguística e comunicativa do homem, haveria a possibilidade de 

resistência  a esta espetacularização:  

Mas isto quer dizer também que, no espetáculo, é a nossa própria 

natureza linguística que chega até nós invertida. Por isso 

(precisamente porque é a possibilidade de um bem comum que é 

expropriada) a violência do espetáculo é tão destrutiva; mas, pela 

mesma razão, o espetáculo contém ainda algo como uma possibilidade 

positiva, que pode ser usada contra ele. (AGAMBEN, 1993, p.62) 

 

 Na época em que vivemos, que é ―também aquela em que se torna pela primeira 

vez possível para os homerns terem a experiência da sua própria essência linguística‖ 

que consiste ―não deste ou daquele conteúdo da linguagem, mas da própria linguagem, 

não desta ou daquela proposição verdadeira, mas do próprio facto de se falar.‖ 

(AGAMBEN, 1993, p.64-65), estaria  a possibilidade de resistir. 

 Alerta, no entanto, para o perigo desta experiência contemporânea uma vez que:  

  

A política contemporânea é este devastador experimentum linguae, 

que em todo planeta desarticula e esvazia tradições e crenças, 

ideologias e religiões, identidades e comunidades.‖ E aponta para o 
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fato de que tão somente ―conduzindo a linguagem à própria 

linguagem‖  haveria uma resistência a esta política.‖ (AGAMBEN, 

1993, p.65) 

 

  O evidenciamento da linguagem como não referencial, mas como possibilidade 

de representações, conduz a uma ética e a uma estética. Sobre a ética / estética de existir 

na linguagem e como linguagem, como sujeitos, nos voltamos para o pensamento de 

Nietzsche. Rosa Dias, em Nietzsche: vida como obra de arte, analisa a perspectiva entre 

vida e arte no pensamento do filósofo.   

 Ela parte de duas de suas afirmações: ―Só como fenômeno estético a existência e 

o mundo aparecem eternamente justificados‖ (O nascimento da tragédia).   Logo 

depois, cita as modificações que o filósofo faz em A Gaia ciência: ―Como fenômeno 

estético, a existência é sempre, para nós, suportável ainda.‖ E, para finalizar, cita a 

afirmação revisada do filósofo, quatrorze anos após O nascimento da tragédia: ―A 

existência do mundo só se justifica como fenômeno estético‖. (DIAS, 2011,p.85).  

 O que para a autora consiste em o filósofo ter ―ousado pensar a arte na 

perspectiva da vida‖ e que ―A questão metafísica - ―que é a arte?‖- coincide com a 

questão existencial - ―qual é o sentido da vida? A vida como propósito da arte, a arte 

como necessária produção da vida; a vida só se justificando como fenômeno estético. ‖ 

(DIAS, 2011,p.85).  

 Ela expõe a expressão ―como alguém se torna o que é‖ que figura em obras de 

Nietzsche, inclusive em Humano, demasiado humano, bem como as expressões 

presentes em diferentes momentos das obras do filósofo: ―descobrir-se a si mesmo‖, 
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―buscar a si próprio‖, ―fazer-se a si mesmo‖,  e, também, ―conhecer-se a si mesmo
9
‖, e, 

indaga:  

(...) se não há um eu antes da ação, não há nada que possa tornar-se. 

Mas ainda: como o eu pode ser o que é antes de existir? [...] Há uma 

interpretação que sustenta ser Nietzsche, com essa sua fórmula, o 

arauto do individualismo anárquico; mas existem outras 

interpretações, menos numerosas, que insistem no aspecto dinâmico 

do imperativo, a ponto de conduzir o pensamento de Nietzsche a uma 

doutrina da superação perpétua de si, sem objetivo, sem duração 

alguma, sem bússola, curso louco e vertiginoso ao abismo. (DIAS, 

2011, p.100). 

 

 Poderíamos assim dizer que esta ―doutrina da superação perpétua de si‖, se 

encontra menos ressonância interpretativa frente ao aspecto do possível ―individualismo 

anárquico‖, talvez seja pelo desconhecimento ou incompreensão do que seja o 

―anárquico‖. Longe de qualquer individualismo, o pensamento anárquico-libertário 

postula, por exemplo, com Michael Bakunin, uma ideia de liberdade onde não cabe o 

individualismo, mas o individual em relação a outrem, a ponto deste pensador e teórico 

anarquista rechaçar uma noção de ―liberdade individualista, egoísta, mesquinha, 

fictícia‖ tida como  

[...] enaltecida pela escola J. J. Rousseau e por todas as outras escolas 

do liberalismo burguês que considera o assim chamado direito de todo 

mundo, representado pelo Estado, como o limite do direito de cada 

um, o que conduz, sempre e necessariamente, o direito de cada um a 

zero. ( BAKUNIN, 2010, p.37) 

 

  E afirmar outro entendimento, o de ―liberdade pela solidariedade‖: 

(...) só aceito uma única liberdade que possa ser realmente digna deste 

nome, a liberdade que consiste no pleno desenvolvimento de todas as 

                                                           
9
  Dias irá desenvolver seu pensamento até chegar à descrição do vir a ser em Ecce homo (Dias, 2011,p. 

99) o que destaca a linha de pensamento de Nietzsche condizente com seu percurso de afirmar 

teoricamente a não fixidez do sujeito. 
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potencialidades materiais, intelectuais e morais que se encontrem em 

estado latente em cada um [...].  Entendo esta liberdade de cada um 

que, longe de parar como diante de um marco, diante da liberdade de 

outrem, encontra aí sua confirmação e sua extensão ao infinito [...] 

(BAKUNIN, 2010, p.37) 

 

 Logo, voltando ao pensamento de Nietzsche, a busca referida por ele, não é 

busca individualista e sim busca de si, como um eu em relação com outros; que transita 

entre diferença e alteridade, em devir.  

 Podemos dizer que a estabilidade do mundo, dado e homogeneizante, da 

―realidade‖, ou dos sujeitos, tem em contrapartida a ―ideia de uma mudança contínua‖ 

que aparece em fala da personagem em Assim falou Zaratrusta: ―Mas do tempo e do 

devir devem falar as melhores imagens: um louvor devem ser, e uma justificação de 

toda a transitoriedade.‖ (NIETZSCHE apud DIAS, 2011,p.101), o que leva Dias a dizer 

que ―Essas diferentes passagens podem nos levar a compreender Nietzsche como o 

porta-voz do devir, do transitório.‖ (DIAS, 2011,p.101). 

  Assim, a resistência ao hábito da cultura ou ao mundo, como ele se afigura, 

demonstra que 

[…] a primeira virtude do homem é ousar ser ele mesmo. É preciso 

triunfar sobre si mesmo, isto é, sobre a natureza que lhe foi inculcada 

e o tornou inepto para a vida‖ e tornar-se inepto seria despojar-se de 

seu ―ser criativo e inventivo. (DIAS, 2011, p.104),  

 

 visto que este  refigura e situa o sujeito como criação. E Dias irá afirmar que: 

Nietzsche repudia a ideia espúria de um eu fixo e estável, a qual 

contribui, em muitos aspectos, para a vida gregária, pois, no fundo, 

esse eu é igual a todos os outros ―eus‖ gregários. [...] Ele é uma 

mistificação que deve ser superada, o depositário de todo o ideal 

burguês [...] O eu a que Nietzsche se refere é algo que se reinventa, e 

não uma substância fixa. Assim, para o filósofo, não existe um 
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verdadeiro eu, pois ninguém pode estar certo de ter-se despojado de 

todas as suas máscaras. (DIAS, 2011,p.104). 

 

 Como uma mistificação a ser superada, o eu gregário deve ceder espaço aos ―eus 

gregários‖ pensados como singularidades. Não podemos afirmar, no entanto, que o 

pensamento do filósofo se assemelha ao individualismo burguês do romantismo, ou que 

se constitui em pensamento individualista diverso, como parece dizer Rosa Dias, uma 

vez que, para constituir-se, o eu carece de sua singularidade de ser único, ou ―tornar-se 

o que é‖,  o que significa que o indivíduo deve se ―distanciar da cultura artificial assim 

como da massa gregária...‖ ( DIAS, 2011, p. 105). 

 Singularizar-se é, pois, ainda estar no social, mas de modo diverso dos demais, 

uma vez que é preciso resistir ao tratamento gregário uniforme, fixo, homogêneo 

conferido à massa. Desta maneira, ao afirmar em Humano demasiado humano, 

imperativamente, ―se tu mesmo!‖, podemos pensar como uma exortação ao ―ser 

humano a ter confiança em sua própria experiência‖ (DIAS, 2011, p. 105).  

 Ora, não se trata de uma experiência individual / individualizante, mas a 

experiência de cada um / todos, pois, marcada pela linguagem, pela historicidade e 

cultura.  Assim, ―se tu mesmo!‖ corresponderia à arte de ―criar a si mesmo como obra 

de arte‖ (DIAS, 2011, p. 109) o que consistiria numa aproximação arte e vida, não 

individualista, mas coletiva. 

  A ideia de impessoalidade em relação ao sujeito e seu caráter de constructo 

/criação nos permite tal interpretação:  

―Embelezar a vida é sair da posição de criatura contemplativa e 

adquirir os hábitos e os atributos de criador, ser artista de sua 

própria existência.‖ (DIAS, 2011, p. 110). 
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  Concordando com Dias, podemos afirmar que pela ação criativa / criadora do 

sujeito, ―Nietzsche diminui ainda mais a separação arte e vida, tornando-a determinante 

na construção de belas possibilidades de vida.‖ (DIAS, 2011, p. 111) 

 A possibilidade de vidas diversas, alternativas, novas, comportando as 

diferenças, os paradoxos, alteridades, singularidades pela ação de criar, é algo que 

podemos extrair de significativo do pensamento de Nietzsche para pensar a arte e a 

literatura como alternativa e resistência ao mundo configurado atualmente. 

 Estas reflexões, até aqui feitas, ajudam a compreensão do fato de a autoficção 

abrir espaço para a afirmação da escrita de si, não como escrita de um eu (pessoalidade) 

centrado, único, imutável, mas escritas do si: como eu / eus, num sentido plural, 

movente, cambiante, em trocas; alternâncias; em devir e potência, a propor a alteridade 

como instância entre sujeitos e linguagens (discursos). 

  O fato destas obras abrirem, no espaço autoficcional, a possibilidade do leitor 

experimentar-se como outro(s), através das variadas posições discursivas que assume o 

eu e o sujeito na linguagem, através do autor-narrador-personagem infante, bem como 

experimentar uma noção de linguagem plural e cambiante, híbrida, que oscila entre 

ambivalências, devir e potência, nos permitem refletir sobre a ética e a estética que estas 

obras evidenciam. 

 Quando se trata do discurso literário, para além de uma finalidade, há sempre 

que se lidar com a gratuidade da leitura, como um exercício de liberdade e o que ela nos 

cobra, nossa co-responsabilidade, nesta liberdade que é o ato de ler, criar / acionar uma 

ética e uma estética de dizer (dizer-se). E, também, na esperança da escrita como escuta 

e reverberação, que se propague em voz / vozes: uma abertura para uma conversa, no 

sentido deleuziano de ―traçado de um devir‖ (DELEUZE& PARNET, 2004, p.12), ou 

para a possibilidade do vir a ser das significações, como criações, através das leituras. É 
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o que faz Teolinda Gersão, Marjane Satrapi e Ondjaki em suas narrativas. A seguir, nos 

voltaremos sobre suas obras, em análise. 
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3. APROXIMAÇÕES: AS NARRATIVAS AUTOFICCIONAIS DE 

TEOLINDA GERSÃO, MARJANE SATRAPI E ONDJAKI      

 

Contamos histórias porque afinal de contas as vidas humanas 

precisam e merecem ser contadas. (RICOUER,1994, p.116 ) 

 

 As três obras a serem analisadas neste capítulo permitem leituras de suas 

propostas literárias, em diálogo intertextual, o que se mostra profícuo, pois são obras 

polissêmicas e que apresentam aspectos singulares, e comuns, principalmente em 

relação às estratégias utilizadas para o processo de narrar. 

   Elas dizem respeito ao ponto de vista narrativo, a um narrador infante e de 

primeira pessoa, colado à autoria de formas específicas e singulares, que a partir do 

caráter autobiográfico das obras e fazendo uso da memória que envolve criação, volta-

se sobre as vivências e experiências ligadas ao eu e sua identidade narrativa.  

O autor tornar-se uma categoria integrada à narrativa quando há a possibilidade 

de jogo entre sua identidade narrativa e, portanto ficccional, aliada ao narrador-

personagem. Assim, o autor empírico não é um personagem de ficção, mas, o 

personagem de ficção pode assumir-se como autor ou remeter para a figura autoral, uma 

vez tornada um acontecimento da linguagem. E a autoria (não o autor) mostra-se como 

narratividade do sujeito enunciador; ponto de vista narrativo; história de uma 

personagem que é o eu, pessoal-impessoal, uma posição discursiva dialógica a partir da 

linguagem que o diz e é dita por ele. 

A auto-referencialidade com a figura do autor- narrador personagem é estratégia 

ficcional que comporta o jogo entre pessoalidade e impessoalidade, entre 

desaparecimento/evidenciamento de modo indissociável. 

Desta forma, buscaremos demonstrar como a autoria, através desse narrador 

infante, se apresenta nestas obras, não como uma pessoa, mas como uma projeção da 
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linguagem; uma textualidade da figura do autor como efeito de linguagem no espaço da 

obra desdobrando, ainda, a questão da linguagem literária como jogo entre 

desaparecimento / evidenciamento do sujeito, de modo ambivalente e, ainda, de modo a 

questionar o estatuto do literário com sua capacidade / potencialidade de representação, 

não referencial, mas ficcional. 

Com um entendimento da enunciação que não parte de um sujeito anterior a ela, 

nós temos a possibilidade de pensar a autoria também nestes termos: ocupando uma 

posição discursiva, não fixa, por ser esse eu diverso do que enuncia e estar em relação 

aos demais sujeitos; não sendo anterior e nem estando dentro do discurso como 

pessoalidade, mas habitando-o quando enuncia, ou diz eu, de modo impessoal, plural e 

cambiante.  

O autor não é um locus fixo em relação às obras; é uma categoria movente, e, 

como movimento, ele assegura a sua presença-ausência na obra como gesto. O autor 

como gesto, opera uma aproximação / distanciamento do que está criando, o que faz da 

autoria uma instância discursiva, de maneira relativizada e ocupando não uma posição 

como centro da linguagem, mas uma posição no centro da linguagem, de modo 

provisório, como um deslocamento; um movimento de estar e não estar no que enuncia.  

O eu como possibilidade de ser, é sempre outro, nunca igual a si mesmo e 

experimenta uma identidade narrativa em deslocamento potencial, já que aberta à 

pluralidade de ser, em devir, e que caminha em direção ao (s) outro (s), seja ele mesmo 

esse outro, ou os demais a sua volta; importando o individual e o coletivo, bem como a 

noção de alteridade. Logo, a autoria, como categoria integrada ao narrativo, consiste em 

uma identidade que transita entre pessoalidade/impessoalidade, apontando para a 

alteridade.  
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A autoria como gesto ou textualidade, alterna desaparecimento e 

evidenciamento, atesta o caráter autoficcional, ambivalente, híbrido e plural das obras. 

Assim, a seguir, nos voltaremos sobre a autoria em relação às obras e ao espaço 

literário, buscando enfatizar a visão de linguagem e de literatura que possibilita que a 

autoria se coloque em jogo no espaço literário, configurando identidades narrativas do 

eu, assim como balizaremos as estratégias capazes de gerar esse efeito de linguagem, 

que é o eu projetado no interior do espaço literário, nestas narrativas autoficcionais, 

como um si. 

 Nesta parte de nosso trabalho, pretendemos examinar as obras individualmente, 

a começar por Os Anjos, de Teolinda Gersão, obra na qual acreditamos que haja uma 

noção de autoria, através do narrador-personagem, como produtor de um relato ou 

sujeito que enuncia, ressaltando a importância desse dizer eu, em relação ao(s) outro(s) 

e em trocas intersubjetivas, no espaço literário ficcional da obra, através das estratégias 

apontadas, configurando uma identidade narrativa como voz produtora de um discurso 

de si.  

 Em seguida leremos Persepolis, de Marjane Satrapi, analisando-a como 

narrativa, que utiliza a linguagem dos quadrinhos como meio de narrar, apontando as 

estratégias já referidas em meio a uma dupla ―captura‖ do eu, como um si, e da 

identidade narrativa, que é narrado (a) por textos e imagens.    

 Em AvóDezanove e o segredo do soviético, de Ondjaki, buscaremos situar a 

identidade do eu que conta em estreita relação com a coletividade, alteridade e 

diferenças de modo que o eu torna-se um nós, operando um deslocamento da 

individualidade que se revela na constituição de uma identidade narrativa plural.    

 Buscamos, assim, uma análise que contemple aspectos relevantes para uma 

leitura interpretativa e crítica, que conjugue o que foi levantado conceitualmente a 
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respeito das obras, até aqui, ressaltando o caráter ético, estético-literário destas 

narrativas autoficcionais, híbridas, ambivalentes; contemporâneas. 

 

3.1  OS ANJOS:  A AUTORIA DO SUJEITO QUE FALA  

 

Os anjos alados 

da memória 

 

com as suas asas 

de pérgula 

e medronho 

 

a voarem noite dentro 

pelo sonho 

(HORTA, 2006,  p.111 ) 

 

 Anjos, memória e sonhos são elementos presentes nesta obra de Teolinda 

Gersão, porém, deles, a memória é o que faz parte do que consideramos as três 

estratégias norteadoras desta obra de autoficção que são: o narrador infante, a memória 

e o caráter autobiográfico. 

 Estas estratégias nos permitem ler a obra a partir do enfoque proposto, ou seja, a 

partir da autoria do narrador infante, como personagem-protagonista, através de um 

jogo de linguagem específico: o de seu desaparecimento/evidenciamento, em 

alternância, e de modo ambivalente na obra Os Anjos.  

 Para pensar o infante, recorremos a Agamben que relaciona infância, experiência 

e linguagem, propondo que, na infância, o ser humano se constitui, como sujeito, na 

linguagem e pela linguagem: 

A ideia de uma infância como uma ―substância psíquica‖ pré-

subjetiva revela-se então um mito, como aquela de um sujeito pré-

linguístico, e infância e linguagem parecem assim remeter uma à outra 
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em um círculo no qual a infância é a origem da linguagem e a 

linguagem a origem da infância. (AGAMBEN, 2005, p.59) 

 

 Apoiado em Benveniste, afirma que é na linguagem, e através dela, que nos 

constituímos como sujeitos e, ainda, que a subjetividade é fruto da linguagem, dizendo 

que 

A linguagem é organizada de modo a permitir a cada locutor 

apropriar-se da inteira língua designando-se como eu. (BENEVISTE, 

APUD AGAMBEN, 2005, p. 56) 

 

  Ao aproximar infância, experiência e linguagem, temos, desta forma, proposto 

por Agamben, uma interpretação do infante como aquele que aprendendo a falar, se 

constitui como sujeito da linguagem; que ao dizer ―eu‖ revela-se; permitindo-se à 

experiência com a linguagem e os discursos, atrelando a instância enunciativa à sua 

vida, vivências e experiências.  

 No artigo intitulado ―Ainda há contos de fadas?: o caso de ―Os Anjos””, Isabel 

Pires de Lima, volta-se sobre  esta obra de Teolinda Gersão dizendo que Os Anjos, 

publicada no ano 2000, dentro da produção literária de Teolinda (seu primeiro romance 

O Silêncio data dos anos 80), pode ser considerada como obra que consolida uma 

―viragem significativa no percurso ficcional da autora‖.(LIMA, http://www.teolinda-

gersao.com/art_limaisabelpires.htm, p.1).  

 Para Isabel, a partir de então, a produção de Teolinda se apresentaria:  

Movendo-se em universos agora preferencialmente rurais ou 

universos pequeno-burgueses citadinos, e convocando pequenos 

núcleos humanos, desenvolve uma espécie de atenção à pequena 

história perdida no tempo e no espaço, de resto nem sempre 

localizáveis.(LIMA,http://www.teolindagersao.com/art_limaisabelpire

s.htm,p.1) 

  

 E apesar desta viragem, marcada na obra, diz a pesquisadora:  

http://www.teolinda-gersao.com/art_limaisabelpires.htm
http://www.teolinda-gersao.com/art_limaisabelpires.htm
http://www.teolindagersao.com/art_limaisabelpires.htm
http://www.teolindagersao.com/art_limaisabelpires.htm
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Os temas essenciais do universo ficcional da autora permanecem: a 

imaginação e o sonho como força transformadora do real e 

emancipadora da mulher, a problematização das relações 

interpessoais, em particular homem-mulher[...]‖(LIMA, 

http://www.teolinda-gersao.com/art_limaisabelpires.htm , p.1) 

  

 Assim, Os Anjos contaria com a presença de uma dominante pós-moderna, 

embora a marca menos experimentalista, que confere  certa linearidade no contar, 

―assente num certo descomprometimento axiológico do sentido, gerador de mundos 

possíveis e de instabilidades‖, segundo Isabel. (LIMA, http://www.teolinda-

gersao.com/art_limaisabelpires.htm, p.1). 

 Quanto ao gênero da obra, Isabel diz que se trata de  ―uma magnífica e breve 

novela‖ (LIMA, http://www.teolinda-gersao.com/art_limaisabelpires.htm, p.1).  

 Como vimos, a autoficção é um gênero híbrido, logo esta obra de Teolinda pode 

ser pensada como sugere a pesquisadora, como novela, ou ainda, como propomos aqui, 

como uma autoficção que hibridiza em seu narrar o conto. 

   Se levarmos em conta, não apenas a sua extensão ou os elementos narrativos 

que identificam a obra com tais gêneros (como o fato de apresentar uma história com 

poucos personagens e um enredo com núcleo único e conflitos girando em torno dele), 

podemos aproximar a obra do conto. 

  Os Anjos traz, subjacente ao que é narrado, o conflito familiar ocasionado pelo 

comprometimento emocional e psicológico da mãe da narradora, uma história outra
10

 

que consiste na história da constituição e formação identitária da narradora-personagem 

infante, numa hibridização entre gêneros.  

                                                           
10

 Estamos pensando na proposta do escritor argentino Ricardo Piglia no ensaio ―Tese sobre o conto‖ na 

qual ele afirma que o conto narra uma história que pode ser lida e outra que fica subentendida a partir 

desta. E que é narrada de modo elíptico e fragmentário. ―O efeito de surpresa se produz quando o final da 

história secreta aparece na superfície‖ (PPIGLIA, 1994, p. 37)  

 

http://www.teolinda-gersao.com/art_limaisabelpires.htm
http://www.teolinda-gersao.com/art_limaisabelpires.htm
http://www.teolinda-gersao.com/art_limaisabelpires.htm
http://www.teolinda-gersao.com/art_limaisabelpires.htm
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 A narradora-personagem, Ilda, assume a voz do relato e através dele, como 

infante, mostra-se a si mesma, afirmando-se ou afirmando sua identidade como produto 

de seu narrar, em uma constituição subjetiva que se faz e refaz na linguagem, mas 

também, entre outros sujeitos ou subjetividades. 

  O relato acaba por revelar, não apenas a história de Ilda através do que esta 

relata, mas a trajetória da mãe. E, assim, à medida que Ilda narra, relata a sua própria 

história, narra-se a si mesma: temos, então, o evidenciamento da identidade narrativa de 

Ilda, que passa por transformações identitárias ao longo do relato, tanto quanto os outros 

personagens, demonstrando, assim, que a identidade não é fixa, mas mutável e movente. 

 A história inicia com a menina relatando um episódio entre ela e mãe: 

A minha mãe estava em cima de um banco e tinha na mão uma cavaca 

acesa. Eu tinha ido prender o cão e quando voltei dei com ela assim. 

Gritei-lhe da porta: Pára! 

Mas ela não me ouvia, esticava o corpo e agitava os braços, o fogo 

saía da cavaca e tocava nas traves do tecto. Corri para ela e agarrei-lhe 

os pés, então ela caiu por cima de mim e começamos a arder (...) 

(GERSÃO, 2000, p.7-8) 

  

 A visão inicial da obra que nos é oferecida é uma mãe que parece flertar com o 

fogo, desnorteada, parecendo estar fora de si e que tenta ser  contida pela filha. A cena, 

além de denotar o descontrole da  mulher e a preocupação da criança com a mãe, mostra 

as duas, ela e a filha, ligadas pelo fogo, tocadas pelo calor:  ―começámos a arder‖ ( 

GERSÃO, 2000, p.7) e este trecho  torna-se representativo da tônica que acompanha a 

obra: uma subjetividade que se faz e refaz em relação aos outros, em interelações, 

interações e trocas, através do narrar. 

 Na passagem inicial citada, temos o descontrole da mãe aplacado, 

momentaneamente (pois esse aplacar é temporário e não resolve o problema dela e da 
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família) pela água (água e fogo serão oposições que ajudam a instaurar a ambivalência e 

jogo de significações ao longo da narrativa). 

  A água, somada ao fogo que a mãe manejava, espalha a fumaça pela casa, o que 

pode ser lido como as consequências do comportamento da mãe (enfumaçando as 

relações familiares, tornando turva a afetividade que envolve as relações familiares a 

ponto de a mãe culpar a menina por sua queda), uma vez que  toda a família sofre diante 

dos gestos e atitudes oriundos do estado psíquico, emocional e comportamental em que 

a mãe se encontra, como podemos perceber pelo relato de Ilda. 

 Na sequência, temos o desfecho desta cena, e a menina contesta, mentalmente, 

sem dizer palavra, a acusação da mãe e sua culpa pela situação narrada, mas, sem 

verbalizar sua opinião contrária, embora pareça desejar fazê-lo, servindo-se do que 

considera uma prova da verdade de seu ponto de vista, a roupa que foi rasgada na 

tentativa desesperada de salvamento da mãe. 

Não sei se foi por minha causa que ela caiu. Eu só tinha querido 

agarrar-lhe a camisa de noite e puxá-la para baixo, mas talvez com a 

aflição lhe puxasse os pés e tombasse o banco. Não sei se foi assim. 

Mas não valia a pena dizer. 

Quando ela se levantou e abriu a porta para deixar sair o fumo, reparei 

que havia um rasgão na camisa. Podia ter-lhe dito: Foi a tua camisa 

que puxei, a prova é que está rasgada. Mas também não disse.  

( GERSÃO, 2000, p. 8)   

 

   Temos, na passagem, uma relativização da noção de verdade, além da questão 

do dizer e do silenciamento que envolve a linguagem, quando esta é instaurada como 

uma questão de ponto de vista (que inclui divergências de visões e opiniões, a medida 

que a mãe tem a sua, mas  a menina também, embora não a externando).  

 Após o acontecido, as coisas parecem voltar à normalidade, porém, esta 

―normalidade‖ é aparente, pois, mesmo quando não há conflito nesta família, temos 
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uma mãe distante, comprometida emocionalmente, incapaz de se relacionar 

afetivamente: ―Se eu me punha na frente ela não me via. Os olhos pareciam vazios, 

como se tivesse ficado cega de repente. Nunca sorria quando lhe sorríamos, nem se 

voltava para nós quando a chamávamos‖ (GERSÃO, 2000, p. 9) e, ainda, desejosa do 

lume – o que faz demonstrar que o conflito apenas ainda não se manifestou como tal. A 

―realidade‖ desta família se revela, assim, entre normalidade e loucura, entre conflito e a 

solução deste, entre o desejo da mãe e os da família de modo ambivalente.  

 O episódio inicial dá mostras do conflito familiar central que a menina irá narrar, 

o comportamento tido como doentio da mãe, os inconvenientes causados na família por 

conta disto, através da figura  indecidível de Serafim, alteridade que oscila, na história, 

entre desestabilizadora / estabilizadora da estrutura familiar, até ser aceito o arranjo que 

põe fim ao conflito e que parece integrar a figura de Serafim à história da família.  

 Arranjo que não é de todo explicitado, mas que fica sugerido entre histórias, 

versões e opiniões dos personagens, trazendo a conotação de que se trata de algo 

interdito: a aceitação do amante da mãe e sua integração no núcleo familiar. 

 A partir desta relação do eu que narra, com os outros (sua família e Serafim), é 

que a narradora pode, ao final da história, afirmar-se, como veremos. Sendo assim, 

podemos dizer que a identidade, na obra, nasce da diferença: ela é o não-outro, uma 

singularidade e, ao mesmo tempo, mostra-se outra, através da sua configuração em 

mudanças, a partir do que relata.  

 Nesta obra, o eu nunca é uma individualidade apenas, mas é posto em relação a 

outros eus. Desta forma, o relato aponta para a mulher e o universo feminino, 

estabelecendo a identificação entre Ilda e sua mãe, em meio, e em interelações, ao 

universo masculino representado por seu pai e avô, e, ainda, pela figura de Serafim, a 

alteridade, em relação à estrutura familiar estabelecida.  
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Observando a ligação entre autoria e gênero feminimo, ao tratar da literatura 

portuguesa, e buscando debater a invenção do feminino no processo da modernidade,  

Maria Lucia Wiltshire de Oliveira escreve:  

Sem desprezar a importância de Florbela Spanca e de outras autoras 

luminares na história da literatura de mulheres, como Augustina 

Bessa-Luis e as libertárias Maria Tereza Horta, Isabel Barreno e Maria 

Velho da Costa das Novas Cartas portuguesas, a verdade é que 

somente depois de 1974  pode-se detectar o surgimento de um grupo 

de escritoras comprometidas com a escrita, com a mulher e com a 

sociedade, em obras que problematizam a concepção de uma 

subjetividade feminina oposta essencialmente ao masculino. Entre elas 

está Teolinda Gersão [...] (OLIVEIRA, 2008, p.44)   

 

 Assim, não temos um universo feminino que se opõe ao masculino, mas 

personagens destes universos, com suas identidades / identificações, que interagem 

entre si de modo ambivalente. 

 Quanto à ambivalência, ela se revela, ainda, através da alegoria e do clima 

onírico presente na obra. O alegórico permite que as palavras e a linguagem exerçam 

um papel que não o de remeter  para um sentido único e sim que assumam a 

plurissignificação. Logo,  a presença da figura dos anjos na obra é exemplo disto. 

Quanto ao clima onírico, ele remete para a indefinição entre o vivido e o sonhado e, 

logo, para a mescla entre realidade e ficção, desestabilizando a noção de verdade e de 

realidade. 

 A figura dos anjos também aponta para a indeterminação, oscilação e 

ambivalência na obra. As figuras dos anjos como seres intermediários entre dois 

mundos, o divino e o humano, o espiritual e o corpóreo, são, na obra, responsáveis por 

tornar a realidade oscilante.  
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 Os anjos são associados ao ―campo semântico do fogo (lume, sangue, vermelho, 

clarão, chama, forja, relâmpago, brasa)‖ o que contribui para tal indeterminação. Ora 

remetem para os ―processos de espiritualização‖ ou ―iluminação‖, ora para a ―paixão 

sexual‖. Em relação à paixão, com o avançar da narrativa, as imagens do fogo 

associadas aos anjos, fazem com que eles ganhem um ―corpo identificável‖. (LIMA, 

http://www.teolinda-gersao.com/art_limaisabelpires.htm, p.3) 

 Este corpo seria a figura de Serafim, figura indecidível que remete aos anjos 

como seres celestiais e anjos decaídos, sempre descrito pelos olhos de Ilda. É desta 

maneira, como narradora, que Ilda torna-se o ―anjo‖, ou personagem capaz de 

intermediar relações como as da mãe com Serafim, através da entrega dos embrulhos 

enviados por este último àquela, ou mesmo a relação entre o avô e a mãe, quando Ilda 

se recusa a entregar tais embrulhos a ela e escolhe deixá-los com o avô. 

 Outro exemplo desta troca de papel ou de posição entre os sujeitos ocorre 

quando Ilda se coloca no lugar da mãe relatando: ―Nas noites em que ela saía eu 

sentava-me no seu lugar a olhar o fogo.‖ (GERSÃO, 2000, p.27)  

 Já a mãe mostra-se personagem oscilante, por sua condição emocional, entre 

felicidade/tristeza, desejo/insatisfação, saúde/doença e ainda se apresenta como 

personagem que transita entre dois universos: o da sua casa e o outro, o longo caminho 

que tem que atravessar ao encontro dos espíritos ou anjos que a requeriam. 

 Um outro ponto a ser destacado, em relação a ambivalência na história, diz 

respeito aos afetos. A relação amorosa, sugerida pelo narrar, da mãe da menina com o 

ferreiro Serafim que, mais do que uma relação de infidelidade conjugal, pode ser lida 

como uma relação fiel ao sentimento que nutre a mãe por este homem, que seria seu 

amor de juventude, a ponto de a mãe desejar a morte a viver sem este amor. 
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 O pai, um homem calado, também mostra-se distante, mas disposto a fazer 

qualquer coisa para que a mulher volte a ser como antes, como na fotografia  que havia 

na casa, e que revelava a mulher como uma pessoa feliz,  em vestido de festa, num 

tempo onde a mãe ― ria e cantava‖ e, constata a narradora, ―eu ainda não tinha nascido‖ 

( GERSÃO, 2000, p. 10); passado que se deseja atualizar e, ao mesmo tempo, mostra-se 

possível apenas de ser resgatado pela lembrança através da fotografia. 

 O desejo externado pela mulher pelo fogo não cessa o que a leva a intentar 

contra a própria vida. E, ainda, voltar-se contra seus familiares, inclusive contra a 

própria filha, que relata os maus tratos sofridos: ―fechava-me ao canil com o cão ou 

metia-me no galinheiro e não me dava de comer durante todo o dia.‖ (GERSÃO, 2000, 

p.11)  

 Este e outros fatos são rememorados e narrados e mostram os conflitos por que 

passa a família até que, ao mesmo tempo em que a mãe tem o estado piorado, o marido 

traz o pai, e avô de Ilda, um velho viúvo e adoecido, para morar em sua casa ( o que não 

agrada à mulher).  O avô é quem irá sugerir uma solução, incomum, para o conflito 

vivido por aquela família.   

 Ele é alguém que, de certa forma, na história, mantém alguma semelhança com a 

mãe, ele é doente como ela, parece emparvecido e Ilda conta: ―Sentou-se finalmente no 

banco, na soleira da porta, como a minha mãe costumava fazer‖ (GERSÃO, 2000, p.30)  

 Levado para a casa da família pelo filho, o pai de Ilda, o avô é personagem que 

se mostra intermediador entre sua vida de antes e a de agora, junto desta família. É  ele 

que parece trocar de lugar com a mãe a ponto de Ilda notar a melhora dela e a piora da 

saúde dele.  



[Digite texto] 
 

127 
 

 Com estas trocas de posições / identificações entre os personagens, destacamos 

aqui, em especial, a postulação da posição do sujeito em relação à linguagem, com sua 

identidade narrativa não fixa, mas oscilante, porque construída na e pela linguagem.  

Destacamos, ainda, o processo que conduz e possibilita que a narradora- 

personagem afirme sua identidade ao final da obra, conforme vai narrando a si mesma e 

aos outros e que envolvem as várias revelações ou descobertas vivenciadas e 

experimentadas pela menina na narrativa.  

 Uma dessas revelações, ou iluminações, diz respeito ao aprendizado da leitura e, 

logo, da linguagem com sua consequente entrada no universo cultural. Assim, após a 

descoberta das letras, vemos uma menina que ―lê‖ sua realidade. A realidade ―lida‖ é 

pensada e sonhada, passando a existir entre realidade e fantasia, como uma realidade 

nova e aceita a partir da ambivalência. E a narradora diz, a propósito de uma foto 

encontrada nos pertences da mãe, que parece ser Serafim: ―Não lhe contei do retrato 

escondido no gavetão do roupeiro, porque isso me parecia outra vez sonho. Embora 

fosse verdade.‖ (GERSÃO, 2000, p.30)   

 A memória também confere ambivalências e indeterminações à narrativa. 

Podemos dizer que a obra a traz a memória como parte do que narra e também como o 

que possibilita o narrar. Eni P. Orlandi, em artigo que integra a obra Papel da memória, 

diz: ―[...] a memória é, ela mesma, condição do dizível.‖  (ACHARD, 2007, p.66) e, por 

outro lado, esclarece: ―não há como não considerar o fato de que a memória é feita de 

esquecimentos, de silêncios. De sentidos não ditos, de sentidos a não dizer, de silêncios 

e de silenciamentos.‖ ( ACHARD, 2007, p.59). Desta maneira, a memória aparece 

associada ao esquecer, às lacunas das lembranças e à ideia de memória com suas falhas, 

pois ―A falha é constitutiva da memória, assim como o esquecimento.‖ (ACHARD, 

2007, p.65)   
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 A memória consiste na recuperação do que já passou, o que envolve a 

imaginação como recriação do passado tal como se imagina que ele foi, ou como se 

deseja ou desejou que ele tivesse sido. Somente o que é passível de ser lembrado, 

recuperado e resgatado pode ser ressignificado pela memória, ao passo que haverá 

sempre o que não é recuperado ficando esquecido e sem significação, uma vez que ―O 

que está fora da memória não está nem esquecido nem foi trabalhado, metaforizado, 

transferido. Está in-significado, de-significado.‖ (ACHARD, 2007, p.66) 

Jean Davallon, segundo Nunes (2012), lança a hipótese de que objetos culturais 

(livros, escritos, imagens, filmes, arquiteturas, etc.) são operadores de memória social, 

e, podemos dizer, coletiva, pois trabalham 

[...] no sentido de entrecruzar memória coletiva (lembrança, 

conservação do passado, foco da tradição, monumento de 

reminiscência) e história (quadro dos acontecimentos, conhecimento, 

documento histórico). (ACHARD, 2007, p. 9) 

 

 

 Assim, podemos afirmar que a literatura é uma ―operadora de memória social‖ e 

coletiva. 

A memória é uma forma de registro do que é intersubjetivo e, passível de trazer 

à tona o sujeito com sua individualidade e subjetividade, ou identificações, perpassadas 

pelo social e histórico. Logo, a reconstrução do passado necessita, para se tornar 

lembrança, da existência de pontos de vista compartilhados entre sujeitos, como nos diz 

Jean Davallon, referindo-se ao pensamento de Halbwachs.  (ACHARD, 2007, p.31) 

 Assim, Os Anjos, trazem, pelo relato de Ilda, a memória recoberta pela 

subjetividade e expressividade de um ponto de vista, ou visão do eu (de Ilda enquanto 

narradora e dos outros personagens), que envolve o imaginar e o criar, não sendo a 

memória entendida como representação do vivido tal como ele supostamente foi, ou 
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seja, não correspondendo a uma verdade referencial. As verdades serão relativizadas e 

problematizadas ao longo da obra, que as apresenta como versões, interpretações e 

pontos de vistas.  

 A narradora irá afirmar-se entre relatos. Exemplo disto é a relação que mantém 

com o avô. Entre o ouvir e o falar estão as conversas e as histórias: ―O meu avô gostava 

de falar.‖ ou ―o meu avô contava muitas coisas.‖ (GERSÃO, 2000, p.16). E mesmo com 

sua degeneração física ―não lhe custava falar, e por isso falava.‖ (GERSÃO, 2000, 

p.18). É nele que a narradora irá encontrar um interlocutor, alguém em quem confiar, e 

o afeto que não encontra nos pais com seus conflitos e silêncios.  

 O avô de Ilda é alguém que foi destituído de suas lembranças, mas que ainda as 

conserva e as repassa à neta. Ele havia perdido a sua casa e posteriormente a própria 

mulher numa inundação da represa à localidade onde viviam,  sofrendo  de uma doença 

que o aniquila gradativamente ao longo da história.  

 Suas lembranças são recobertas pelo esquecimento, pois ele teve de abrir mão de 

seu passado e história ao ser obrigado a deixar o local e a casa onde viveu quando uma 

represa é construída no lugar:  

A água veio de repente e cobriu tudo, disse o meu avô [... ] ninguém 

tinha podido levar  tudo, eles próprios tinham deixado, dos lados das 

janelas, vasos de gerânios encarnados.  

Mas eu não podia acreditar que aquilo tivesse acontecido assim tão de 

repente[...]. O meu avô contava mal, ou tinham-lhe mentido. Fora de 

certeza mais devagar que tudo acontecera: eu via a água correr, como 

um ribeiro (pensava nela de noite, quando ficava acordada a ouvir a 

chuva), depois engrossava, ficava revolta e irada como um rio, quando 

o rio se zangava e rugia e inundava as terras e todos lhe fugiam...  mas 

tinham tido tempo de fugir, porque a água não matara ninguém, disse 

o meu avô... (GERSÃO, 2000, p.18-19) 
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 O esquecimento de sua história de antes, ou os lapsos dela, é um esquecimento 

quase obrigatório para o avô, mas o mesmo não se dá com Ilda que imagina a partir das 

memórias deste. Dirá Ilda a respeito da história do avô: ―No entanto também era como 

se a água cobrisse a aldeia e a deixasse lá guardada para sempre, pensei.[ ... ] Podia 

imaginar.‖ (GERSÃO, 2000, p.20).  

 Assim, a memória aparece atrelada ao que ficou no passado e pode ser retomado 

e lembrado no presente. As lembranças e recordações também aparecem envoltas pela 

imaginação, sonho, recriação como quando a menina imagina que a avó continua a 

morar na casa submersa de antes ou quando imagina a sua mãe no tempo da fotografia 

exposta na casa.   

 Nas lembranças da menina cabem o imaginar, ou o recriar um passado do qual 

não fazia parte e no qual a mãe era feliz, sorria e cantava como quando ela olha a foto 

da mãe, a imagina como ela era antes e imprime fabulação à fotografia: ―Quando se fica 

a olhar para o retrato, muito tempo, quase se pode ouvir a música de dança.‖ (GERSÃO, 

2000, p.26) 

 É desta maneira que, após o auto-recolhimento do avô, em busca de uma solução 

/ versão para o conflito familiar, relatado por Ilda -  ―Nessa noite o avô quis dormir no 

espigueiro. Para rezar e pensar, disse.‖ (GERSÃO, 2000, p.32) -, temos o que seria a 

solução: ―Então o avô disse: São os espíritos que andam com ela. A tua mãe tem de 

saber o que querem. Tem de ir sozinha, de noite, ter com eles. De contrário nunca a vão 

deixar em paz.‖ (GERSÃO, 2000, p.33). Ao que a menina indaga:   

O que são espíritos? Perguntei. 

São anjos, disse ele. 

Bons ou maus? Perguntei ainda, porque tinha medo pela minha mãe. 

O meu avô abanou a cabeça, como se nada disso fizesse sentido. São 

anjos, repetiu. (GERSÃO, 2000, p.33) 
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 O avô apresenta a sua versão dos fatos que aponta para a figura dos anjos como 

seres envoltos em indeterminação: 

  

 [...] anjos ou espíritos, havia bons e maus, mas o avô coçou a cabeça e 

repetiu que eram apenas anjos e que a minha mãe tinha de ir ter com 

eles. Quando eles querem que se vá, a gente tem de ir, disse ele. De 

contrário acontece algum mal. Não se pode desobedecer aos anjos.‖  

(GERSÃO, 2000, p.33) 

  

 Mesmo diante das explicações do avô, a menina demonstra não acreditar de todo 

na história, relativizando-a:  

 

Ando na catequese e vou à missa e por isso também eu conheço os 

anjos. São como vento ou pássaros, como um sopro roçando na face. 

Trazem recados de Deus.  

E há também os querubins. E os serafins, que têm seis asas, duas para 

cobrir a face, duas para cobrir os pés e duas para voar. Tenho a certeza 

de ter ouvido isso sobre os serafins. Seguram brasas nas mãos e não se 

queimam. 

Antes de adormecer penso nos serafins. Mas não consigo vê-los, tudo 

o que vejo é a cara do Serafim das Canas, ao fundo dos degraus da 

igreja, penteado com brilhantina e com olhos que parecem rir e deitar 

lume. Quando adormeço ele está sentado à mesa da cozinha. Joga as 

cartas com a minha mãe e ganha sempre. Talvez seja por isso que ela 

começa a chorar. (GERSÃO, 2000, p.34) 

 

 Desta maneira assistimos, na obra, às verdades sendo relativizadas e mostradas 

como plurais e passíveis de variadas interpretações. Assim como os fatos e 

acontecimentos relatados como vivências e experiências passíveis de serem 

reconstruídos pela memória.  
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 Se a memória é o que possibilita ao eu narrar sua história, o aspecto 

autobiográfico fica instaurado entre o eu e o que ele relata, sendo o seu relato, a sua 

própria autobiografia, recriação possível através da memória que envolve uma 

indefinição entre realidade e ficção. O caráter autobiográfico, desta maneira, leva-nos à 

autoficção. 

 A história de espíritos contada pelo avô é a solução para a doença da mãe que, 

com as mudanças da lua, saía de casa e ―Voltava de manhã, com a roupa cheirando a 

fumo.‖ (GERSÃO, 2000, p.36). A narrativa remete aqui, de forma alegórica, para a 

ambivalência que envolve as saídas / encontros com os anjos, para a conotação sexual 

que o fogo assume e que fica sugerida: ―A lenha torcia-se, sibilava como cobra, 

enovelava-se sobre si própria. As chamas dançavam, nunca mais largando o que 

tocavam, enrolavam-se em volta, faziam corpo com o outro corpo, como se o 

devorassem.‖ (GERSÃO, 2000, p.37) 

 A força do fogo, ou como podemos interpretar, dessa relação que precisa ser 

aceita entre a mãe e ―os anjos‖, é percebida por Ilda quando diz: ―O meu pai tirava da 

lareira a última cavaca [...] A cavaca ficava negra e, à medida que ele a batia, ia-se 

desfazendo em pedaços incandescentes de carvão. Acesos por dentro, apesar da água. 

Porque o fogo era mais forte.‖ (GERSÃO, 2000, p.37) 

 Pelo olhar e percepção de Ilda, nos é mostrado o processo de hesitação e recusa 

envolvendo este arranjo familiar, para, logo em seguida, ser aceito. Assim, numa cena 

carregada de dramaticidade nos é narrado a reação do pai diante dele: 

Mas o meu pai enfureceu-se e gritou que o meu avô era um porco 

velho e um porco sujo, e que estava a comprar quem tratasse dele na 

doença e nem se importava de fazer pouco do seu próprio filho, 

porque ele bem sabia dos anjos e das noites de lua... ( GERSÃO, 

2000, p.35-36) 

 



[Digite texto] 
 

133 
 

 Quando a menina passa a cuidar do avô, após sua saúde ter piorado, dá-se um 

encontro entre ela e a história de Maomé através de um almanaque que recebe como 

presente do avô: ―Foi assim que encontrei a história de Maomé.‖ (GERSÃO, 2000, 

p.39).  Ilda se mostra interessada por sua história e pergunta ao avô quem ele era e, em 

seguida, ao padre. Este último quer saber o porquê do interesse da menina por Maomé, e 

ela menciona o almanaque. O padre pede que ela o leve até ele e, para surpresa da 

menina, o padre confisca o livro, por meses, e quando o devolve, Ilda percebe que 

faltam folhas no almanaque, exatamente as que lhes interessara. 

 A menina parece se interessar mais que pela figura de Maomé, por sua história, 

uma vez que ela era ―A história do instante em que a vida de alguém se transformava.‖ 

(GERSÃO, 2000, p.42) E, assim, a descoberta da diferença (do outro, e de sua história), 

marcada na obra pela descoberta e identificação da menina com a história de Maomé, 

fica evidenciada. A identificação de Ilda com a figura de Maomé se mostra vital para 

que ao final da obra se faça a afirmação de sua própria identidade. Uma identidade em 

relação à alteridade. 

 É através desta identificação que Ilda passa a se colocar no lugar do profeta, 

parecendo fantasiar sobre sua história e a esperar, na primeira Comunhão, por uma 

revelação de caráter religioso semelhante àquela experimentada pelo profeta islâmico. 

Porém, nada lhe é revelado da forma como espera, a não ser o que passa a enxergar 

como realidade e que de certa forma não a agrada: a relação entre a mãe e Serafim: 

―Aos domingos voltava da igreja, onde o Serafim esperava à porta, para a ver à saída. 

Mas eu não voltaria à igreja, decidi. Porque nenhum anjo me esperava nos degraus da 

porta, nem nos degraus do altar.‖ ( GERSÃO, 2000, p.44-45)  

 A constatação de que, com o arranjo, a mãe demonstra felicidade provoca alguns 

sentimentos em Ilda: ―Odiei-a porque ela parecia feliz, enquanto para mim o dia mais 
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feliz [da comunhão] já passara e fora igual aos outros [...]‖ (GERSÃO, 2000, p.45). O 

que leva-a a pensar em revelar que sabe da foto de Serafim guardada entre os pertences 

da mãe, mas, desiste diante da constatação / revelação que lhe vem: uma escolha entre 

duas possibilidades ditadas pelos anjos, maus  e bons. Denunciar a mãe segundo os 

preconceitos da cultura oficial ou aceitá-la pela compreensão de tudo. E ao escolher o 

conselho dos anjos bons, ela desiste de acusar a mãe.   

Mas os anjos bons roçaram a minha outra face e não cheguei a dizer as 

palavras. Só deixei cair a travessa. 

Não me lembro exactamente do que aconteceu depois. Tenho ideia de 

pegar no balde, no pano do chão, de água vertida para limpar a 

sujidade, de cacos de louça espalhados, da voz enfurecida do meu pai 

dizendo desperdício e desastrada e da voz da minha mãe respondendo 

que não era o fim do mundo e que havia mais comida, além da que 

tinha na travessa. 

Não me lembro de ouvir mais do que isso, talvez tivesse ficado de 

algum modo surda. Mas lembro-me de olhar e de ver tudo muito claro, 

como se uma luz mais forte se acendesse. 

Éramos uma família, vi. O meu pai, a minha mãe, o meu avô e eu. 

(GERSÃO, 2000, p.46)  

 

 O ―Éramos uma família‖ constata um presente novo, ou alternativo ao passado 

recente da família, diverso de antes, ou seja, há a recomposição de boas relações entre 

eles. E a partir desta constatação, que lhe chega como uma revelação, é que a menina 

afirma sua identidade: ―E eu estava contente por ter nascido.‖ (GERSÃO, 2000, p.46), 

como se o tempo de antes de seu nascimento, quando a sua mãe aparecia feliz na foto 

tivesse sido restaurado e  importasse o presente e como ele se afigurava a partir dali: 

O que quer que acontecesse, a minha mãe voltaria sempre, não punha  

um pé em falso ao andar nem caía do alto das ravinas. Nem a levava o 

vento. Porque estava ligada a nós. 

 Olhei para ela outra vez: Estava tão bonita como no tempo do retrato, 

antes de eu nascer. (GERSÃO, 2000, p.46) 



[Digite texto] 
 

135 
 

 

 Temos a narradora diante de um presente que se afigura reconfigurado ou 

reparado, que a menina é capaz de interpretar e aceitar. A aceitação, por parte da 

narradora, do arranjo feito, que se mostra escolha conveniente entre os membros da 

família, torna possível a afirmação de sua identidade em meio a seu núcleo familiar. 

 Nele, a mãe está bem. Sua família estabilizada; reparada. O presente interpretado 

ou visto desta maneira, mostra-se como realidade possível e passível de ser lida desta 

maneira. Importa ainda dizer que a narradora infante conta o que se passou depois do 

fato passado. E mesmo diz: ―Não me lembro exactamente do que aconteceu depois‖, 

(GERSÃO,2000,p.45) o que significa as naturais lacunas da memória, mas também a 

passagem de um tempo entre o presente da narração e o passado narrado.  

 E no tempo da narrativa, Ilda é capaz de perceber o antes e o depois do arranjo e 

se posiciona: ao silenciar sobre a foto e aceitar o arranjo, faz a afirmação de si em 

relação aos demais e aos acontecimentos que envolvem sua família. O espaço da obra 

apresenta-se como espaço de constituição de seu ―eu‖; sua identidade, pelo narrar em 

estreita relação com as trocas intersubjetivas. 

 O autobiográfico e a memória contribuem para o narrar nesta obra. A narrativa 

explora a memória através de um narrar que se faz como relato. Sobre o relato na escrita 

autoficcional, podemos dizer que ele assume, assim, um caráter de escrita reparadora 

11
em que  

O sujeito que se escreve e se inscreve na literatura acaba por 

apropriar-se de espaços variados para expor sua vida e narrá-la de 

forma explicita ou camuflada, respeitando a verdade dos fatos ou 

alimentando-se do ficcional.[...] Ele ainda pode recuperar apenas 

fragmentos de um passado que precisa ser registrado para não ser 

                                                           
11

 Reparação é um termo psicanalítico criado por Melanie Klein (psicoterapeuta pós-freudiana), e assinala 

um desejo do infante restaurar o objeto materno existente dentro de si. (Disponível em: 

http://www.infopedia.pt/$reparacao-(psicologia);jsessionid=4q9L9ESwlOp8pLR8rzpDPg) 
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esquecido ou ainda, para ser curado; superado no espaço texto-divã. É 

o que S. Harel define como escrita reparadora. (DELGADO e 

DUARTE, 2010, p1-2) 

 

 O relato, feito pela narradora Ilda, busca estabelecer seu papel no seio familiar, 

bem como experienciar a harmonia familiar. Sua forma de buscar tal reparação se dá 

pelo seu relato.  Busca-se estabelecer uma restauração e conserto entre um passado e um 

presente, o que envolve a memória, mas também, criação, uma vez que a narradora não 

conheceu um passado familiar estável e harmonioso,e, logo, é a partir do presente, 

desejando-o e imaginando-o que ele pode ser configurado narrativamente. 

 Em Os Anjos temos, assim, o narrar como relato, quase de caráter confessional, 

o que se busca é uma espécie de reparação do sujeito em meio ao seu núcleo familiar, 

através de um arranjo que funciona como estabilizador e, consequentemente, repara a 

condição da narradora que passa a ter um papel reconfigurado na sua família. Sua 

reparação se dá na medida em que sua mãe também é ―reparada‖ e aceita, com sua 

angústia existencial que se converte em desejo aceito. Assim se configura, de modo 

intersubjetivo, a identidade desta autora-narradora-personagem como um (re) 

nascimento aos olhos do leitor. 

Podemos estabelecer esta relação de reparação e reconfiguração imaginária do 

passado, pela memória, quando a narradora entra em contato com a história da aldeia de 

seus avós, passagem já antes mencionada, que é tragada pelas águas devido à 

construção de uma represa que representa a destruição do ambiente rural.  

A história que se configura como aniquilamento é reparada pelo pensar/imaginar 

da menina; ―No entanto também era como se a água cobrisse a aldeia e a deixasse lá 

guardada para sempre, pensei.‖ (GERSÃO, 2000, p.20) 
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 Esta é uma história transmitida em uma troca geracional, o avô conta-a à 

menina, que não tem uma vivência de tal fato narrado, podendo entregar-se, a pensar e 

refletir ( ou fabular) sobre esse passado em reparação. 

 A narrativa permite a reelaboração do eu pela linguagem. A literatura age como 

escrita reparadora para a narradora-personagem, em um sentido autoficcional: ―A 

narrativa constrói a identidade do personagem que podemos chamar sua identidade 

narrativa, construindo a da história relatada. É a identidade da história que faz a 

identidade do personagem‖ (RICOEUR, 1991, p. 176) 

 A identidade narrativa que se configura na obra, conforme a narrativa se 

desdobra, revela que o eu se faz e refaz no que é dito.  O caráter autobiográfico se 

relaciona com a verdade de modo dual, transitando entre o vivido e a sua percepção.  

É esta percepção do vivido que gera e possibilita o narrar-se que, por sua vez, 

aponta para a identidade e a subjetividade. Sendo assim, podemos dizer que uma 

narrativa autobiográfica é uma interpretação do si. Assim fala Ricouer a este respeito: 

[...] a pessoa, compreendida como personagem de narrativa, 

não é uma entidade distinta de suas ‗experiências‘. Bem ao contrário: 

ela divide o regime da própria identidade dinâmica com a história 

relatada. A narrativa constrói a identidade do personagem, que 

podemos chamar sua identidade narrativa, construindo a da história 

relatada. É a identidade da história que faz a identidade da 

personagem. (RICOEUR, 1991, p. 176) 

Há, ainda, uma relação entre autobiografia e história que corrobora para o 

narrar-se, pois a autobiografia consiste na história de um indivíduo e porque o seu relato 

se relaciona com a história do grupo do qual faz parte. Ao narrar-se, o indivíduo que 

narra acaba por contar uma outra história paralela a sua que é a história do grupo ou da 

coletividade na qual se insere. No caso de Os Anjos temos a história da mãe da menina e 

de sua família, o pequeno grupo familiar a que pertence. 
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 Jeane Marie-Gagnebin se pauta em Ricouer para dizer que: 

O pensamento de Ricouer também nos lembra, que a história é 

sempre, simultaneamente, narrativa (as histórias inumeráveis que a 

compõem; Eraähtung, em alemão) e processo real (sequencia das 

ações humanas em particular; Geschichte), que a história como 

disciplina remete sempre às dimensões humanas da ação e da 

linguagem e, sobretudo, da narração. (GAGNEBIN, 2006, p.43) 

A autobiografia oscila entre a história e a ficção e envolve o sujeito que narra 

numa trama que vai para além do individual no narrar-se que, sendo um discurso que 

envolve o outro, caminha em sua direção, requisitando-o sempre. 

Essa requisição do outro pode ser entendida a partir do que propõe Lejeune 

quando em sua pesquisa sobre autobiografia versa sobre o pacto autobiográfico como 

um ―discurso dirigido ao leitor‖, ou que envolve um contrato de leitura onde o outro é 

convocado a participar, lendo e tomando parte neste compartilhar da vida, que é a 

escrita de caráter autobiográfico.  

 As recordações e lembranças, envoltas na subjetividade dos sujeitos, são criadas 

e imaginadas, pois utilizar a memória significa assumir uma perspectiva retrospectiva 

do vivido e experimentado, recorrendo ao passado, não como ele foi exatamente, mas 

para recuperá-lo e recriá-lo.  

 A memória apresenta-se como viva e dinâmica em sua capacidade de trazer à 

tona o passado a partir do momento presente. Podemos dizer que a memória é fecunda, 

neste sentido, nas obras deste corpus, pois ela não se liga a um passado perdido ou 

impossível de ser recuperado, mas estabelece uma relação com o vivido e 

experimentado pelo sujeito, trazendo esse passado para o presente, em forma de 

recordações e lembranças ligadas em devir (ou, ao futuro como possibilidade a ser 

vivido).  
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 Ela aciona o que passou e que ainda importa ser recuperado a partir do presente. 

Desta maneira o passado revela-se um tempo que impregna o presente com sua presença 

mostrando a força do vivido, das experiências subjetivas e das lembranças e recordações 

que o sujeito é capaz de reter, como conhecimento, ou emoção, em suma, como parte de 

sua subjetividade. 

 A memória permite à narradora afirmar-se, no presente, integrada a sua estrutura 

familiar reparada e em harmonia, embora o arranjo incomum, que subverte uma noção 

de moralidade ligada a papéis sociais, familiares, posições estabelecidas/tidas como 

impossíveis de novas configurações- o que a narrativa vem a questionar. 

 Em Os Anjos, não há uma identificação onomástica entre a autora Teolinda 

Gersão e a narradora Ilda, no entanto, podemos, através desta noção de escrita 

reparadora, pensar uma aproximação entre a autora como escritora e produtora da obra, 

que utiliza como estratégia narrativa a personagem como narradora e produtora de um 

relato reparador.  

 Em relação ao relato como narrativa de parte de uma vida, ou de um tempo que 

precisa ser curado temos uma relação entre autoria da obra e narradora. Pois  

De um modo geral, encobrir a identidade real serve também para 

revelar fatos marcantes da vida, situações que só se revelaria em 

confessionário ou terapia. Por isso, S. Harel acredita ser a autoficção o 

espaço do divã. O texto serve de autoanálise por estabelecer um jogo 

entre analista (autor) e analisando (personagem). (HAREL, apud,  

DELGADO e DUARTE, 2010, p.2) 

 

Em se tratando do caráter biográfico em relação à autoria, nome que assina a 

obra que nos é apresentada editorialmente como ―narrativa‖, uma possível aproximação 

entre  o que a obra propõe ética e esteticamente e a autoria. 
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Na capa da edição portuguesa
12

 de Os Anjos, há a seguinte apresentação editorial 

da autora: ―Tendo nascido e crescido sob a ditadura fascista, o sofrimento imposto pelo 

indivíduo por estruturas autocráticas, não só político-sociais, mas também culturais e 

mentais, é um dos temas recorrentes na sua obra.‖ 

 A ditadura fascista a que o texto se refere diz respeito à ditadura salazarista com 

seu caráter legitimizador do patriarcal: ―Gerações inteiras foram embaladas pela 

imagem de um Portugal doce, cuidado por um chefe extremoso e puro, que se duplicava 

no seio familiar por meio da imagem do pai exemplar
13

‖. 

 Em entrevista Gersão fala sobre a mulher na literatura a partir da obra Alves e 

Cia do escritor oitocentista Eça de Queiroz: 

 

Há três coisas que sempre agradecerei a Eça de Queiroz : a primeira é 

o enorme prazer que a sua leitura me proporciona, sobretudo pela 

forma espectacular (no sentido literal do termo) com que põe em cena 

uma sociedade e uma época. (....) Eça é um enorme "encenador", com 

tudo o que de arquitectura e visualização esse papel comporta. O 

terceiro motivo pelo qual lhe estou grata [a Eça] é pela sua profunda 

compreensão do ser humano (...).  Assim, por exemplo, depois de ter 

escrito O Primo Bazílio seguindo o modelo da Bovary, ao qual 

obedeceram todos os grandes romances de adultério do século XIX 

(...) Eça retoma o tema de um ângulo completamente diferente em 

Alves & Cª. : Pela primeira vez uma história de adultério feminino não 

termina com o suicídio nem com a morte da personagem devido a uma 

doença que é a somatização da culpa e a sua necessária expiação, e 

tem, pelo contrário, um final feliz. Pela primeira vez num romance de 

adultério o tema central não é a relação intensa e proibida entre a 

mulher e o amante: a carga erótica situa-se sobretudo na personagem 

de Godofredo em relação a Ludovina e o romance de adultério 

converte-se numa história de amor conjugal. Assistimos (numa 

perspectiva irónica e quase burlesca) à capitulação dos grandes 

                                                           
12

 GERSÃO, Teolinda.Os Anjos. Publicações Dom Quixote: Lisboa, 2000. 
13

 OLIVEIRA, Maria Lúcia Wiltshire de. Auto dos danados: cenas de uma família condenada. In: 

Portuguese Literary & Cultural Studies, v.15-16, Universidade de Massachussets, EUA, 2008, p.4.   
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princípios perante o desejo pequeno-burguês de felicidade 

doméstica.
14

  

 

E acrescenta:  

A risível "mesquinhez" da vida burguesa é um dos olhares possíveis – 

mas o texto permite múltiplos olhares (...) Em todo o caso, a Bovary 

foi ultrapassada, e Eça fixa simplesmente a vida, tal como é. Acredito 

que não teve intenção de escrever um livro de ruptura com a 

mentalidade da época (desde logo porque, se fosse esse o caso, o autor 

o teria publicado em vida, e o livro não teria ficado inédito até 

1925).De qualquer modo, a ruptura está lá. O livro fala por si, agora 

que passou mais de um século sobre a sua escrita – um século que em 

lugar de o afastar o aproximou de nós. Eça é um autor da sua época – 

mas também da nossa.
15

 

 

 Neste contexto, com Os Anjos, Teolinda acaba por inscrever, de modo 

semelhante à narrativa de Eça, outro modo de narrar. 

(...) a exemplo de Eça de Queiroz, [a narrativa possibilita] 

repensar o tema do adultério (para além de pré-julgamentos) e depois 

porque sua escrita reflete também sobre o patriarcado, rompendo com 

protocolos do (pós) salazarismo (...) Pode-se mesmo dizer que Os 

anjos rasuram esquemas pré-determinados em relação à família, tanto 

no que tange à sua funcionalidade capitalista quanto no que se refere 

aos preceitos do patriarcado português (...) ( SANTOS, 2012,p.25) 

 

 Segundo Delgado e Duarte, para Madeleine Ouellette Michalska  

(...) a autoficção  é uma tendência da escrita feminina que, por sua 

vez, apropria-se de um espaço literário anteriormente patriarcal. Ela 

afirma que a autoficção está na essência da pós-modernidade e com 

isso é associada também às vozes femininas que emergem na 

                                                           
14

 GERSÃO, Teolinda. II - Leituras contemporâneas de Eça. In: Revista  de Letras e Culturas Lusófonas, 

número 9-10, abril-setembro de 2000. Disponível em:http://www.instituto-

camoes.pt/revista/ecadequeiros.htm, acessado em 20 de janeiro de 2014. 
15

 idem 

http://www.instituto-camoes.pt/revista/ecadequeiros.htm
http://www.instituto-camoes.pt/revista/ecadequeiros.htm
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literatura. (MICHALSKA, apud, DELGADO e DUARTE, 2010, 

p.2) 

 

 Desta maneira, podemos dizer que em Os Anjos a memória e o caráter 

autobiográfico contribuem para apresentar a identidade narrativa, através da narradora - 

personagem Ilda como passível de mudanças, como numa catarse, um renascimento. A 

representação do feminino, através deste narrar, ainda aponta para a questão do gênero e 

do feminino, em dado contexto histórico social, como passível de ser lido como um dos 

aspectos que emergem da relação entre memória e autobiografia.  

 E, ainda, aponta para a autoria como um gesto, um modo de dizer intersubjetivo 

a respeito da condição da mulher em literatura, mas também, do sócio-histórico e 

político, bem como do humano, passível de ser abordado pelo literário, possibilitando a 

afirmação de uma identidade cultural alternativa, apresentada como resistência ao 

hegemônico social,  através da obra.  

Lembrando o que adverte Agambem, o gesto do autor, não é chave secreta da 

leitura, pois desta forma, o gesto seria uma tentativa ilegítima semelhante à tentativa de 

construir a personalidade do autor através da obra, mas, pelo contrário, ele abre para o 

espaço vazio da obra, longe de toda pessoalidade, ou em direção à impessoalidade,  

tornando-se um movimento potencial que possibilita as diversas interpretações, 

significações e leituras do texto.  

 Assim, a escritora Teolinda, fazendo-se autora-personagem tanto é  quanto não é 

a menina Ilda. Neste sentido, podemos dizer que Ilda é Teolinda (o pessoal), mas 

também é a mulher portuguesa que foi subjugada e que se liberta (o impessoal) pela 

escrita. Esta é a combinação que há entre o par pessoal/impessoal e o par 

realidade/ficção presente na obra e que se liga ao aspecto autoficcional dela, de modo 

singular, uma vez que o autobiográfico não remete a uma identidade onomástica entre a 
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autoria da obra, de Teolinda Gersão, e a autoria do relato, empreendido por Ilda, 

narradora personagem, que protagoniza a autoria, o dizer.  

 Vale, ainda, dizer que se trata de uma narrativa ulterior, nomenclatura de 

Genette para dizer dos relatos que são narrados após os supostos acontecimentos. No 

entanto este relato de Os Anjos parece não se dar num momento em que Ilda está 

completamente adulta. Neste sentido, a narrativa acaba por ser o relato da experiência 

de Ilda, um tanto recente, no seu processo de formação de suas novas identificações, 

para além das identidades pré-estabelecidas para as mulheres e os homens naquela 

cultura.   

 A autoria, desta maneira, assume uma feição específica na obra: ela se liga a um 

eu que enuncia, que vivenciou os fatos e recorda-se deles, ou faz uso da memória para 

narrá-los, ao mesmo tempo em que narra a si mesma, autoficcionalizando-se. Pois 

sabemos que Ilda (personagem autora do relato) não é Teolinda ( a autora da obra), mas 

que a autora Teolinda Gersão projetou na obra a sua formação tradicionalista e a sua 

libertação dela.  

 Desta maneira, o que esta obra autoficcional acaba por revelar é uma noção de 

autoria, como aquele (a) que enuncia, se faz pelo que relata, o que significa dizer que o 

sujeito, ao enunciar, constitui a sua identidade. E, também, que a identidade narrativa 

evidencia que o eu / eus são constituídos pela linguagem de modo intersubjetivo e 

interdiscursivo.  

 Assim, o que temos é uma narradora-personagem infante, capaz de dizer eu, que 

se autoficcionaliza, torna-se pessoalidade/impessoalidade (pois é ela e também os 

outros, é diferente de si mesma e se constitui entre outros eus). O eu, pessoal/impessoal, 

muito mais que uma construção sólida e individualizada, irá mostrar-se em constantes 

mudanças, deslocamentos, alterações e em interação com os outros à sua volta 
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 A autora-narradora e personagem, ao protagonizar o dizer, o relato, mostra-se 

como um efeito de linguagem justamente porque tem sua identidade sendo construída 

na medida em que relata. A identidade do eu é uma identidade narrativa, produto da 

enunciação e construção intersubjetiva que envolve a memória como criação e a 

(auto)ficção, tornando o discurso de si, o próprio autobiográfico dele, sua história, sua 

identidade narrativa. 

 Para Paul Ricouer o eu é um deslocamento e liga-se indissociavelmente à 

linguagem.  O autor só existe a partir da sua criação/obra e pode ser entendido como 

uma posição, pois envolvendo a autoria e a obra há a relação de interdependência e 

troca de papéis entre autor e leitor, na leitura, o que equivale a dizer que a autoria não é 

uma categoria narrativa fixa, mas que é enunciação e, ainda, movimento/mudança de 

posições discursivas. 

 A primeira pessoa apresenta-se, assim, como representações possíveis do sujeito. 

Além disso, instaura uma noção de literatura que, ao criar uma realidade nova, 

demonstra que o real não precede o que é criado por ela. A realidade sujeito / autor / 

narrador/personagem/protagonista, ou o eu em relação aos outros, que emerge como 

identidade narrativa, através do relato que Ilda faz de si e de sua família, é uma 

realidade produzida.  

 Reportando-nos ao que diz Blanchot, a literatura nasce com a escrita, como 

ocorre em Os Anjos, sendo autônoma em relação ao real e ao sujeito individual que 

nasce com ela e também a cria, a autoria enquanto produtora da obra. 

 Assim, a obra, então, expõe a possibilidade de ficcionalização do eu e da 

realidade através da incorporação da autoria como categoria narrativa no sentido de 

produtor/criador de um relato. Podemos, então, dizer que Os Anjos propõe justamente 

uma revisão da visão da primeira pessoa autobiográfica colada a um nome de autoria, 
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nas escritas de si de caráter autobiográfico, pois inclui a ficção entre o nome que assina 

a capa (ou o nome de autoria da obra) através do narrador-personagem.  

 A linguagem, na trama, apresenta-se como jogo, alternância de significações e 

sentidos duais de modo ambivalente, envolvendo a autoria e a narradora, apontando 

para as posições do sujeito na linguagem.  

 O sujeito como o eu, ou como outro, consiste em uma experiência passível de 

experimentação na ou pela escrita. A obra parece jogar com as visões e noções que 

englobam autoria e sujeito, propondo uma visão que considere a ―intersecção das 

noções de ―sujeito‖ e ―autor‖, pois:  

Efetivamente todo homem ―assina‖ a sua própria história e deixa 

algum rastro da vida na memória de seus descendentes ainda que não 

a tenha fixado em signos verbais ou imagéticos. No seu aspecto 

específico, a autoria envolve questões técnicas e históricas de uma 

época que, ao mesmo tempo, deu origem a complexas configurações 

de sujeito. (OLIVEIRA, Texto Inédito , p.1)  

 

 O sujeito, na obra, é visto como o autor de sua própria história. O que significa 

dizer que o que está posto a partir do ficcional é o caráter de qualquer enunciação como 

criação ou ficção. E, também, que as narrativas do eu, diante da crise do sujeito e da 

representação, em sua busca de colar o eu, como primeira pessoa narrativa ao discurso, 

empreendem um esforço vão porque o espaço da linguagem é sempre impessoal, lugar 

em que não cabe o eu enquanto pessoalidade, apenas, pois a episteme moderna instaura 

uma fissura, uma ruptura e uma cisão nessa possibilidade. 

 Em Os Anjos há uma ideia de autoria ligada àquele que narra. O eu posto em 

cena no espaço literário aberto pela obra de Teolinda Gersão é um eu (narrador) e sua 

potencialidade está em poder dizer e dizer-se no que enuncia. E a vida que passa à obra, 

encenada, é uma vida outra; ficcional e ficcionalizada.  
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 Ao fazer isto, empreende uma incorporação e cisão no gênero autobiográfico 

gerando uma história autoficcional que, ao desestabilizar a autobiografia num sentido 

tradicional, sinaliza que é possível, através da linguagem, no espaço literário, 

estabelecer estratégias textuais, a partir de uma noção especifica de linguagem literária e 

do que é literatura, para encenar o eu, como um ―si‖, ou um eu que é posto no espaço 

literário, de forma semelhante à colocação rimbaudiana ―Eu é um outro‖. 

 A obra revela-se um discurso permeado pelo ficcional, em que a potência do 

falso (Cf. Pellejero) postula a sua força, não como um discurso verdadeiro no sentido de 

que possa corresponder a uma verdade / referencialidade sobre o sujeito, ou sobre o que 

é narrado, mas sim, como discurso enquanto criação com seu caráter de construção, 

sendo um ponto de vista dentre os demais, ou como realidade criada de modo 

intersubjetivo, por um eu que se configura em mudanças diante dos leitores no espaço 

da obra, espaço literário e da linguagem autoficcional.  

   

3.2  PERSÉPOLIS  E A DUPLA CAPTURA DO EU 

 

A arte não reproduz o visível, ela o produz. 

(PAUL KLEE apud MACCLOUD, 2005, p.123) 

 

Quem não é por si mesmo um olhar curioso que é lançado ao mundo e 

ao mesmo tempo o mesmo objeto visível deste mundo?  

(PERRONE-MOISÉS, 2003, p.345) 

 

Em Narrativas Gráficas, Will Eisner, ao falar da tentativa de artistas para 

―contar histórias de conteúdo com imagens‖, refere-se ao trabalho de grandes 

xilogravuristas que teriam, segundo ele, estabelecido ―um precedente histórico para a 
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narrativa gráfica moderna.‖ (EISNER, 2005, p. 5). E cita, a partir de estudo de David 

Berona: 

 

Frans Masereel, um cartunista político belga de LA FEUILLE 

começou a produzir ―romances sem palavras‖. Em 1919, ele publicou 

Passionate Journey, uma história contada em 169 xilogravuras editada 

pela última vez em 1988 pela Penquin Press, de Nova York, em 1988. 

Este livro tem a introdução de Thomas Mann. O famoso autor convida 

o leitor a se deixar ―fascinar pelo modo como as figuras fluem (...) o 

mais profundo e puro impacto que você jamais sentiu‖. (EISNER, 

2005, p.5) 

 

 Na mesma época e, portanto, final da década de 80, outros teriam seguido este 

caminho, o de romances sem palavras, com imagens em xilogravuras. Assim, Eisner 

cita Lyn Ward que começou a publicar romances gráficos, as hoje conhecidas graphic 

novels, na forma de xilogravuras. ―Seu principal tema era a jornada espiritual do homem 

através da vida. Em seis livros sucessivos, Ward estabelece firmemente a ――arquitetura‖ 

dessa forma artística.‖ ( EISNER, 2005, p.5). 

 Talvez, influenciada pela leitura destes artistas aos quais Eisner se refere, ou 

mesmo, buscando em suas pesquisas de formação uma matriz neles, os quatro volumes 

que compõem Persépolis lembram xilogravuras e mantém um mesmo estilo de 

ilustração em preto e branco. As demais obras da autora que com esta dialogam, numa 

espécie de ―saga ficcional da vida do sujeito‖, no caso, uma mulher iraniana cujo nome 

de autoria é Marjane Satrapi, a saber: Frango com Ameixas e Bordados, obras que 

seguem o mesmo estilo de Persépolis. 

 A ―xilogravura (do grego xylon, ―madeira‖) que surgiu na China no século VI e 

que somente no século XVIII tornou-se conhecida na Europa.‖ (IANNONE, 1994, p.18) 

consiste em uma técnica de reprodução artística de imagens:  
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 Os gravadores esculpiam (em relevo) o desenho riscado sobre a 

madeira, obtendo assim, uma matriz. Em seguida, aplicavam tinta nas 

partes esculpidas e pressionavam uma folha de papel sobre o local. 

Em resumo, funcionava como uma  espécie de carimbo. (IANNONE, 

1994, p.18) 

 

 As xilogravuras se ligavam ao religioso: ―Esse processo foi utilizado, 

principalmente, para a reprodução de motivos religiosos. Essas figuras sacras, muitas 

vezes coloridas à mão, fizeram sucesso por toda a Europa.‖ ( IANNONE , 2004, p.18).    

 Como técnica de impressão / reprodução, a xilogravura se desdobra em 

xilografias, num mesmo processo, mas com material gráfico diferente: os textos. Da 

xilogravura, gravação das figuras, surgiu a xilografia que correspondia à gravação da 

escrita pelo mesmo processo. O que fez com que imagem e texto estabelecessem uma 

relação. Pouco a pouco, a ilustração foi cedendo espaço aos textos, possibilitando ao 

final do século XV a reprodução de livros. ( IANNONE , 1994, p.18).  

 As xilogravuras e as xilografias, assim como as histórias em quadrinhos, 

mantiveram uma relação com o jornal pelo fato delas terem sido ―largamente utilizadas 

pelos jornais a partir do século XVI.‖ ( IANNONE , 1994, p.18). 

 As limitações, tais como o custo, o fato de cada página exigir um molde 

específico, não permitindo aproveitamento em partes delas, e, as matrizes de pouca 

durabilidade são exemplos destas limitações. De qualquer modo, apesar disto, as 

xilogravuras e as xilografias representaram uma revolução na maneira de registrar 

textos e ilustrações, ―o que levaria ao caminho da impressão.‖ (IANNONE , 1994, p.19) 

 A reprodução que envolvia as xilogravuras era marcada pela simplicidade da 

manufatura, mas ―apesar das limitações, a xilogravura permitia a confecção de muitas 

cópias, facilitando uma certa ―popularização‖ deste tipo de arte.‖ ( IANNONE , 1994, 
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p.18). O trabalho artesanal no tratamento das imagens era, de certa forma, diferente das 

produções impressas, industriais, em grande escala.  

 O estilo adotado nas ilustrações de Marjani Satrapi lembram xilogravuras e 

remete-nos ao que diz Walter Benjamin a respeito do uso do branco e do preto em livros 

ilustrados, assim como sua recepção. Citando nomes de ilustradores que se debruçaram 

sobre o preto e branco em suas produções, Benjamim arrisca a dizer que:  

Através de suas xilogravuras em branco e preto um mundo próprio se 

abre à percepção infantil. Sua importância é equivalente à das 

gravuras coloridas e desempenha uma função complementar. A 

imagem colorida faz a fantasia infantil mergulhar, sonhadoramente em 

si mesma. A gravura em preto e branco, a reprodução sóbria e 

prosaica, levam-na a sair de si. A imperiosa exigência de descrever, 

contida nessas imagens, estimula na criança a palavra. Mas, assim 

como ela descreve com palavras essas imagens, ela escreve nelas. Ela 

penetra nas imagens. Sua superfície não é, como a da gravura 

colorida, um noli me tangere – nem em si mesma, nem para a criança. 

Ela tem um caráter meramente alusivo e admite a cooperação da 

criança. ( BENJAMIN, 1996,p.241) 

 

 Benjamin diz ainda que, nas ilustrações em branco e preto, essas obras com seus 

―modestos grafismos‖ teriam uma verdadeira significação ao potencializarem o caráter 

autoral, criativo e resignificativo, assegurando o protagonismo de seus leitores: 

A criança redige dentro da imagem. Por isso ela não se limita a 

descrever as imagens: ela as escreve, no sentido mais literal. Ela as 

rabisca. Graças a elas, aprende, ao mesmo tempo, a linguagem oral e a 

linguagem escrita: os hieróglifos. [...] Pois essas imagens são mais 

eficazes que quaisquer outras na tarefa de iniciar a criança na 

linguagem e na escrita. (BENJAMIN, 1996, p.242) 

 

 A correlação entre imagens e palavras é estabelecida por Benjamim de modo 

complementar. Para ele as cores levariam as crianças a uma entrega à ―fantasia pura‖ 

através dos jogos cromáticos. Já sobre as ilustrações em branco e preto, ou sem cores, 
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ele diz que ―No reino das imagens incolores, a criança acorda; no reino das imagens 

coloridas, ela sonha seus sonhos até o fim.‖ (BENJAMIN, 1996, p.242)  

 As ilustrações em Persépolis parecem ligar a narrativa a uma técnica para extrair 

dela alguns efeitos: o de despertar o leitor para a realidade trazida pelas suas ilustrações 

sem cores, em preto e branco, ou incolores, nas palavras de Benjamim, conferindo a 

autoria das significações ao leitor, que passa a ―redigir dentro da imagem‖, (re) 

escrevendo-as pela leitura.  

 As ilustrações são capazes de permitir que o leitor(a) experimente a autoria 

duplamente: colocando-se no lugar da protagonista e vivenciando a história como um 

personagem e experimentando, ainda, a relação eu/outro; a alteridade e a troca de 

posições discursivas. Veremos que há, ainda, outro tipo de efeito estético no uso preto e 

branco em Persépolis, lembrando xilogravuras, que eram usadas para reproduzir temas 

religiosos. 

 Na obra, a autora/quadrinista explora a temática religiosa ao abordar o 

extremismo religioso, o que pode ter sido uma tentativa de estabelecer um novo sentido 

para a relação xilogravura/temática religiosa, apostando numa visão permeada pela 

criticidade, humor e ironia no seu tratamento, conforme podemos atestar na leitura desta 

narrativa.  

 A linguagem visual dos quadrinhos assume as palavras como imagens, com seus 

grafismos, e as imagens, com sua textualidade, universalidade e capacidade 

significativas. Assim define Eisner a imagem: ―é a memória de um objeto ou 

experiência gravada pelo narrador fazendo uso de um meio mecânico (fotografia) ou 

manual (desenho).‖ ( EISNER, 2005,p.19).  

 E apontando para a importância em se contar/narrar esteticamente uma história, 

ou narrativa gráfica, diz: ―insisto em afirmar que a história é o componente crítico de 
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uma revista em quadrinhos.‖ (EISNER, 2005, p.6). Em outras palavras, texto e imagem 

dispõem o conteúdo da narrativa, ou a história que a narrativa conta. E o modo como 

isto é feito é definidor da capacidade e potencialidade das obras em quadrinhos.  

 E acrescenta que ―com a proliferação das revistas em quadrinhos, a 

responsabilidade de se contar uma história é compartilhada pelo texto e a imagem‖ - o 

que abriu caminho para as graphics novels como a conhecemos. (EISNER, 2005,p.145). 

 O termo graphic novel (narrativa ou romance gráfico) foi cunhado por Richard 

Kyle, em um manifesto de 1964,  no qual, percebe, diante da crescente complexidade 

das histórias em quadrinhos, uma diferenciação entre as ―comic strips‖, ou tirinhas, que 

ainda hoje se mantém nos jornais e as narrativas de aventuras com seus super heróis 

como Superman, Batman, entre outros, presentes em revistas específicas de HQs como 

as  Adventure Comics (histórias de aventuras) e as Detective Comics (histórias de 

detetives, suspense e investigações).  

 É neste momento que as histórias em quadrinhos passam de tiras diárias, 

publicadas em jornais, para histórias de aventura que encenam as façanhas de um herói 

e são publicadas em revistas voltadas exclusivamente ao gênero. Dos jornais às revistas, 

Kyle vê a possibilidade de ampliação das HQs. 

 Para Kyle, as graphic novels seriam a melhor forma de retratar esse gênero que, 

nesta época, estava em vias de conseguir sua autonomia enquanto linguagem e 

precisava vencer as limitações que o termo comics (ligado à comicidade, histórias 

engraçadas) impunha, trazendo uma associação com as tiras de humor, com um 

conteúdo voltado tão somente para crianças, o que acabava por inviabilizar a criação de 

novos formatos e, principalmente, novos conteúdos. 

 Porém, quem utiliza o termo inicialmente, para designar uma obra sua, é Will 

Eisner. O termo graphic novel aparece impresso na capa de sua obra Um contrato com 

http://www.jblog.com.br/quadrinhos.php?itemid=22681
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Deus, publicada em 1976. Ele também desenvolve outro conceito fundamental para 

pensarmos a relação quadrinho e literatura que é o de arte sequencial. Suas ideias  

apresentadas aqui estão reunidas em duas obras críticas e teóricas: Narrativas gráficas e 

Histórias em quadrinhos e arte Sequencial.  

 Para Will Eisner, as histórias em quadrinhos são uma narrativa gráfica, uma arte 

sequencial com uma dinâmica própria em que as ―imagens impressas‖ assumiriam a 

capacidade de ―transmitirem ideias com a velocidade da visão‖. (EISNER, 2005, p.20) 

 Ele contribui para a concepção que temos hoje de narrativas gráficas tidas como 

obras que contam uma história em imagens e textos, através de um enredo desenvolvido 

a partir de uma temática complexa, com tratamento gráfico de qualidade, aproximando-

as da obra ficcional, ainda pelo fato de serem publicadas em formato de livro. 

 A grafphic novel: ―é uma combinação de texto, seja ele narrativo ou diálogo 

(balões), integrado com arte disposta de forma sequencial‖ (EISNER, 2005, p.142)- diz 

Eisner. Aqui arte remete-nos à forma como são criadas, por meio de estratégias 

específicas, as narrativa gráficas com sua linguagem híbrida formada por texto e 

imagem. 

 Em entrevista a autora Marjani Satrapi fala o que pensa sobre Persépolis ser 

considerada uma novela gráfica e critica a expressão, "graphic novel", usada geralmente 

para designar as HQs e fazer uma distinção entre as histórias em quadrinhos 

consideradas mais sofisticadas. Ela diz: "Eu acho que eles inventaram esse termo para a 

burguesia não ficar assustada com os quadrinhos. Tipo, ―Ó, esse é o tipo de quadrinhos 

que você pode ler
16

"".  

 Este seria um posicionamento crítico da quadrinista. E que nos aponta para uma 

busca de sofisticação destas narrativas gráficas, ao ganharem o suporte editorial de 

                                                           
16

 Entrevista disponível em: http://kuentro.blogspot.com.br/2010/10/bdpress-192-marjane-satrapi-fala-

sobre.html. 

http://kuentro.blogspot.com.br/2010/10/bdpress-192-marjane-satrapi-fala-sobre.html
http://kuentro.blogspot.com.br/2010/10/bdpress-192-marjane-satrapi-fala-sobre.html
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livros e conteúdos supostamente relevantes para adultos, o que revelaria uma distinção 

entre as novelas gráficas e as demais HQS, gerando o mascaramento do preconceito em 

relação às histórias em quadrinhos. 

 Em outra entrevista, a respeito de Persépolis, que recebeu uma adaptação para a 

linguagem cinematográfica da qual a própria autora participou ativamente com as 

ilustrações, ela diz que há diferenças entre quadrinhos e cinema, pois o cinema é 

identificado como uma arte maior, enquanto que em relação aos quadrinhos "[...] as 

pessoas não sabem lidar com o desenho‖
17

.  

 Em relação a esta afirmação de Satrapi, de fato há uma dificuldade em as 

pessoas lidarem, aceitarem e validarem a arte dos quadrinhos em relação às outras artes, 

pela incompreensão de sua linguagem, desconhecimento ou ideias pré-concebidas sobre 

o que vem a ser este tipo de narrativa.  

 Preconceitos ou ideologias são externados nas HQs, uma vez que a arte não está 

fora do sujeito, mas é parte dele como criação ―que emana da memória pessoal que o 

artista tem do comportamento humano‖ (EISNER, 2005,p.163) - vale lembrar.  E ainda 

há a externalização de preconceitos contra o próprio gênero HQ que, até pouco tempo 

atrás, era considerado menor, por atender às massas e não apresentar conteúdos sérios, 

ou ser destinada às crianças e jovens, apenas.  

  O que gera uma discriminação em relação às HQS que perdura, ainda, nos dias 

atuais
18

, muito embora grande parte dessa ―dificuldade‖, apontada por Satrapi em 

                                                           
17

  O filme foi feito com os tradicionais quadros desenhados à mão (desenhos animados individuais) em 

vez dos gráficos gerados por computador, Satrapi disse: ―As linhas dos gráficos gerados por computador 

não têm imperfeições. Isso tira personalidade às personagens, os seres humanos não são perfeitos e as 

linhas desenhadas à mão refletem melhor as suas almas.‖ (Disponível em: 

http://valiteratura.blogspot.com.br/2011/01/persepolis-marjane-satrapi-e-vicent.html.).  

 
18

 Em episódio recente (2013), a autora iraniana da HQ Persépolis acusou a direção de escolas públicas 

de Chicago, nos Estados Unidos, de ter banido sua obra. Marjane Satrapi publicou em seu Facebook 

oficial uma série de imagens com a campanha #FreePersepolis (#LibertemPersépolis, em tradução livre 

para o português). Representantes do ensino local assumiram que receberam a orientação do governo para 

retirar sua história - sobre uma menina que cresce questionando seu país, o Irã, durante a Revolução 

http://valiteratura.blogspot.com.br/2011/01/persepolis-marjane-satrapi-e-vicent.html
http://www.facebook.com/MarjaneSatrapiAuthor
http://www.facebook.com/MarjaneSatrapiAuthor
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relação à visualidade dos quadrinhos, tenha se dissipado com a evolução e 

desenvolvimento destes. Por outro lado, há obras como as de Marjani Satrapi que 

atestam a qualidade narrativa gráfica-visual das HQs.  

 Assim, estaremos pensando Persépolis como uma narrativa gráfica, ou arte 

sequencial, que utiliza o modo de contar, ou a linguagem das HQs, como um tipo de 

literatura: 

 Quando pensamos a aproximação quadrinho e literatura devemos ter 

em mente que a linguagem das histórias em quadrinhos mesclam texto 

e ilustrações, num trabalho de linguagem específico:[...]alguns 

escritores se esforçam por dar uma forma literária ao comic
19

 [...] com 

uma linguagem muito precisa e estudada [...] Estes autores possuem 

um autêntico sentido da linguagem. (GUBERN, 1979,  p12.) 

 

 Eisner defende que para que haja arte é preciso uma complementaridade entre 

texto e imagem, através de uma linguagem explorada esteticamente, para contar uma 

história:  

―(...) o estilo de arte conta uma história [...] O estilo de arte não só 

conecta o leitor com o artista, mas também prepara a ambientação  e 

tem valor de linguagem [...] Estilo, como nós o definimos aqui, é o 

―visual‖ e a ―sensação da arte a serviço de sua mensagem.‖(EISNER, 

2005, p.159) 

 

  E cita Maus
20

 como exemplo em que o visual se alia à história para contar, pois, 

nesta obra 

                                                                                                                                                                          
Islâmica - das bibliotecas e salas de aula, segundo o "The Guardian". Depois de receber uma massiva 

manifestação de repúdio, a associação Chicago Public Schools (CPS) voltou atrás da decisão, 

esclarecendo que a obra seria retirada apenas da grade da sétima série, e não mais das bibliotecas, porque 

"contém linguagem de quadrinhos e imagens que não são apropriadas para o currículo de alunos da 

sétima série". (Disponível em: http://oglobo.globo.com/cultura/escritora-iraniana-diz-que-sistema-

educacional-americano-baniu-hq-persepolis-7887088) 

 
19

 O termo ―comic‖ que antes fazia referência aos quadrinhos de humor, passando a ser adotado para se 

referir às histórias em quadrinho de modo geral. 
20

  Maus, de Art Spiegelman, é uma novela gráfica de 1992, que narra a luta de seu pai, um judeu polonês, 

para sobreviver ao Holocausto. Spiegelman retrata diferentes grupos étnicos através de 

http://www.guardian.co.uk/books/2013/mar/19/persepolis-battle-chicago-schools-outcry
http://pt.wikipedia.org/wiki/Judeu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%B4nia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Holocausto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grupo_%C3%A9tnico
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Art Spiegelman usou um estilo que, por causa de seu personagem, 

contava uma história. O visual, acima de tudo, transmitia de maneira 

bastante apropriada a impressão de que a arte havia sido criada num 

campo de concentração. Isso é narrativa gráfica. (EISNER, 

2005,p.160) 

 

 A respeito da relação entre imagens e literatura, convocamos o pensamento de 

Foucault que, em O pensamento do exterior, a propósito da obra de Blanchot, nos fala 

que a escrita deste consiste em produzir e fazer brilhar imagens; e que o ficcional nela, 

como potência criadora, deslindaria imagens. Isto se daria via linguagem escrita, uma 

vez que ―Uma conversão simétrica é exigida à linguagem da ficção [...] inimaginável‖  

(FOUCAULT, 2009, p.224) .  

 Para Eisner, as HQs
21

 são ―uma forma de arte e literatura‖ que busca ―a reação 

dos leitores através de imagens‖ (EISNER, 2005, p.6). Importa, ainda, na narrativa 

gráfica como arte sequencial ―a composição quadro a quadro‖ que leva a uma ―fluência 

visual‖ (EISNER, 2005,p. 139) - o que revela a interdependência texto-imagem onde 

imagem é texto e texto é imagem, de modo híbrido, não bipartido. 

 A linguagem literária, ou linguagem ficcional, é capaz de propiciar e acionar 

imagens através das palavras dispostas na obra, com sua narratividade – é o que diz 

Foucault. Assim, as ficções em Blanchot seriam ―mais do que imagens, a 

transformação, o deslocamento, o intermediário neutro, o interstício das imagens‖ 

(FOUCAULT, 2009, p.224). Tal ―imprecisão‖ das ficções nas obras do autor estaria no 

fato de que  

Elas são precisas, e só tem figuras desenhadas na monotonia do 

cotidiano e do ânimo; e quando dão lugar ao encantamento, não é 

                                                                                                                                                                          
várias espécies de animais: Os judeus são os ratos (em alemão: maus), os alemães, gatos. Esta obra é 

bastante referenciada pelo escritor Scott MacCloud, em Desvendando os quadrinhos (2005), como uma 

obra que apresenta qualidade artística. 
21

 Adotaremos as iniciais ―HQs‖ para nos referirmos às histórias em quadrinhos ou HQ, história em 

quadrinho.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A9cie
http://pt.wikipedia.org/wiki/Animalia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rato
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gato
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jamais nelas próprias, mas no vazio que as circunda, no espaço onde 

são colocadas sem raiz e sem fundações. (FOUCAULT, 2009, p.224.) 

 

 Estas imagens, em Blanchot, constituiriam um jogo imagético de imagens da não 

imagem, um jogo em um espaço que é ―o puro exterior onde as palavras se desenrolam 

infinitamente‖ (FOUCAULT, 2009, p.224)- pela leitura que torna texto/imagem plurais 

em significações.  

 Isto nos interessa porque mesmo a parte textual de uma narrativa gráfica, para 

além do grafismo das palavras e o modo de usar estes grafismos como recurso para 

contar, ou seja, como criação estética, é capaz de remeter à imaginação de forma ampla, 

criando um espaço de criação ―entre” obra e leitor, a partir da resignificação, o que 

expande o texto verbal, desdobrando-o em ficções-imagens ou imagens/ficções.  

 Em Persépolis há uma precisão das imagens que se liga à sequência do que é 

mostrado / narrado, pois, enquanto criação, envolvendo o imaginário e a fabulação 

criativa, a relação indissociável ente texto e imagem constitui a dinâmica da narrativa. 

 Entre as palavras e as coisas, ou as palavras e as imagens, não há, na obra, 

verossimilhança possível, mas a possibilidade de mostrar de modo ambivalente a 

verossimilhança / inverossimilhança, das autoficções.    

 A linguagem mostra sua força de possibilidade/ impossibilidade de ser 

verossímel / inverossímel, em um desvelar que situa a linguagem gráfica-visual no 

espaço autoficcional, marcado por um jogo de imagens: palavras e ilustrações, em 

complementaridade, que nada tem a ver com o duplo verdadeiro / falso, mas pautadas 

pela criação. 

 Assim, consideraremos Persépolis como uma narrativa autoficcional que traz a 

HQ, ou narrativa gráfica, conforme explicitada anteriormente, como mistura híbrida 

entre gêneros (a narrativa, a novela e as HQs) mantendo uma relação de tradição-
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inovação, ruptura-conservação, também híbrida e ambígua em relação às HQs, nesta 

narrativa que abre mão do colorido nas ilustrações, aborda temas polêmicos (como a 

guerra, a tortura, a imposição política-religiosa, dentre outros) e apresenta uma forma 

gráfica-visual de livro. 

 A seguir daremos prosseguimento na análise de Persépolis
22

 adentrando em seu 

espaço narrativo gráfico, ou ―visual‖, no sentido de Eisner, para desvelar um pouco 

mais de seu espaço autoficcional criado.  

 A narrativa põe sob suspeita o eu, a identidade, a subjetividade, bem como as 

noções de interioridade, de indivíduo e de sujeito ao colocá-lo em relação de outridade / 

alteridade no discurso, como uma identidade narrativa em constantes mudanças. 

 Desta maneira, voltando-nos para a autorepresentação que envolve a primeira 

pessoa narrativa e, mais além, para a questão da representação via linguagem, 

indagamos: há na obra a dupla figuração do eu, desdobrado em texto e imagens? E de 

que forma ela se daria, uma vez que imagem e texto mostram-se indissociáveis? 

 Poderíamos pensar que em Persépolis há um eu que se inscreve enquanto texto e 

outro como imagem, de modo dual, não fosse a concepção de linguagem que adotamos 

e que pensa a interdependência entre texto / imagem. Isto não significa que não haja um 

desdobramento do eu na obra que, além de apontar para a identidade como algo plural, 

ainda corporifica uma presença do eu, através da autoilustração do sujeito que a obra 

traz.  

 Assim, podemos dizer que a obra produz um eu, com uma identidade narrativa 

formada por textos e imagens, que não se mostra dupla, mas híbrida, indissociável da 

relação de dupla captura, como alude Gilles Deleuze, que aponta para o eu e a 

identidade.  

                                                           
22

 O nome Persépolis remonta à cidade da antiga Pérsia. O nome é uma criação dos gregos, que a 

chamaram de ―Cidade dos Persas‖, originário do grego parseh e polis. 
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 A dupla captura do eu, em textos e imagens, resulta na identidade narrativa em 

devir que vemos se configurando na obra. Se pensarmos a identidade narrativa da 

autora-personagem, neste sentido de devir, ou transformações híbridas, cabe a 

aproximação que faz o autor entre a dupla captura ocorrida entre a orquídea e a vespa. E 

Deleuze irá explicar: 

Não há um termo de que se parte, nem um ao qual se chegue ou ao 

qual se deva chegar. Também não há dois termos intermutáveis. A 

questão ―o que é que tu devéns‖ é particularmente estúpida. Porque à 

medida que alguém dévem, aquilo que devém muda tanto quanto ele 

próprio. Os devires não são fenômenos de imitação, nem de 

assimilação, mas de dupla captura, de evolução não-paralela, de 

núpcias entre dois reinos. As núpcias são sempre contra natureza. As 

núpcias são o contrário de um casal. (DELEUZE & PARNET, 2004, 

p.12) 

 

 Quando Deleuze propõe a ideia de ―devir‖, aponta para algo que está em vias de 

tornar-se, ou a ponto de ser, como possibilidade. O devir não se dá como possibilidade 

de troca, mas como a possibilidade do vir a ser mesmo, tornar-se ou configurar-se de 

modo ambivalente e plural, de modo que uma dupla captura aconteça.  

 Para ilustrar a sua ideia de devir, usa um exemplo: ―A vespa e a orquídea dão o 

exemplo‖ do que é o devir. (DELEUZE & PARNET, 2004, p.12-13). E o devir seria 

precisamente o que se dá entre os dois: 

A orquídea parece formar uma imagem de vespa, mas de facto há um 

devir-vespa da orquídea, um devir-orquídea da vespa, uma dupla 

captura uma vez que ―aquilo que‖ cada um devém não muda menos 

do que ―aquele que‖ devém. A vespa devém parte do aparelho de 

reprodução da orquídea, ao mesmo tempo em que a orquídea devém 

órgão sexual para a vespa. Um único e mesmo devir, um único bloco 

de devir, ou, como diz Rémy Chauvin, uma ―evolução a-paralela de 

dois seres que não têm nada a ver um com o outro‖.(DELEUZE & 

PARNET, 2004, p.12-13) 
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 O mesmo se dá com o eu e a identidade na autoficção, uma dupla-captura, um 

devir. Devir não é troca porque não se trata de devir de uma para outra coisa, mas o 

devir ocorre no espaço entre. Transformação, mudança e movimento fazem parte do 

devir, assim como uma ideia de potência. Poderíamos mesmo dizer que o devir é uma 

potência futura, uma força em estado de vir a ser, de um tornar-se. Com base em 

Deleuze, podemos dizer que a identidade narrativa em Persépolis assume esse caráter 

de vir a ser, ou tornar-se.  

 Desta forma, na obra temos a identidade entre autora-narradora e personagem, 

uma vez que o nome da autoria (Marjane Satrapi, nome que assina a da obra), torna-se o 

da narradora-personagem (Marji). Desta forma, o que é narrado remete para o nome de 

autoria (ou para a figura autoral de Marjane Satrapi), sendo, também, uma representação 

literária de fases da vida da autora.  

 A figura do narrador-personagem é montada com traços autobiográficos que 

ainda colam-se à imagem da autoria (auto-imagem) na obra, através das ilustrações. O 

relato de caráter autobiográfico difere, aqui, das outras obras por não abarcar apenas um 

período da infância, mas por estender-se, também, à fase da juventude e consequente 

entrada na vida adulta da narradora-personagem e, também, por assumir um tom 

testemunhal, como se os fatos vividos e presenciados fossem desvelados como um não 

silenciamento diante da experiência sócio-política e cultural de um ―não-dizer‖ como 

imposição. 

Para seguir estabelecendo uma relação entre caráter autobiográfico e memória, 

gostaríamos de demonstrar como se configura o eu que narra na obra e sua 

subjetividade. Sendo assim, é preciso questionar a atualidade das escritas de si e em que 

consiste a ―guinada subjetiva‖ que envolve o sujeito. 
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Segundo Sarlo, os anos 70 e 80 trouxeram consigo o que chama de ―guinada 

subjetiva‖, ou seja, ―uma renovação análoga na sociologia da cultura e nos estudos 

culturais, em que a identidade dos sujeitos voltou a tomar o lugar ocupado, nos anos 

1960, pelas estruturas‖. (SARLO, 2007, p.30). 

Em Persépolis, obra que traz a infância da autora-narradora e personagem vivida 

entre os anos 70 e 80, logo, trata-se da subjetividade de um eu que se conta, ou à 

condição plural deste eu, como sujeito contemporâneo, marcado por subjetividades? E 

mais: estas subjetividades apenas dizem respeito ao eu, ou à pluralidade que apontam as 

posições sujeitos que envolvem o eu/eus? 

Recorrendo à crítica da subjetividade e à crítica da representação feitas por Paul 

de Man e Jacques Derrida, Sarlo afirma:  

Quando essa guinada do pensamento contemporâneo parecia 

completamente estabelecida, há duas décadas, produziu-se no campo 

dos estudos da memória e da memória coletiva um movimento de 

restauração da primazia desses sujeitos expulsos durante anos 

anteriores. Abriu-se um novo capítulo, que poderia se chamar ―O 

sujeito ressuscitado‖. (SARLO, 2007, p.30) 

 

A autora aponta a crítica de Paul de Man à autobiografia como sendo ―o ponto 

mais alto do desconstrutivismo literário‖, pois, assim como Derrida este autor nega a 

possibilidade de um relato autobiográfico cuja relação entre um eu textual e um eu da 

experiência vivida seja passível de verificação idêntica.  

Isto se daria, porque, segundo Paul de Man, as autobiografias produzem ―a 

ilusão de uma vida como referência‖, sendo assim, ―a voz da autobiografia é um tropo 

que faz vezes de sujeito daquilo que narra, mas sem poder garantir a identidade entre 

sujeito e tropo‖ (MAN apud SARLO, 2007, p. 31. )  

Ainda baseada nas reflexões de Man, Sarlo afirma que ―as chamadas 

autobiografias seriam indiferenciáveis da ficção em primeira pessoa‖, questionando, 
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assim, a natureza da possibilidade de um pacto referencial entre autor, narrador e 

personagem:  

Como na ficção em primeira pessoa, tudo o que uma 

―autobiografia‖ consegue mostrar é a estrutura especular em que 

alguém, que se diz chamar eu, toma-se como objeto. Isso quer dizer 

que esse eu textual põe em cena um eu ausente, e cobre seu rosto com 

essa máscara. ( SARLO, 2007,p. 31) 

 

 Em Persépolis a autoficção confere ao eu, com suas máscaras, ou duplos (eu 

como mesmo, eu e o outro, eu versus o outro), a hibridização, pois temos um eu plural, 

mutante, textualizado por imagens e em trocas intersubjetivas.  

 A imagem, a seguir, ilustra bem a questão identitária, quando o véu passa a ser 

obrigatório: um quadro em que a personagem parece partida, com um eu híbrido: 

 

Figura 1: A ilustração expõe a imposição do uso do véu, às meninas e mulheres, pelo regime 

fundamentalista islâmico marcado pelo extremismo religioso. 

 Assim como o eu individual, a coletividade não se mostra unificada, mas 

dividida: às meninas e mulheres é imposto o uso do véu, numa imposição sobre o corpo, 

e a vontade do sujeito. 
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Figura 2: As mulheres mostram-se divididas: umas repetem ―Véu!‖- concordando com a 

obrigatoriedade e imposição de seu uso. Outras vêem nesta obrigatoriedade a privação do direito 

de escolha e das liberdades individuais e, em coro, repetem a palavra ―Liberdade!‖  

 A divisão coletiva da sociedade gira em torno da política fundamentalista 

islâmica e mostra, através da divergência entre as mulheres, uma compreensão a favor 

de uso do véu, pois ele seria um símbolo mantenedor da tradição islâmica e outra 

contrária a este uso como obrigação, significando privação da liberdade de escolha. 

 As crianças, em meio ao universo adulto, veem-se diante das contradições 

sociais, numa sociedade que oscila entre opressão e liberdade. No quadro, abaixo, a 

ilustração mostra como as meninas se relacionam com o véu imposto a elas. 

  

Figura 3: Cada criança atribui um uso diverso ao véu, relacionando-o não à obrigatoriedade, 
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mas às brincadeiras que chegam a revelar, com seu simbolismo, aspectos da violência da 

sociedade com sua imposição política-religiosa.   

 

 Em Persépolis, nesta escrita de si, não há um eu individual, narcísico, que ao 

narrar-se põe-se como centro da narrativa, mas um eu que se situa entre trocas coletivas 

e intersubjetivas. Assim, como protagonista, o eu aparece em meio a outros 

personagens, também protagonistas da história narrada.   

 

Figura 4: A narradora fala sobre a história de sua família referindo-se aos seus integrantes como 

heróis. Por outro lado, são ―heróis‖ da resistência, sem reconhecimento público; perseguidos. 
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 O que acaba por evidenciar, não o eu individual que testemunha e experimenta a 

história e a cultura de seu país e de outros, mas um eu indissociável da experiência da 

coletividade.  

 

Figura 5: Marji vê-se diante da guerra que atinge as pessoas a sua volta e ela própria. A 

ilustração projeta o corpo da personagem no espaço para dar a dimensão de quão perdida ela se 

sentia. Eis um exemplo de interação texto / imagem.  
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 Na obra, o tom testemunhal é fundador da própria narrativa e da identidade da 

autora-narradora-personagem, pois se baseia no resgate e na narração das vivências e 

experiências intercoletivas, como criações.  

 Não é, contudo, um testemunho definitivo, que se pretenda como verdadeiro, ou 

reparador e, também, não é confessional, mas, alcança uma hibridização entre 

referencialidade/verdade, reparação e confissão, sendo um ponto de vista sobre fatos e 

acontecimentos. 

 A identidade narrativa desta autora-narradora-personagem se fará, desta 

maneira, entre o experimentado e o passível de ser contado ou textualizado.  

Desta maneira, temos a história de Marjane, que faz parte de uma família de 

esquerda, que se mostra moderna e ocidentalizada, que estudou numa escola francesa e 

laica até a chegada dos extremistas xiitas ao poder, e se vê diante da obrigação de usar o 

véu na escola e de estudar em classes separadas dos meninos. De súbito os hábitos e 

costumes são mudados e/ou impostos.  

As meninas como Marji, que gostavam de filmes de Bruce Lee e das músicas de 

Michael Jackson, passaram a ter de comprar seus discos em esquinas de Teerã, nas 

quais homens vendiam música clandestinamente, pois esse hábito era identificado e 

propagado como ocidentalizado e nocivo à cultura do Irã, pelos extremistas no poder. 

O choque entre a cultura ocidental, que a família de Marji cultivava em casa, e a 

onda de conservadorismo e imposição de uma religião pela revolução fundamentalista 

dos extremistas islâmicos, agora no poder, resultando em um complicado processo 

histórico que até hoje tem seus desdobramentos, é um dos temas centrais da narrativa.   

A revolução fundamentalista torna-se, assim, responsável por mudanças 

profundas no país e na vida das pessoas: os intelectuais de esquerda, como o pai e o tio 

de Marji, que vinham apoiando a derrubada do xá Reza Pahlevi, assim como mulheres 
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como a mãe de Marji, que apresentavam um comportamento moderno e ocidentalizado, 

passaram a ser reprimidos pelo ardor islâmico de caráter nacionalista, religioso e 

político. Tem-se o aumento da repressão e da privação da liberdade. A tortura e a morte, 

assim como a guerra, eram uma constante no país e afetavam a vida da narradora. 

 

Figura 6: A descrição da tortura sofrida por opositores ao governo gera a percepção de Marji da 

crueldade que marca a sociedade. O último quadro demonstra de forma bastante sintética e 
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significativa a tristeza/surpresa da narradora ao descobrir que o ferro utilizado em casa para 

passar roupas, servia, ainda, como objeto de torturas. 

  

Figura 7: É interessante notar que, enquanto isso, meninos e meninas de classes mais abastadas 

como as de Marji se divertiam. E também que a ilustração marca o período da adolescência 

dela. 

Com relação ao tom testemunhal que a narrativa assume, costumamos pensar 

que a testemunha precisa ter visto e vivenciado o que narra. O relato testemunhal é um 

discurso que exige a presença de um sujeito entre os acontecimentos a serem relatados 
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retrospectivamente. Assumir um tom testemunhal numa narrativa gráfica-visual reforça 

esta ideia. Porém, há outro aspecto a ser mencionado. E podemos desdobrar esta 

questão. 

A testemunha recorre à memória para relatar o visto, vivido, ou imaginado, o 

que inclui rememorar as experiências e/ou vivências. É sobre estas vivências e 

experiências, desdobrando o narrar autobiográfico, que pretendemos abordar a obra, 

nessa dupla captura do eu, textualizado e narrado graficamente, de modo indissociável. 
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Figura 8: A ilustração mostra, no primeiro quadro, a prostação da narradora, até o quadro final 

da página, momento em que ela parece ter chegado a uma conclusão provisória, embora 

assertiva sobre si mesma.  

 

 

 

Figura 9: A experiência das consequências da guerra são vistas e experienciadas pela narradora-

personagem. (idem figura 10). 
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Figura 10: Nesta e na ilustração anterior percebe-se o movimento de subida e descida dos 

personagens, incluindo a narradora, com seu dinamismo. A cena expressa a vida numa situação 

de guerra, a busca por alguma segurança e por notícias de parentes e amigos que vivenciam de 

formas próximas o conflito.     

 

O eu narrando, como testemunha, liga memória ao caráter autobiográfico. 

Quanto à memória, podemos dizer que se trata de um tema que pode ser enfocado de 

maneiras diferentes e a partir de seus diferentes aspectos: ―lembrança ou reminiscência, 

memória social ou coletiva, memória institucional, memória mitológica, memória 

registrada, memória do historiador.‖ (ACHARD, 2007, p.7). 
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O que se mostra uma constante é que o lembrado, mesmo que de forma 

individual e subjetiva, aponta para o coletivo e intersubjetivo, para o fato de que a 

memória coletiva abarca a individual sendo constituída por ela. 

Há necessidade de que o acontecimento lembrado reencontre 

sua vivacidade; e sobretudo, é preciso que ele seja reconstruído a 

partir de dados e de noções comuns aos diferentes membros da 

comunidade social.  Esse fundo comum, essa dimensão intersubjetiva 

e sobretudo grupal entre eu e os outros especifica, diz-nos 

Halbawachs, a memória coletiva. ( ACHARD, 2007, p.25) 

Recuperar o que passou pode representar uma busca por recuperar vivências e 

experiências individuais que, somadas, apontam para a coletividade.  

A memória seleciona o que é passível de ser lembrado e retirado do 

esquecimento e utiliza-se das lembranças e recordações para narrar o passado, 

recriando-o e retirando-o do esquecimento.  
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Figura 11: A ilustração, de página inteira, resume séculos de história do Irã. Mostra o passado e 

o presente numa relação de historicidade, em que a História é discurso, passível de ser ouvido, 

lido, (re) criado e narrado. 
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Desta forma, a memória liga-se ao esquecimento, pois, quando algo é lembrado, 

há uma seleção do que importa ser lembrado e isto significa que algo será esquecido, ou 

seja, acompanhando a memória estaria o esquecimento como elemento constitutivo 

dela.  Sobre isto nos fala também Jeane Marie-Gagnebin:  

Tal rememoração implica numa certa ascese da atividade 

historiadora que, em vez de refletir aquilo que se lembra, abre-se aos 

brancos, aos buracos, ao esquecido e ao recalcado, para dizer, com 

hesitações, solavancos, incompletude, aquilo que ainda não teve 

direito nem à lembrança e nem às palavras. (GAGNEBIN, 2006, p.15) 

Lembrar ou rememorar é, pois, uma recriação do vivido, do que passou e é 

possível de ser resgatado e narrado, o que não caiu no esquecimento. Logo, lembrar 

significa voltar ao passado, ressignificando-o, a partir do presente:  

A memória também significa uma atenção precisa ao presente, 

em particular a estas estranhas ressurgências do passado no presente, 

pois não se trata somente de não esquecer do passado, mas também de 

agir sobre o presente. A fidelidade ao passado, não sendo um fim em 

si, visa à transformação do presente. (GAGNEBIN, 2006, p.44) 

 A narrativa, com seu tom testemunhal, apela à memória como criação e 

imaginação e recorre às lembranças e aos esquecimentos, pois ela aparece como 

rememoração, no sentido que Gagnebin atribui ao termo.  

 Rememorar corresponde, pois, a uma ação, um modo de protagonismo, pois, 

conforme explicita Gagnebin:  

A rememoração também significa uma atenção precisa ao presente,em 

particular a estas estranhas ressurgências do passado no presente, pois 

não se trata somente de não se esquecer do passado, mas também de 

agir sobre o presente.‖ ( GAGNEBIN, 2009, p.55) 
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 Para ela, além de a testemunha assumir o sentido de alguém que presenciou, 

viveu e experienciou os fatos, a testemunha é alguém que imaginou e resignificou o 

vivido e os demais relatos de outras testemunhas que, como ela, tem nas 

experiências/vivências a fonte de seu contar. Em relação ao testemunho temos, assim, 

um entendimento que se mostra ampliado: 

(...) testemunha não seria somente aquele que viu com seus próprios 

olhos[...]a testemunha direta. Testemunha também seria aquele que 

não vai embora, que consegue ouvir a narração insuportável do outro e 

que aceita que suas palavras levem adiante, como num revezamento, a 

história do outro: não por culpabilidade, ou por compaixão, mas 

porque somente a transmissão simbólica, assumida apesar e por causa 

do sofrimento indizível, somente essa retomada reflexiva do passado 

pode nos ajudara não repeti-lo infinitamente, mas ousar esboçar uma 

outra história, a inventar o presente. (GAGNEBIN, 2009, p.57) 

 

 Ser testemunha liga-se, ainda, a uma ideia de trauma, pois ―É próprio da 

experiência traumática essa impossibilidade do esquecimento, essa insistência na 

repetição.‖ (GAGNEBIN, 2009, p.99).  
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Figura 12: Os horrores da guerra são descritos por palavras e imagens. É interessante perceber 

que o último quadro mostra o que é dito no texto; o indizível diante do horror da guerra, que não 

poderia ser traduzido por nenhum grito, não traz qualquer imagem, mas um fundo negro. 

  

 Gagnebin faz referência sobre o testemunho dos sobreviventes da Segunda 

Guerra mundial, alertando para o fato de que este dizer/testemunhar apontava  para algo 

que precisava ser lembrado, para que não fosse esquecido ou repetido. Este seria o gesto 

autoral da narradora ―(...) numa atitude de [ser] testemunha de algo que não podia nem 

devia ser apagado da memória e da consciência da humanidade.‖ (GAGNEBIN, 2009, 
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p.99) que evidencia, ética e esteticamente, o narrar como resistência contra o 

silenciamento imposto. 

 Theodor Adorno fala da necessidade de ―uma luta contra o esquecimento” como 

resistência. E desdobrando esta questão, diz Gagnebin: 

Se essa luta é necessária, é porque não só a tendência a esquecer é 

forte, mas também a vontade, o desejo de esquecer. Há um esquecer 

natural, feliz, necessário à vida, dizia Nietzsche. Mas existem também 

outras formas de esquecimento, duvidosas: não saber, saber mas não 

querer saber, fazer de conta que não se sabe, denegar, recalcar. 

(GAGNEBIN, 2009, p.101) 

 

 Na defesa de um lembrar ativo, como resistência que não se prende ao passado 

traumático, mas o supera através da possibilidade de rememorá-lo, Gagnebin se refere a:  

(...) um trabalho de elaboração e de luto em relação ao passado, 

realizado por meio de um esforço de compreensão e esclarecimento – 

do passado e, também, do presente. Um trabalho que, certamente, 

lembra dos mortos, por piedade e fidelidade, mas também por amor e 

atenção aos vivos. (GAGNEBIN, 2009, p.105) 

 

 A compreensão do passado como passível de ser curado pelo gesto de narrar, 

remete-nos à ligação entre vida e narrativa que, ao contar o passado, rememorando-o, 

mostra a importância que assume a relação híbrida entre passado e presente para o 

sujeito. 

  A narradora testemunha e recria a partir das histórias que ouve, memórias 

emprestadas de outros, que vem de outros testemunhos, ainda, e que permitem a ela 

imaginar sobre o que escuta. A narração como testemunha afirma e cria o seu narrar. 

Testemunhar trata-se, desta forma, de uma argumentação.  

 Sobre isto nos fala Beatriz Sarlo, para quem o testemunho deve ser relativizado 

como ponto de vista e não meramente aceito como uma verdade inquestionável.  
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 Ela examina as razões da revalorização da primeira pessoa como ponto de vista, 

bem como da confiança no relato da experiência com sua ―Verdade‖ e busca a narrativa 

empreendida por um eu que, ao narrar-se, narra sua vida para conservar a lembrança ou, 

ainda, entender o passado. E propõe problematizar a questão, considerando a 

contradição entre o vivido e o discurso sobre o vivido, pois, ―o retorno do passado nem 

sempre é um momento libertador da lembrança, mas um advento, uma captura do 

presente‖ (SARLO, 2007,p.9)   

 A validade do dizer testemunhal, no entanto, estaria justamente em possibilitar 

que pontos de vistas diversos, alternativos e passíveis de serem resgatados do 

esquecimento/silenciamento possam ser ditos no presente.  
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Figura 13: Já neste quadrinho alguém, que participava de uma festa, sente-se ameaçado pela 

repressão quando os guardas batem à porta e acaba por morrer quando buscava fugir. A imagem 

narra por si o acontecido sem usar palavras. 

  

 Assim, prosseguindo na análise da narrativa, e o que conta a narradora como 

testemunha, temos a partida de Marji do país. Com a guerra contra o Iraque e o aumento 

da repressão, temendo pela segurança da filha, os pais de Marjane enviam-na para o 

exterior, o que a leva deixar seu país e instalar-se como estudante, em Viena,  na 
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Áustria. Trata-se de um exílio quase forçado e uma diáspora pessoal que traz 

consequências para a narradora, ainda bastante jovem.  

 A narradora conta como a temporada em Viena não sai como o esperado: ela 

tem dificuldades em se adaptar, passa a usar e vender drogas e tem relacionamentos 

amorosos complicados. 

 

 

Figura 14: Marjane cria a expectativa da possibilidade de sua participação política fora de seu 

país.  
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Figura 15: Esta ilustração é sequencial à figura anterior (Figura 14) e, como várias outras, 

demonstram a expectativa e o desencanto porque passa o eu ao longo da narrativa dando 

mostras, ainda, de sua inadequação diante da vida e como ela se afigura para Marji. 
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 Em Persépolis temos uma identidade narrativa, não fixa, que se evidencia 

através do testemunho. Um eu que, desta forma, se torna visível diante do leitor por 

meio de imagens em complementaridade com uma narrativa sobre si.  Desta maneira, o 

narrar-se constitui a identidade narrativa que vai sendo feita e refeita, ao longo da obra 

entre trocas intersubjetivas. 

   

Figura 16: O envolvimento com drogas e os relacionamentos amorosos problemáticos revelam a 

inadequação da narradora-personagem longe de casa. 
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Após algum tempo em Viena, e não adaptada a ponto de morar nas ruas e ficar doente, 

Marji ela volta para Teerã.   

 

Figura 17: Marji vai parar em um hospital após ficar desacordada. A ilustração apresenta uma 

predominância da cor branca, parecendo traduzir o ambiente hospitalar. 

 

Figura 18: Após sair do médico, a narradora chega à outra conclusão: a necessidade de seu 

regresso a seu país e à sua família. A palavra casa assume um duplo sentido no texto: a de lar e 

país de origem. 
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 Ao regressar à casa, onde mais uma vez enfrenta problemas em se encontrar em 

meio à vida pós-guerra,  passa por crises de culpa e identidade.  

 

 

Figura 19: A ilustração revela o desafio da narradora diante da readaptação à realidade de seu 

país. Sua expressão fisionômica parece revelar que, para além da obrigatoriedade do véu, havia 

todo um contexto sócio-político e religioso que impunha preocupação a ela. 

 

  A obra expressa, ainda, a culpa da narradora por ter se auto-exilado de seu país, 

por necessidade e vontade dos pais, diante de um regime totalitário.  
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Figura 20: A ilustração, acima, mostra a desestabilização e a culpa que sente a narradora. E o 

que ela pensa/sente fica expresso e ganha destaque no quadro de maior tamanho desta página. 

 

 A narradora-personagem entra em crise existencial, busca se alienar em festas, 

na bebida, tenta um casamento frustrado, deprime-se e chega a tentar o suicídio e acaba 

por buscar se reequilibrar. 
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 Assim, o eu é testemunha que transita entre trauma, culpa e reparação de si, ou 

cura possível, o que evidencia a culpa da personagem e a crise existencial porque passa, 

como sintomas de uma vivência traumática, marcada histórica e culturalmente, e 

tornada experiência ao ser relatada.  

 

 

Figura 21: A volta de Marji significa readaptação aos costumes ambíguos e contraditórios 

percebidos por ela em seu país. A cena expressa a imposição sobre o sujeito, o que gera a 

―esquizofrenia‖ social: uma paradoxal diferença entre a vida pública e a particular.  
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 Após tentar o suicídio e sobreviver, a narradora decide cuidar de si. Finalmente, 

a partir daí, o livro acompanha a reestruturação emocional de Marjane, seu contato com 

a arte, até sua ida para a França. 

 

   Figura 22: Marji estuda artes, apesar das limitações impostas pelo regime fundamentalista 

islâmico. 
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Figura 23: A partida de Marji para a França e o relato da perda da avó, figura com quem 

mantém um laço afetivo especial ao longo do narrar.  

 

 A autoficção, que é Persépolis, mostra a capacidade da narradora de imaginar 

um passado, não conhecido, ou vivido, o tempo da antiga Pérsia, como diverso do 

presente e como ele se afigura.  

 Lembramos que Persépolis, nome da antiga Pérsia, dá título à obra de Satrapi. 

Desta maneira, a ficção remonta à narrativa da cultura nacional, ou do ―mito 

fundacional‖ que, segundo Stuart Hall é ― uma história que localiza a origem da nação, 

do povo e de seu caráter nacional num passado tão distante que eles se perdem nas 
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brumas do tempo , não do tempo ―real‘, mas de um tempo ―mítico‖. (HALL, 2011, 

p.55). 

 Isto não significa um desejo de volta deste tempo, pois a narrativa parece 

exprimir a impossibilidade disto acontecer, uma vez que o narrar de Marji não se volta 

para este passado de forma nostálgica, mas como uma possibilidade de (re) criação a 

partir do presente. O que nos leva a pensar no que diz Stuar Hall: ―Tradições inventadas 

tornam as confusões e os desastres da história inteligíveis, transformando a desordem 

em ―comunidade‖(...)‖(HALL, 2011, p.55)  

 Essa volta ao passado se dá através da imaginação e recriação de experiências e 

vivências que testemunham a história do eu, com sua história familiar e coletiva, bem 

como trânsitos para além do nacional, marcado pelo deslocamento geográfico como 

exílio e diáspora pessoal e intersubjetiva. 

 Não há uma ideia de passado como um tempo melhor e possível para o eu 

resgatar, mas um presente que se mostra desafiador, diante do qual a narradora-

personagem precisa situar-se.  

 Assim podemos dizer que a narrativa empreendida opera uma ficcionalização 

desse ―mito‖ que é o passado, resignificando-o a partir do presente. O narrar permite 

que o passado seja reconfigurado pelo discurso da autora-narradora-personagem – o que 

reforça a ideia de um dizer como resistência, não silenciamento/esquecimento, 

possibilidade de (re)criação.  
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Figura 24: Ao saber pelo pai que é descendente de reis da Pérsia, Marji parece feliz ao imaginar 

este tempo que não conheceu. Assim, temos o fato da recriação do passado e do ponto de vista 

do relato e testemunho, perpassados pela imaginação. 

 

 Autobiografia e memória, juntas, representam uma forma de abordagem ao 

passado. Em entrevista Marjane Satrapi fala: ―Sei que estou contando a minha história... 

Eu tenho compromisso de contar a minha verdade, [do modo] 
23

mais real que posso.‖ 

(Disponível em: http://g1.globo.com/Noticias/Cinema/0,,MUL41206-7086,00.html) 

                                                           
23

 A entrevista traz estes colchetes. Sem eles a afirmação de Marjane Satrapi ficaria assim: Sei que estou 

contando a minha história... Eu tenho compromisso de contar a minha verdade
 
mais real que posso.  
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 E quando perguntada sobre sua aproximação com a cultura pop ocidental, 

Marjane Satrapi  parece remeter às passagens reveladas em Persépolis como o fato de 

ser chamada a atenção pelas  religiosas extremistas de seu país:  

(...) com a frases do tipo ―Punk is not ded‖ ( com erro mesmo , em vez 

de ‗dead‘). E isto me custou várias broncas das bedéis islâmicas. 

Diziam que eu estava usando símbolos da ―decadência ocidental‖, o 

que não deixava de ser verdade. Mas a liberdade de cada um usar o 

que se quer é, para mim, irrefutável. (Disponível em: 

http://g1.globo.com/Noticias/Cinema/0,,MUL41206-7086,00.html) 

 

  

Figura 25: Marji é repeendida nas ruas por extremistas religiosas. 

 

 E a respeito da temática da ameaça ou a preservação da cultura nacional iraniana  

diante de uma ―cultura pop‖, a autora parece apontar para uma ideia de alteridade aceita, 

e, ainda, remete à passagem decisiva de Persépolis quando diz que: 

Acredito que se um país tem sua cultura de base muito bem 

fundamentada, ele pode se abrir para o que de melhor há nas outras 

http://g1.globo.com/Noticias/Cinema/0,,MUL41206-7086,00.html
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culturas sem perder a sua. Acho que é um balanço de tudo. Eu estudei 

em uma escola francesa a vida toda, mas jamais deixei de ser iraniana. 

Eu ainda sinto muita saudade de casa. Moro em Paris, mas, como 

minha avó me dizia, procuro nunca perder minha integridade. 

(disponível em: http://g1.globo.com/Noticias/Cinema/0,,MUL41206-

7086,00.html) 

 

 Ao falar de integridade, parece se referir as conversas que a narradora trava com 

sua avó e que são diálogos decisivos, que tem em momentos diversos com ela, e que são 

essenciais à constituição de si na narrativa. E que expomos, a seguir: 
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Figura 26: Marji é repreendida, desta vez, pela avó. O que a faz refletir.  Isto se dá após Marji 

delatar um homem, ele ir preso e ela rir do fato.  
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Figura 27: Ao final da narrativa temos a identidade narrativa de Marjane afirmada e uma 

espécie de reconciliação consigo e com a avó. 
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Figura 28: A narradora despede-se de seus familiares e deixa o país rumo a uma nova etapa da 

vida. 

 Tudo isto contribui para a formação da identidade narrativa da autora-narradora-

personagem que, ao invés de assumir um protagonismo de heroína do relato, vai se 

integrando à coletividade e estabelecendo laços com o nacional, a partir de suas relações 

familiares e afetivas. Isto faz com que a narrativa pareça desejar que o leitor veja/leia 

esta história, como um ponto de vista, dentre outros possíveis.  
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  Esta escrita de si evidência, assim, uma narradora que parece caminhar, numa 

captura ambivalente do eu, como um si, do individual e subjetivo, para o coletivo e 

intersubjetivo, através da autoficção que é esta narrativa gráfica autoficcional. 

 

3.3  AVÓDEZANOVE E O SEGREDO DO SOVIÉTICO:  EU /  NÓS AS CRIANÇAS  

A memória guardará o que valer a pena. A memória sabe de mim 

mais que eu; e ela não perde o que merece ser salvo.  

(GALEANO, 2008, p.8) 

 

Em AvóDezanove e o segredo do soviético, uma espécie de diálogo  aparece no 

início da obra, como um paratexto
24

, ou uma voz que ambienta e prepara o leitor para 

adentrar no espaço narrativo ficcional da obra, em que o que será comunicado diz 

respeito à fabulação. 

_Gritos azuis? Nunca ouvi falar. 

_ São palavras gritadas no fundo do mar, as crianças é que 

sabem. Os pássaros também. 

_E os peixes? 

_Os peixes ainda não sabem gritar bem. Devem ser de outra 

cor, as palavras dos peixes. ( ONDJAKI, 2009) 

 

Neste trecho, há um saber creditado às crianças: a capacidade de compreender as 

palavras gritadas no fundo do mar, o que dá o tom desta narrativa. A valorização da 

infância e do infante consiste em uma aposta em sua capacidade de compreensão e visão 

                                                           
24

 No final da narrativa, temos outros paratextos. Uma troca de cartas entre o autor e a escritora Ana Paula 

Tavares ― Para tingir a escrita de brilhos silenciosos‖ e uma voz narrativa que parece encerrar a obra, 

deixando no ar um diálogo, uma conversa:  

– Estórias de antigamente é assim que já foram há muito tempo? 

– Sim,filho. 

–Então antigamente é um tempo, Avó? 

–Antigamente é um lugar. 

–Um lugar assim longe? 

–Um lugar assim dentro. ( ONDJAKI, 2009) 
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de mundo, seus afetos, suas identidades e suas subjetividades em interação com o 

mundo à sua volta. 

AvóDezanove e o segredo do soviético 
25

é obra que tem como referencial 

histórico, a construção iniciada na década de 80, um mausoléu para abrigar os restos 

mortais do primeiro presidente após a independência de Angola, Agostinho Neto. 

As crianças espalham dinamites pela obra e planejam a explosão do mausoléu, o 

que acabaria com as intenções de destruir a PraiaDoBispo, uma explosão que não  

aconteceu  e não faz parte da História mas que é imaginada e narrada tornando-se o que 

confere aventura e possibilita o protagonismo coletivo na história da narrativa. 

Após a Praia ser salva, uma pergunta ainda permanece: afinal, qual era o segredo 

do soviético Bilhardov anunciado no título da obra?  O segredo do soviético pode ter a 

ver com outras coisas para além do salvamento da praia - a enorme quantidade de sal 

grosso encontrada no depósito da construção, os pássaros de plumagens coloridas 

mantidos presos em gaiolas ou a dinamite estocada nos barracões do canteiro das obras, 

ou seja, a narrativa sugere possibilidades interpretativas diversas para o segredo do 

soviético, porém, é um outro segredo que queremos destacar: a vontade coletiva de 

salvar a localidade e os esforços como possibilidades para tal, que fica evidenciado ao 

final da narrativa. 

A narrativa inicia pelo seu fim, e traz a explosão que põe fim às obras do 

mausoléu: 

De tanto olharem as cores com barulhos voadores no céu 

iluminado, poucos notaram que a enorme obra, que os mais velhos 

diziam ser vertical, alta e com figura de um foguetão, essa obra de 

                                                           
25

 A obra traz a indicação editorial de que trata-se de um romance, porém, estaremos lendo a obra como 

narrativa autoficcional que hibridiza gêneros, ou desdobra-os. Tendo já anunciado em entrevistas que esta 

obra seria inicialmente um conto, Ondjaki, em outra obra sua, Os da minha rua,  apresenta o conto 

―Manga verde e o sal também‖, no qual o tema da construção do mausoléu, as personagens que 

posteriormente irão aparecer em AvóDezanove...estão presentes, podendo ter sido este conto a originar a 

narrativa, pois, aproximações entre as duas histórias podem ser estabelecidas (cf Os da minha rua, 2007, 

p.79-83) 



[Digite texto] 
 

197 
 

tantas tarefas com poeira e mil trabalhadores cansados, tinha 

começado a não existir mais, sobrando apenas uma poeira cinzenta 

que demorou muito tempo a baixar. ( ONDJAKI,2009, p.8) 

A explosão é narrada como um acontecimento marcante, um espetáculo de cores 

inesquecível em sua plasticidade e sons, que é fixada na memória pelo olhar. 

A explosão até acordou os pássaros adormecidos nas árvores e 

os peixes devagarosos do mar - aconteceram cores de um carnaval 

nunca visto, amarelo misturado com vermelho a fingir que é laranja 

num verde azulado, brilhos a imitar a força das estrelas deitadas no 

céu e barulho tipo guerra dos aviões Mig. Era afinal uma explosão 

bonita de ser demorada nos ruídos das cores lindas que os nossos 

olhos olharam para nunca mais esquecer. ( ONDJAKI,2009,p.8) 

Para contar o que aconteceu até chegar a este acontecimento, é-nos apresentado 

um narrador na primeira pessoa do plural que logo se esclarece: ele é parte das crianças 

da localidade conhecida como PraiaDoBispo, em Luanda: ―Nós, as crianças ficamos a 

olhar o céu como se todos os arco-íris do mundo tivessem vindo a correr fazer um 

brinde no tecto da nossa cidade escura de Luanda.‖ ( ONDJAKI, 2009, p.7) e  ―Tudo 

aconteceu muito perto de casa da minha AvóAgnette, mais conhecida na PraiaDoBispo 

por AvóDezanove. Foi um tempo que os mais velhos chamam de antigamente.‖ ( 

ONDJAKI, 2009, p.8).  

Sendo mantida a primeira pessoa narrativa, o narrador se singulariza, marcando 

sua singularidade em relação às demais crianças, individualizando-se ao mesmo tempo 

em que se situa como pertencente à coletividade, seja esta formada pelas crianças ou 

pelas pessoas da localidade. 

O fato de se colocar como uma das crianças do local significa que o narrador não 

foi mera testemunha dos fatos, mas experienciou-os e vivenciou-os. Logo, a narrativa 

poderá ser contada a partir do que experimentou entre trocas intersubjetivas. Isto serve 
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para validar o ponto de vista do autor-narrador-narrador e, ainda, permear de afetividade 

o que é contado, pois os fatos lhe são próximos.  

 O autor em entrevista à revista de Estudos Literários ContraCorrente
26

 ao tratar 

de sua obra AvóDezanove e o segredo do soviético o autor esclarece: 

No livro AvóDezanove... eu quis intencionalmente deixar as crianças 

tomarem conta do relato. Isso é um pressuposto falso, visto que sou eu 

(o escritor) quem escreve o livro, e não as crianças. Mas a literatura 

também é esse exercício sempre arriscado de dar ―voz própria‖ ao 

personagem. Com essa ideia, surge, inerente, a questão da fantasia, do 

―outro lado das coisas‖ que as crianças-personagens  podem ver ou 

praticar. [...] a construção desse romance passa pelo tratamento de 

questões reais, depois ficcionalizadas (Luanda, os soviéticos, o 

mausoléo, as guerras, as tensões) e, finalmente tratadas pela lógica 

infantil das crianças que é constituída por duas prioridades: a 

resolução imediata dos seus problemas e a fantasia. (ONDJAKI, 2011, 

p.252) 

E diz ainda:  

A voz das crianças permite dizer muitas outras coisas e seguir 

essa via, sim, da fantasia, que é a literatura no seu sentido mais 

abstrato e potente.  Lembrar para escrever; escrever para lembrar; 

coisas que nos esquecemos de inventar ou de viver. (ONDJAKI, 2011, 

p.253) 

 

O fato de o narrador ser um infante que, narra como se tirasse da oralidade seu 

contar, revela uma questão importante. Significa não apenas a valorização do infante 

como sujeito capaz de enunciar, narrar, mas também ser responsável pelo compartilhar 

da tradição, por repassá-la e contribuir em conservá-la e, também criá-la.  

A narrativa, assim, parece inserir-se numa tradição do contar referida por Walter 

Benjamim, ou aproximar-se da figura dos contadores de histórias da oralidade da 

tradição africana ,os griots. 

                                                           
26

 ONDJAKI. ContraCorrente: revista de estudos literários.v2, n2 (2011). Manaus. Universidade do 

Estado do Amazonas, 2011. 
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Algumas reflexões, a partir do artigo seminal de Walter Benjamin, O Narrador - 

Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov, o qual pode ser lido na atualidade como 

a proposição de um desafio: É possível aos sujeitos na contemporaneidade intercambiar 

experiências?, serão encaminhadas, a seguir, para situar o narrador infante. Neste texto, 

Benjamin expõe suas considerações sobre o narrar e o narrador e empreende uma crítica 

à privação da nossa faculdade de intercambiar experiências. Para ele a comunicabilidade 

da experiência estaria diminuindo e a arte de narrar refletindo isto.  

O autor relaciona essa diminuição na capacidade de narrar às experiências 

traumáticas em decorrência da guerra (a I Guerra Mundial de 1914-1918) a que se 

expuseram os seus combatentes, voltando dos campos de batalha silenciosos, ou mais 

pobres em experiências comunicáveis. Essa pobreza de comunicar as experiências se 

estenderia a toda humanidade.  

  Benjamin traz a figura do narrador com aquele que é capaz de comunicar tais 

experiências. Fala-nos que ―O narrador colhe o que narra na experiência, própria ou 

relatada. E transforma isso outra vez em experiência dos que ouvem sua história‖ 

(BENJAMIN, 1980, p.60)  

Por narrativa, Benjamin entende as histórias que se aproximam da oralidade, das 

trocas de vivências e experiências contadas e que, sendo literatura, evitam explicações 

ou informações e constituem um narrar em sua especificidade. Benjamin diz:  

O extraordinário, o maravilhoso, é narrado com a máxima 

precisão, mas o contexto psicológico do acontecimento não é 

impingido ao leitor. É-lhe facultado interpretar a coisa como ele a 

entende – e com isso o que é narrado alcança a amplitude de oscilação 

que falta à informação.  (BENJAMIN, 1980, p.61) 

A narrativa que oferece liberdade ao leitor de interpretar equivale a uma ―forma 

artesanal de comunicação‖ ou ―arte artesanal‖. (BENJAMIN, 1980, p.63). A narrativa, 

sendo uma forma artesanal de comunicação, não pretende transmitir o ―puro em si‖ do 
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que é narrado como o faz a informação ou o relatório, mas o que ela faz é mergulhar a 

coisa narrada na vida do narrador para, em seguida, ―extraí-la outra vez dela‖. (p.63).  

E acrescenta: ―É assim que adere a narrativa a marca de quem narra, como a 

tigela de barro a marca das mãos do oleiro.‖ (BENJAMIN, 1980, p.63) Para Benjamin o 

narrador, como um artífice da palavra, é aquele que narra e compartilha, ou, comunica, 

experiências e vivências em sua arte de contar.  

A propósito do conceito de experiência em Benjamin, é preciso que se esclareça 

que ela assume uma relação com o conceito de vivência. Sobre estes conceitos, 

esclarece Mário César Lugarinho: 

A experiência, a Erfahrung, era o modo de vida que pressupunha um 

mesmo universo de linguagem e de práticas sociais, associando a vida 

particular a coletiva e estabelecendo um fluxo de correspondência 

alimentado pela memória.  O conceito de vivência, a Erlebnis, em 

contrapartida é exatamente viver algo de maneira isolada, o 

atropelamento do homem pelo excesso de apelos que a modernidade 

oferece. A vivência corresponde à produção capitalista do trabalho 

industrial submetendo o homem a tarefas que, afinal, o isolam de 

outro homem, mantendo-o vulnerável aos choques que, por sua vez, 

mobilizando a consciência inviabilizam a impressão mnemônica e o 

seu consequente traço durativo. (LUGARINHO, 2004, p.3) 

 

 As experiências são narrativas. Elas habitam o campo da linguagem: ―O que não 

significa que hoje não existam mais experiências. Mas estas se efetuam fora do 

homem.‖ (AGAMBEN, 2001, p. 23), na linguagem e na historicidade do tempo vivido. 

Gagnebin, a respeito do pensamento de Benjamim, fala da irresolução de 

questões propostas por ele em seu pensamento ―como o fim da narração tradicional‖ – 

questão essencial que ―se coloca com força em toda a literatura moderna e 

contemporânea...‖ e para além dela na historia  e na filosofia. (GAGNEBIN, 2009, p.49) 
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 E trata da experiência como ―(...) a possibilidade de uma tradição compartilhada 

por uma comunidade humana, tradição retomada e transformada, em cada geração, na 

continuidade de uma palavra transmitida de pai para filho.‖ (GAGNEBIN, 2009, p.50) 

 Referindo-se a Benjamim, em seu texto Experiência e pobreza, Gagnebin diz 

que a perda da experiência acarretaria no desaparecimento das formas tradicionais de 

narrativa que tem sua fonte na comunidade e na possibilidade de sua transmissão. 

 Refletindo sobre o restabelecimento da tradição e da narração em nossas 

sociedades pós-modernas, e segundo a autora pós-totalitárias, ela  irá dizer que em seu 

ensaio ―O narrador‖, Benjamin: ―constata igualmente o fim da narração tradicional, mas 

também esboça como que a ideia de uma outra narração, uma narração nas ruínas da 

narrativa, uma transmissão entre os cacos de uma tradição em migalhas.‖  

(GAGNEBIN, 2009, p. 53) 

 O narrador teria assim uma tarefa a cumprir:  

(...) não deixar o passado cair no esquecimento. O que não significa 

reconstruir uma grande narrativa épica, heróica da continuidade 

histórica, muito pelo contrário [...] Podemos reter a figura do narrador 

um aspecto muito mais humilde, bem menos triunfante. (GAGNEBIN, 

2009, p. 53) 

  

 E lembra que Benjamim chega a associar a figura do narrador ao anônimo 

catador, essa personagem das grandes cidades modernas que recolhe os cacos, os restos, 

os detritos movidos pela pobreza, certamente, mas também é movida pelo desejo de não 

deixar nada se perder. (GAGNEBIN, 2009, p. 53-54) 

  Assim, esse narrador recolheria ―tudo aquilo que é deixado de lado como algo 

que não tem significação, algo que parece não ter nem importância nem sentido, algo 

com que a história oficial não sabe o que fazer.‖ (GAGNEBIN, 2009, p. 54) e deveria 

―transmitir o que a tradição, oficial ou dominante, justamente não recorda.‖ 
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(GAGNEBIN, 2009, p. 54). O grande desafio desse narrador ( e do narrador pós-

moderno) é narrar a ―Transmissão do inenarrável(...)‖(GAGNEBIN, 2009, p. 54) 

 Ainda a propósito do pensamento de Walter Benjamin, diz Seidl: ―Transmitir 

através da oralidade é um ato extremamente minucioso e performático, no qual 

compartilha-se saberes entre o narrador e o ouvinte.‖ (SEIDL, 2011, p.2). Pois narrar 

equivale a uma  forma artesanal de comunicação intersubjetiva 

 

A narrativa que durante todo tempo floresceu num meio de artesão - 

no campo, no mar e na cidade - ela própria uma forma artesanal de 

comunicação. Ela não está interessada em transmitir o ―puro em - si‖ 

da coisa narrada como uma informação ou um relatório. Ela mergulha 

a coisa na vida do narrador para em seguida retirá-la dele 

(BENJAMIN, Apud, SEIDL, 2011, p.2) 

  

 O narrador como um contador de histórias é alguém que apreende da tradição as 

histórias passíveis de serem recolhidas e transformadas novamente em histórias novas, 

resignificadas, que por sua vez voltarão à tradição narrativa do contar, em novas 

conversas, em um devir/vir a ser ou renovação da tradição. Sobre os contadores da 

oralidade temos  

 Tradicionalmente, a África sempre foi alicerçada na cultura da 

oralidade para a transmissão de conhecimento e perpetuação de suas 

tradições. Os contadores eram, e são ainda hoje, os que conservam e 

passam, às novas gerações, a história e o conhecimento acumulado por 

muitos e muitos anos, através dos Griots. Durante muitos séculos, essa 

cultura se manteve sem a interferência da escrita, mas na memória 

viva dos mais velhos, preservando assim a identidade africana. 

(SEIDL, 2011, p.3) 

 

 A respeito da figura do Griots nos fala Laura Cavalcante Padilha: 

O ancião liga o novo ao velho, estabelecendo as pontes necessárias 

para que a ordem se mantenha e os destinos se cumpram (...), tentando 
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preservar os pilares de sustentação da identidade [africana] antes 

durante e depois do advento do fato colonial. (PADILHA, 1995, p.47) 

 

 A figura dos griots relaciona-se não a infantes, mas pelo contrário, é relacionada 

aos sábios anciões com sua capacidade de armazenas histórias e transmiti-las oralmente 

utilizando-se das trocas intersubjetivas e geracionais para armazená-las e da memória 

para pode contá-las. A oralidade assume assim uma importância vital 

(...) a maior arma que esses contadores tem para lutar é a oralidade; 

essa oralidade que permite uma busca pela sua identidade. Ao mesmo 

tempo, [permite] manter a contação é desconstruir essa colonização 

que sempre esteve presente, aceitando que seus rituais, suas danças, 

suas crenças, estão materializados a partir do texto oral, não 

precisando da escrita como arma legitimadora (SEIDL, 2011, p.4) 

 

 Em um contexto de opressões , guerras e lutas pela independência , a literatura 

africana vê-se diante do desafio de ter de  reafirmar-se como um discurso possível, 

diverso do discurso colonialista que impunha sua cultura como hegemônica. 

 A literatura angolana de Ondjaki se mostra como uma forma de resistência ao 

buscar manter a cultura, a memória, e suas tradições, a despeito dos efeitos despóticos e 

irreversíveis advindos da colonizaçaõ e pós colonização como a  guerr a civil 
27

que 

assolou Angola:  

Porque há uma crença em mim que a minha geração tem como destino 

ser otimista. Ser criativa. Trabalhar, revelar, dignificar o nosso país. 

Então, de certo modo, claro, não me posso autorizar a ceder ao 

desencanto. Opto, conscientemente, pela construção de uma nova 

utopia. A nossa pós-indepêndencia, pós-tanta-coisa. (ONDJAKI, 

2011, p.250) 

 

                                                           
27

 A independência do domínio colonial português foi alcançada em 1975, depois de uma longa guerra de 

libertação. Após a independência, Angola foi palco de uma intensa guerra civil de 1975 a 2002, 

majoritariamente entre o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) e a União Nacional para a 

Independência Total de Angola (UNITA).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Portugu%C3%AAs
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Independ%C3%AAncia_de_Angola
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Independ%C3%AAncia_de_Angola
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Angolana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_Popular_de_Liberta%C3%A7%C3%A3o_de_Angola
http://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Nacional_para_a_Independ%C3%AAncia_Total_de_Angola
http://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Nacional_para_a_Independ%C3%AAncia_Total_de_Angola
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 Em artigo ―A memória dos velhos e a valorizaçaõ da tradiçaõ na literatura 

africana: algumas leituras‖, as autoras Nascimento e Ramos dizem que  

 

As narrativas que mesclam oralidade com técnicas exclusivas de 

escrita, além de informarem ensinamentos próprios daquela cultura , 

muita vez se encarregaram de denunciar os efeitos dilacerantes do 

colonialismo, cuidando para que naõ se perca o que restou dos 

costumes e tradições locais 
28

 (NASCIMENTO E RAMOS, 2013)  

 

 Assim, a partir da infância como entrada no cultural e histórico, pela apropriação 

da linguagem temos um narrador infante como um contador de histórias em relação às 

vivências e experiências todas, passíveis de serem reunidas, retomadas da tradição, 

ouvidas ou repassadas em conversas, para fazer torná-las à tradição narrativa através da 

literatura escrita. 

A arte de contar na obra é próxima de uma conversa e parece buscar estabelecer 

uma ponte entre oralidade e escrita. O narrador conta-nos histórias, mas para contá-las, 

ouve-as em conversas como trocas intersubjetivas, em devir. Assim, diz Deleuze: ―Uma 

conversa poderia ser simplesmente o traçado de um devir.‖ (DELEUZE & PARNET, 

2004, p.12).  

 Quando Deleuze propõe que a conversa pode ser como ―devir‖, aponta para algo 

que está em vias de tornar-se, ou a ponto de ser, apontando a possibilidade de devir/vir a 

ser nas conversas (qualquer conversa). Sobre o contar e o narrador infante, comenta 

Ondjaki:  

Eu apelo aos narradores infantis, porque eles trazem uma voz 

e um ―modo de contar‖ que é útil para aquilo que quero fazer 

literariamente, isto é, serve ao meu propósito literário que é de contar 

e, ao mesmo tempo, trazer um ritmo linguístico que seja, ele mesmo, 

conteúdo. (ONDJAKI, 2011, p.253) 

                                                           
28

 Disponível em: http://www.acordacultura.org.br/artigos/01112013/a-memoria-dos-velhos-e-a-

valorizacao-da-tradicao-na-literatura-africana-algumas-leituras 
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O narrar expõe um sujeito em meio às histórias do presente e de antes, 

resgatadas da memória e contadas pelos mais velhos. E, assim, o narrador constrói sua 

identidade narrativa a partir de uma ideia de inserção nos discursos e histórias, bem 

como na historicidade de sua comunidade, pelo viés ficcional, muito mais que numa 

ideia de país, ou nação já produzida. Assim, diz Ondjaki: 

Talvez mesmo, escrevamos em busca dessa não-fronteira 

entre o lugar que existe e o lugar que passa a existir depois de o 

escrevermos como se tivesse alguma vez sido verdadeiro. [...]Eu 

trabalho com essa fronteira. Com a memória de Angola e de Luanda. 

Importo algum desses referentes para a minha ficção, mas o que me 

interessa é o resultado literário. (ONDJAKI, 2011, p.247) 

E acrescenta:  

A linguagem também é um lugar. Invoca rostos, gestos, 

causos, expressões faciais, episódios, relatos, laços, direções [...] 

reservo-me apenas alguns cuidados: ao fazer trabalhos intencionais 

entre o ―real histórico‖  (por exemplo, em AvóDezanove...) e a minha 

ficção - feita - memória, julgo que é preciso ter alguma delicadeza no 

tratamento dos fatos(... )(ONDJAKI, 2011, p.248) 

  

 Assim o narrador infante com direito à voz, em meio aos adultos, insere-se na 

tradição em meio à pertença e compartilhamento, dela, como agente e protagonista da 

cultura, numa pertença e renovação em relação à tradição, através da escrita literária.  

O narrador da história passa, então, a contar o que aconteceu antes da explosão. 

Assim, a história que é contada se passa na localidade da PraiaDoBispo que é cercada 

pelo mar , presença e afeto na narrativa:  ―Atrás das obras, do lado de lá do nosso largo, 

ali onde a poeira não conseguia nunca aterrar, ficava essa coisa linda que todos os dias 

me ensinava a cor azul: o mar grande, mais conhecido por oceano.‖ (ONDJAKI,2009, 

p.10).  
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Se perto havia a imensidão do mar, por outro lado, a cidade onde se passa a 

história é pequena, como atesta o trecho que descreve parte da PaiaDoBispo: ―Era um 

largo grande, com uma bomba de gasolina no meio, que virava rotunda para camiões e 

carros darem a volta a fingir que a cidade era grande.‖ ( ONDJAKI,2009,p.9). 

  Apesar disso, a PraiaDoBispo comporta a obra do mausoléu que se afigurava em 

meio à paisagem local,  descomunal, imensa, chegando a ser apelidada de ―foguetão‖ , 

modificando-a, tornando-a um lugar poeirento e, ainda, mexendo com a vida dos 

habitantes dali, que seguiam preocupados com a obra, tida como ameaça à manutenção 

da localidade, pois não estavam envolvidos na sua construção e eram postos apenas 

como meros espectadores do que acontecia, pelas autoridades responsáveis pela sua 

construção. 

Do outro lado da bomba, estavam as gigantescas obras do Mausoléu, 

um lugar que andavam a construir para guardar o corpo do camarada 

presidente Agostinho Neto, que andava estes anos todos bem 

embalsamado por uns soviéticos craques nessa arte de manter uma 

pessoa ainda com bom aspecto de se olhar. (ONDJAKI, 2009, p.9). 

 Assim, a obra não era tratada com reverência ou se mostrava motivo de orgulho 

para as pessoas do local como poderíamos imaginar, principalmente por se tratar da 

construção de um local para abrigar o corpo do ex-presidente Agostinho Neto, figura 

importante na luta pela independência e que se tornou o primeiro presidente de Angola 

após a independência em 1975. 

O assunto da construção do mausoléu é tratado, antes, com certa ironia, deboche 

e humor. As pessoas não ficam alheias a ela, mas sua construção corria alheia às 

pessoas do local, daí a falta de empatia em relação às obras que se sobrepõem à vida das 

pessoas, parecendo ameaçá-las, engoli-las e, também, ao local onde vivem. As crianças 

também não ficam indiferentes a isto: 
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_ Muitas casas já tão marcadas. Eles marcam atrás, no muro 

que dá para o beco. É uma letra soviética. 

[...] 

Uma tristeza de lágrimas me chegou logo nos olhos e tive que 

disfarçar que era do sol, o 3,14 também ficou estranho a olhar assim 

para muitas casas daquele nosso bairro de poeiras e brincadeiras 

antigas. (ONDJAKI, 2009,p.56) 

Conforme o narrador vai contando o que se passa na PraiaDoBispo, os leitores 

passam a ter contato com os personagens, habitantes do local, com suas histórias e suas 

identidades que passam a se preocupar com os avanços da obra sobre suas vidas e a 

possibilidade desse avanço se tornar ameaça ao local onde vivem e que é parte do que 

são. 

Alguns personagens habitam a PraiaDoBispo a trabalho. São estrangeiros e 

mantém uma relação distinta dos habitantes dali com a localidade.  Os soviéticos são os 

responsáveis pela construção do mausoléu, já os cubanos ocupam cargos de professores 

ou de médicos que prestam serviços no hospital local. Eles fazem parte do lugar como 

trabalhadores temporariamente instalados ali. 

A partir do que o narrador nos conta, entramos em contato, ainda, com as 

histórias da cidade de Luanda que, apesar de não ter experimentado em seu espaço a 

guerra civil que assolou Angola por décadas, ainda assim, mostra-se marcada por ela no 

período pós-colonial. 

 Na história, a AvóCatarina que, assim como a AvóAgnette são personagens que 

remetem para a figura dos mais velhos com seu saber, são detentores das histórias e dos 

discursos que envolvem o tempo de antigamente. Elas testemunharam fatos passados da 

história local e nacional e repassam este saber através do que expressam como sujeitos.  
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Um exemplo disto é quando a avó justifica seu luto devido à guerra que assolava 

seu país mostrando-se solidária aos mortos. Assim,  temos um retrato de um passado 

recente da cidade e do país: a guerra e suas marcas nas vidas  das pessoas que ali 

habitam. 

Na nossa varanda poeirenta, a AvóCatarina, irmã da AvóAgnette, 

aparecia devagar vestida de preto no antigo luto dela e os cabelos 

branquinhos como algodão fofo. 

_Ainda de luto, dona Catarina - perguntava a vizinha Dona Libânia. 

_Enquanto a guerra durar no nosso país, comadre, todos os mortos são 

meus filhos. (ONDJAKI, 2009, p.11). 

 

Outro fato exposto pela narrativa e que se relaciona com a guerra, além da 

violência da destruição de vidas, é  o racionamento de água e até de comida, que o local 

vivia, em consequência da guerra: ―A AvóNhé regava as plantas, os arbustos e as 

árvores com um fiozinho de água que aparecia às terças e quintas-feiras.‖ 

( ONDJAKI, 2009, p.11).  

A comida mostrava-se racionada no dia-a-dia, porém nos dias de festas era farta. 

E as pessoas do local desenvolviam, coletivamente, modos de se relacionarem com a 

sua escassez ou fartura. Um exemplo disto são as filas para comprar pão que se formam 

toda manhã diante da padaria, em que os moradores colocam suas pedras para demarcar 

o local que ocupam na fila e cada um reconhece a pedra como pertencente a alguém, 

pois ―(...) a fila de pedras, era conhecida e respeitada, às vezes o próprio 

CamaradaPadeiro podia abrir a padaria e ficar à espera que chegasse o dono da primeira 

pedra para começar a venda. (ONDJAKI, 2009, p. 33) 

As histórias ouvidas nas ruas, das outras crianças, ou que chegavam por 

intermédio dos adultos, eram indagadas aos mais velhos que tinham por papel atestar ou 

negar tais histórias ou discursos, conferindo-lhes ou não credibilidade. Isto é o que 

ocorre, por exemplo, quando as crianças demonstram certo medo diante das histórias 



[Digite texto] 
 

209 
 

que ouvem falar sobre o velho EspumaDoMar que teria um jacaré dentro de casa preso 

como um cão por uma corrente. E o narrador-personagem indaga a avó a respeito do 

assunto: 

_AvóCatarina, é verdade que o Espuma  guardado no quintal 

dele, na casota do cão? 

_Pode ser - a Avó ria. 

_E jacaré cabe numa casota de cão? 

_Se for pequenino. (ONDJAKI, 2009, p.11) 

 

A narrativa é marcada algumas vezes por certo lirismo, soando como prosa 

poética que traz, associada à voz da criança, essa poesia do narrar. A voz da criança 

narra, a partir de seu olhar, o mundo a sua volta e é capaz de enxergar nos 

acontecimentos e na simplicidade das coisas e da vida, certa beleza. 

O camarada VendedorDeGasolina mudou de roupa e de 

sapatos e ficou ali à espera que o camião molhasse o largo todo. Os 

trabalhadores desapareceram e começaram a chegar milhares de 

andorinhas de todos os lados do céu. O chão ficou úmido com um 

cheiro bonito a imitar a chuva verdadeira quando chega com força 

para regar o mundo. (ONDJAKI, 2009, p.13) 

Os nomes dos personagens, que tem suas histórias contadas em meio à narrativa 

que o narrador-personagem empreende, aparecem grafados de um modo particular e 

geralmente expõem o que eles fazem, ou o papel que representam, como é o caso do 

VelhoPescador que vive do mar, e representa os mais velhos com sua simplicidade, 

sabedoria e histórias de um tempo outro, o passado mais remoto.  

Junto à explicação dos nomes dos personagens vem à tona suas histórias de vida, 

que expõem as suas subjetividades. Um dos personagens, O EspumaDo Mar , 

personagem meio louco, meio poeta, meio profeta, tem este nome porque costumava 

banhar sempre nas águas da  praia do local. Porém, é o apelido de AvóDezanove,  o 
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qual recebe a AvóAgnette, que marca o título da obra e demonstra a importância que 

tem os nomes e as identidades na  narrativa.  

Após ter um dedo amputado por doença, a avó passa a receber o nome de 

AvóDezanove por ter um dedo faltando. A narrativa expressa através desta figura, uma 

imagem de Angola que, mesmo diante das marcas que carrega, como perdas, prossegue 

com sua existência, pois o país é marcado pela guerra civil que durou anos e gerou a 

perda de inúmeras vidas.  

É desta maneira, entre as histórias individuais e coletivas das pessoas e do lugar 

onde vive, que a identidade do narrador-personagem vai se constituindo, afirmando e 

integrando-se às demais, numa relação de pertencimento ao grupo seus acontecimentos, 

vivências e experiências entre o passado e o presente como ele se afigura. 

O narrador-personagem ouve, percebe e observa o que acontece a sua volta e  

situa-se entre os discursos e histórias existentes. E à medida que avança a narrativa, vai 

tomando parte dos acontecimentos assumindo um protagonismo coletivo na história, a 

ponto de querer salvar, junto as demais crianças, a sua localidade, a PraiaDoBispo, da 

ameaça de destruição. 

A ideia de salvar o local surge quando o narrador-personagem entende que ele é 

parte do local onde vive e que este local é parte do que ele é, pois é ali estão as histórias 

e as memórias das pessoas que ama, convive, conhece e se relaciona. 

A salvação do local se dá de modo compartilhado e envolto em certo suspense. 

Além das pessoas do local, que se mobilizam para salvar a PraiaDoBispo, um outro 

personagem, o soviético, por guardar um segredo, contribui para o salvamento da 

localidade. Ele, assim como as pessoas dali, se relaciona com a localidade de modo 

afetivo, não por pertencer ao local, como as demais, mas por nutrir pela avó do 
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narrador-personagem um sentimento que o faz desejar que ela o acompanhe para a sua 

terra, o ―tão-longe‖ de onde veio. 

O desfecho da narrativa revela e aponta para a coletividade mais uma vez, pois a 

mobilização dos moradores dali pode ter contribuído para que a localidade fosse salva e 

não destruída, apesar da carta
29

 do soviético, deixada para a avóAgnette em mãos do 

narrador. 

E, em meio aos acontecimentos que escapam ao narrador e seu intento de, junto 

das crianças, salvar a PraiaDoBispo, o que vemos é uma mobilização coletiva para 

salvar o lugar, revelando a relação de afeto entre seus habitantes, o que garante que as 

histórias, as recordações e o vivido ali não se percam, mas continuem a existir. 

(...) cada um de nós sabe contar cada momento daquela noite 

[da explosão], cada conversa, porque firam muitos anos a juntar 

versões e a descobrir coisas que só o tempo traz e a magia afinal 

provoca encontro entre todas as pessoas que tinham inventado aquela 

explosão com cores angolanas na obra soviética (...)(ONDJAKI, 2009, 

p.171) 

 

A coletividade se impõe e o narrador integra-se a ela. De um narrador em 

primeira pessoa do singular que relata o acontecido, a sua história e a história do local 

onde vive, temos um narrador que novamente aponta para uma pluralidade, integrando-

se na coletividade a que pertence de modo indissociável dela.  

A narrativa de Ondjaki aponta, assim, para uma união e fortalecimento coletivo, 

que inclui a alteridade, pode e deve ser cultivado e valorizado para que as histórias, a 

cultura, os saberes e o compartilhar deles não se perca, mas permaneça, renovando-se. 

E, assim, fica a dúvida de quem ou quais pessoas teriam contribuído para salvar 

o lugar, junto à constatação de que a possibilidade de buscar salvar o local era cogitada 

                                                           
29

 Um trecho da carta que sugere a participação dos soviéticos na explosão: ―Grupe aproveite essa 

explosón da Masuléu para apanhar avión para fora. Se camarada general sabe, grupe todo vai prese, antón 

organiza este explosón da Masuléu.‖ (ONDAJAKI, 2009,p.176) 
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coletivamente, seja pelas crianças, ou pelos adultos, ou, ainda, pelo soviético que 

poderia ter sabotado a obra devido ao afeto nutrido pelo lugar e pessoas dali, em 

especial a AvóAgnette.  

No trecho, após a explosão que impede a continuidade da construção do 

mausoléu, e salva a PraiaDoBispo, as crianças banham-se nas águas do mar 
30

com 

liberdade: 

(...) nesse momento éramos só os três no escuro da água a 

mergulhar para gritarmos os nossos gritos azuis, eu a pensar, de que  

cor é o grito de um pássaro?, ou como dizia o EspumaDoMar  

―um grito verdadeiro é só de ser imaginado ou escutado pelo 

nossos ouvidos de cada um, como um segredo verdadeiro, porque 

ninguém mais acredita nele‖ (ONDJAKI, 2009, p.173) 

  A aposta na esperança, na coletividade e nas crianças pode ser entendida como 

uma aposta no futuro da história de um país que, por tanto tempo, sofreu com a guerra
31

 

e os males advindos dela. E, assim, a narrativa, e como ela é representada, por 

estratégias autobiográficas (como a referência à Praia Do Bispo, localidade de Luanda, 

ou mesmo a obra de construção para abrigar os restos mortais do ex-presidente 

Agostinho Neto) promove a afirmação da coletividade. 

 As identidades, individuais e coletivas, representam a importância de olhar, (re) 

pensar e projetar rumos nacionais, a partir de um passado que não se pode mudar, mas 

que fornece matéria para ser pensado diversamente, com outras perspectivas, diferente 

                                                           
30

 É interessante perceber o movimento, ou desenrolar da narrativa, que parece se configurar num círculo 

quando temos, no paratexto que ambienta o início da narrativa, a presença do mar e da conversa/diálogo 

entre interlocutores e, no desfecho da obra, a mesma presença deste mar seguido de paratexto final em 

que a conversa é restabelecida.  
31

 A Guerra Civil Angolana combinou a violenta dinâmica interna de Angola à maciça intervenção 

estrangeira. O conflito tornou-se uma batalha da Guerra Fria visto que a União Soviética e os Estados 

Unidos, juntamente com seus respectivos aliados, prestaram assistência militar significativa para as partes 

envolvidas na guerra que durou 27 anos, intercalados com breves períodos de pacificação do conflito. A 

guerra aparece presente em diversas passagens da narrativa como se fizesse parte da vida mesma o que 

sugere a sua longa duração. As estratégias infantis na tentativa de explodir a construção remetem para os 

conflitos civis e para a temática da guerra abordada pelo autor na obra. 
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de antes. Logo, a comunidade tem características de pertencimento à nação, mas 

também se distingue do nacional de modo particular com sua história própria. 

 Em relação à obra e o seu caráter autobiográfico, podemos dizer que 

AvóDezanove e o segredo do soviético apresenta-nos um narrador-personagem que 

relata fatos e acontecimentos que remetem à infância ficcionalizada do autor.  

 A narrativa mostra-se como ficcionalização de experiências e vivências da 

história do narrador-personagem e traz o nome, não de autoria, Ondjaki, mas o nome da 

pessoa física deste autor, Ndalu, além de pessoas, histórias e lugares que se ligam à sua 

vida. 

 Em entrevista
32

 o autor fala desta relação entre infância e memória remetendo ao 

(auto) biográfico tornado ficção. Ao falar sobre sua infância o autor declara:  

Devo começar por dizer que foi bonita. E que foi vivida e alimentada 

sempre por muitas pessoas: os da minha rua, os da minha casa, 

também a casa da Avó e da Tia Rosa. E muitos deles povoam agora os 

meus livros com uma ternura que eu quero ver transformada em 

literatura. 

 

 E em outro trecho desta mesma entrevista, o autor completa: 

 

Se a vida real serve para alimentar a literatura, pois muito bem, esse é 

um dos caminhos. Não quero reencontrar o tempo perdido, apenas 

quero celebrá-lo, intimamente, ou através do que vai virando 

literatura. Regressar à infância é também estar com uma gente que não 

existe, incluindo nós mesmos.  

   

 Em outra entrevista
33

 o autor fala-nos sobre o processo de feitura desta sua obra: 

―consegui avançar um pouco mais na mistura que quero continuar a fazer entre 

                                                           
32

(Disponível em: http://ricardoriso.blogspot.com/2008/05/ondjaki-novo-livro-entrevista.html) 

33
 (Disponível em: In:http://www.pnetliteratura.pt/cronica.asp?id=273) 
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memórias autobiográficas e pura ficção...‖ e percebe-se que o jogo entre o 

autobiográfico e a literatura é o que interessa a ele. 

 Sua obra assume, assim, um caráter autobiográfico que aproxima a biografia do 

autor, sua infância e o vivido e experimentado, porém, a partir de uma ótica literária, 

ciente da transfiguração de uma percepção, do real e do vivido, para o ficcional, 

conforme podemos perceber neste trecho de entrevista
34

 sua: 

Na minha escrita há uma reconstrução do real que vou tratando com 

elementos pessoais, da minha imaginação e criatividade. Parto muito 

de zonas reais. Ainda que sejam sonhos, sensações ou cheiros são 

reais. Por outro lado, a infância é um elemento muito produtivo na 

minha literatura, embora o olhar sobre a infância seja um olhar do 

presente sobre o passado. 

 

 A questão autobiográfica, nesta obra, se mostra como um recurso narrativo 

usado para tratar do eu, da identidade e da subjetividade. A possibilidade, para o sujeito, 

de narrar a sua verdade é também a possibilidade de constituir sua identidade, 

apresentando-a e validando-a, à medida que vai narrando-se.  

 O sujeito, sua subjetividade e identidade são expressos por meio dessa narrar-se 

e, logo, por meio da linguagem. A linguagem, que é criada pelo sujeito, também o cria, 

na medida em que é por meio dela que sua identidade irá sendo constituída. A 

identidade que vai se mostrando e sendo constituída em um processo que envolve a 

linguagem em sua construção, produz uma identidade narrativa na obra em interação 

com outros eus, com a coletividade. 

                                                           
34

(Disponível em: 

http://www.angoladigital.net/artecultura/index.php?option=com_content&task=view&id=871&Itemid=39

) 

 

http://www.angoladigital.net/artecultura/index.php?option=com_content&task=view&id=871&Itemid=39
http://www.angoladigital.net/artecultura/index.php?option=com_content&task=view&id=871&Itemid=39
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 A coletividade marca, assim, o individual de modo que a identidade narrativa 

produzida aponta para o eu e o coletivo de modo híbrido: um eu/nós configura esta 

identidade que se forma através do autoficcional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 (...) escrever é o interminável, o incessante [...] o escritor já não pertence ao 

domínio magistral em que exprimir-se significa exprimir a exatidão e a 

certeza das coisas […]. Escrever é quebrar o vínculo que une a palavra ao  

eu ( BLANCHOT, 2010, p. 17). 

  

 O momento da escrita, do gesto interminável, que busca exprimir o eu, o mundo 

e a vida pela linguagem, é a característica primeira da escrita de si, pois é gesto que 

configura-se na criação da obra, criando também seu autor(a).  

  A literatura como forma de ação estética e ética no mundo consiste em deixar a 

palavra desmunida de um centro, postulando o eu como uma categoria axiológica plural. 

 Assim, podemos dizer que a literatura, como discurso e arte, constitui uma ética 

e uma estética porque está vinculada de forma intrínseca aos valores desenvolvidos pelo 

ser humano. Não é por acaso que, em Bakhtin, encontramos um sentido ético e estético 

da literatura, uma vez que, em seu entendimento de linguagem cabe o dialogismo, os 

interlocutores, a pluralidade e a movência da linguagem. Para o autor a literatura 

constitui uma cultura estética: 

A cultura estética é uma cultura das fronteiras e por isso pressupõe 

uma atmosfera cujo clima seja favorável à confiança profunda que 

instaura condições de vida. A instalação das fronteiras externas e 

internas do homem e do seu mundo só pode efetuar-se num clima de 

certeza, em que esteja sólido o fundamento de uma posição exotópica, 

em que o espírito possa permanecer em plena posse de suas forças e 

agir livremente.  (BAKHTIN,1997, p. 217) 

 

 E, também, uma ética estética, na literatura como expressão artística, como 

podemos concluir, a partir de suas palavras: 

 

O artista utiliza a palavra para trabalhar o mundo, e para tanto a 

palavra deve ser superada de forma imanente, para tornar-se expressão 
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do mundo dos outros e expressão da relação de um autor com esse 

mundo. A escrita (a relação do autor com a língua e a utilização da 

língua que ela implica) é o reflexo impresso no dado do material por 

seu estilo artístico (sua relação com a vida e com o mundo da vida e, 

condicionado por essa relação, sua elaboração do homem e do seu 

mundo); o estilo artístico não trabalha com as palavras, mas com os 

componentes do mundo, com os valores do mundo e da vida; podemos 

defini-lo como o conjunto dos procedimentos de formação e de 

acabamento do homem e do seu mundo, e esse estilo determina 

também a relação com o material, com a palavra, cuja natureza deve, 

naturalmente, ser conhecida para se compreender essa própria relação. 

(BAKHTIN,1997, p. 208-209) 

 

 Neste trabalho o que se procurou delinear foi um traçado em torno da escrita de 

si, a partir de estratégias específicas usadas no corpus literário analisado, não de modo a 

delimitá-la, mas sim, buscando a configuração de um ponto de vista que a situasse no 

espaço da cultura e da socialidade que é, essencialmente, linguagem e historicidade.  

 Assim, partimos do entendimento de que a episteme moderna demonstra que o 

lugar do eu e da linguagem é uma ficção. Não há fato a ser referenciado pela linguagem, 

a linguagem cria os fatos. E a escrita em primeira pessoa cria um efeito de 

subjetividade, e, ainda, um efeito de realidade, de modo não dual, mas ambivalente.
35

 

 Desta maneira procuramos mostrar o jogo estabelecido pela autoficção, como 

um gênero da escrita de si, que postula uma alternância entre dois, sem se decidir por 

nenhum, mas evidenciando ambos. E o que a autoria evidencia, de modo indissociável é 

o estatuto do sujeito e da representação como constructos discursivos. 

                                                           
35

 A palavra "ambivalente" deriva do latim prefixo ambi, que significa "dois" ou ― ambos‖ , e valência, 

que é derivado do latim valentia, significando "força". E chamamos a atenção para o fato de o prefixo 

ambi- de ambo que exprimi as ideias de duplicidade, ambos, 'de ambos os lados', 'de vários lados', 'ao 

redor de', ser uma prefixo múltiplo, que aponta para o duplo ( um e outro) e ambos ( dois ao mesmo 

tempo).Uma mediação de força ou conotação de tensionamento recobre a palavra ―ambivalente‖em suas 

origens. 
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 Esta foi nossa intenção ao estabelecermos a ideia de desaparecimento e 

evidenciamento em torno da autoria, a partir do narrador-personagem infante. E, ao final 

deste trabalho, podemos concluir que a autoria põe em evidência não um ou outro 

aspecto deste jogo, mas estabelece o próprio jogo de alternância como o que confere à 

escrita autoficcional sua especificidade que é: evidenciar, no espaço da obra, o estatuto 

do sujeito e da linguagem na contemporaneidade como criações, discursividade, 

textualidades. 

 O espaço literário como espaço autoficcional demonstra, através da incorporação 

da autoria como categoria narrativa, as posições do eu, ou dos sujeitos na linguagem. O 

espaço literário é, pois, espaço da autoria e de intermitências da linguagem que aposta 

em uma encenação/performance não do eu ou da linguagem, mas dos dois juntos  a criar 

a ambivalência passível de caracterizar a autoficção, um gênero limite, que testa os 

limites representacionais por estratégias textuais. 

 A palavra literária que funda a autoria é locus que se coaduna com ela, de modo 

pessoal/impessoal, assim, a linguagem recebe o mesmo estatuto que o sujeito: trata-se 

de uma argumentação. A autoria é, ainda, a possibilidade/impossibilidade de dizer, no 

seu dizer ou calar, há a mediação da obra, a estabelecer as relações entre autor/leitor.  

 Assim, o escritor é aquele que escreve a obra, o autor aquele que assina esta obra 

como sua e passa a exercer, com ela e a partir dela, a função autor (função do autor 

empírico). Já como categoria narrativa está atrelada à linguagem de modo indissociável, 

portanto, a autoria revela-se voz que narra, uma textualidade, um gesto, um atributo do 

eu que enuncia, em meio a outros eus/interlocutors e, é, também, a representação desta 

interlocução, dessa troca de papéis e posições discursivas, em mudança, propiciada pela 

linguagem. 
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 A autoria integrada à obra eviencia-se como criação que só o jogo da enunciação 

é capaz de produzir; faz parte de um jogo de linguagem (num sentido dialógico) 

ficcional; convocada a ocupar o espaço da obra é textualidade (o autor textual), que 

existe enquanto posição enunciativa a partir da obra. A enunciação cria a autoria como 

uma categoria não fixa, mas movente.   

 A partir deste entendimento de autoria foi possível desdobrar o autor como 

aquele que produz uma argumentação, sendo uma argumentação, também, que gira em 

torno do narrador-personagem infante, do caráter autobiográfico e da memória, 

estratégias narrativas das obras de nosso corpus.  

 A pessoalidade da autoria como textualidade mostra-se através da figura do 

narrador-personagem, ou da identidade narrativa que esta constitui. Sendo a linguagem 

pessoal (porque produzida por sujeitos) e impessoal (pois estes sujeitos não ocupam 

nela posições fixadas) e também porque ela é capaz e incapaz de representá-los, 

revelando a sua alternância entre pessoalidade/impessoalidade, que é a mesma face do 

desaparecimento/evidenciamento, nos atrelamos em demonstrar que tanto o eu, o 

sujeito, o autor são categorias narrativas. 

  O narrador-personagem nas escritas de si, de caráter autobiográfico, sendo 

escritas autoficcionais, revela-se estratégia textual, um gesto, um dizer-se. O gesto do 

autor sempre se dá como enunciação, o que o torna, também, enunciação. Aquele que ao 

produzir a obra enuncia, ou aquele que enuncia-se nela, mostra-se ou evidencia-se a 

partir de uma concepção de sujeito e linguagem como representação não referencial, 

mas como constructos discursivos. A memória atesta bem este caráter de reelaboração 

de si e do tempo (auto) biográfico pelo lembrar/esquecer, criar ou imaginar, e narrar, 

como rememoração ou uma nova forma de memória/discurso subjetivo, ou ponto de 

vista pautado no individual e no coletivo. 
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 A identidade narrativa é um ponto de visa enunciativo que dá-se a conhecer pelo 

narrar como um si, um endereçamento ao outro, a possibilidade de a autoria se mostrar 

movente como um eu entre outros eus, ao narrar-se. O si é uma pluralidade que 

experimenta e está em jogo entre as diversas posições enunciativas. É a impessoalidade 

que recobre o eu e a linguagem. 

 A identidade narrativa como um si constitui um ser de linguagem, pela 

linguagem, como uma enunciação, ou argumentação, aberta à alteridade.  

 Assim, a identidade narrativa pode ser pensada tanto como identidade individual 

quanto coletiva, pois a autoficção a instaura de modo plural e ambivalente. São 

mostradas, desta forma, as identificações narrativas do eu, da autoria e do narrador no 

espaço da obra, como identidade comum aos sujeitos, seres de linguagem, ou 

discursivos. 

 Tal identidade advinda de um narrador infante atrelado à noção de autoria como 

textualidade é voz alternativa e contra hegemônica, que traduz a dimensão do humano, 

voz que está em trânsito, se assumindo enquanto sujeito na cultura, enquanto 

socialidade e historicidade.  

 Agamben aproxima esta ideia de infância ao conceito de experiência: um modo 

de ser e estar no mundo. O filósofo se apoia em Benveniste que afirma que é na 

linguagem e através dela que nos constituímos enquanto sujeitos: 

 

Pois a experiência, a infância que aqui está em questão, não pode ser 

simplesmente algo que precede cronologicamente a linguagem e que, 

a uma certa altura, cessa de existir [...] mas coexiste originalmente 

com a linguagem, constitui-se aliás ela mesma na expropriação que 

dela efetua, produzindo a cada vez o homem como sujeito. 

(AGAMBEN, 2005, p.59) 
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 O narrador personagem, assim, mais que um protagonista como objeto do 

discurso é aquele que confere objetividade estética às ações textualizadas na obra. O 

protagonismo deste narrador é voz que confere objetividade estética à visão artística e 

dá a dimensão do narrador como ser a criar um discurso. O espaço aberto na obra é 

espaço neutro, não habitado por sujeitos, mas passível de ser um locus, ou posição 

discursiva, de um sujeito enunciador. 

 A linguagem autoficcional postula a potência do falso ou da linguagem como 

criação, potência esta que a literatura explora de diferentes formas e através de 

estratégias variadas. Para Deleuze, a literatura apresenta seu grande potencial artístico, e 

também literário, quando instaura as possibilidade de criar novas formas de sentir o 

mundo, ao gerar deslocamentos que implicam na problematização da representação.  

(DELEUZE, 1997,p.14) 

  Estas são questões que foram pensadas ao longo do trabalho e que não se 

limitam apenas às relações entre autor/texto, ou ao estatuto do sujeito na pós-

modernidade, mas da linguagem como representação de uma realidade apreendida e/ou 

de uma realidade imaginada, ou seja, são questões que se ligam a um entendimento de 

literatura como discurso e como criação. 
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 ANEXO 1: Imagem do mausoléu construído na Praia do Bispo em Luanda, África, 

referido na obra de Ondjaki, AvóDezanove e o segredo do soviético. 

 

 

UM FOGUETE NA BEIRA DO MAR 

O mausoléu do ex-presidente de Angola, Agostinho Neto, é uma obra inacabada nos 

arredores da Praia do Bispo, em Luanda. 

Foi construído pelos russos, mas, segundo consta, nunca foi terminado. 

O corpo do primeiro presidente angolano, pelo que contam, também já não está lá. Foi 

levado para a província onde nasceu. 

O monumento, chamado por alguns de foguetão, permanece fechado à visitação pública. 

Destoa da paisagem. 

Está cercado por musseques [casas populares]  

Musseques que se interpõem e atrapalham a visão do mar dos proprietários de mansões 

e prédios de luxo em construção na orla da Praia do Bispo. 

Musseques que em breve serão removidos. 

Onde já se viu pobre com casa de frente para o mar?  



[Digite texto] 
 

234 
 

(Disponível em: http://www.diariodaafrica.com/2009/02/cenas-luandenses.html) 
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ANEXO 2: Imagem de construção com as marcas do conflito da guerra civil em 

Angola. Seguido de texto (disponível online). 
 

 

Huambo, Angola. Marcas da guerra civil. Disponível em: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Angolana 

Esforços humanitários 

 O governo angolano gastou 187 milhões de dólares para reassentar pessoas 

deslocadas internamente entre 4 de abril de 2002 e 2004, depois que o Banco 

Mundial doou 33 milhões de dólares para continuar o processo de assentamentos. 

O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA 

- sigla em inglês) estimou que, em 2002, o conflito deslocou cerca de 98 mil pessoas 

apenas entre 1 de janeiro e 28 de fevereiro. Os deslocados internos compunham 75% de 

todas as vítimas de minas terrestres. As forças da guerra civil colocaram cerca de 15 

milhões de minas terrestres em 2002 no território angolano. A HALO Trust começou o 

processos de retiradas dessas minas em 1994 e destruiu cerca de 30 mil minas terrestres 

até julho de 2007. Pouco mais de mil angolanos e sete trabalhadores estrangeiros são 

empregados pela HALO Trust em Angola, sendo que as operações de retiradas do 

armamentos do solo deve terminar em 2014.  

(Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Angolana) 

  

A HALO Trust é uma organização sem fins lucrativos e especializada na limpeza de 

escombros de guerras, tais como minas terrestrese armamentos que não explodiram, em 

zonas de guerra pós-conflito. (Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/HALO_Trust) 
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ANEXO 3: Trecho da entrevista do autor Ondjaki à revista ContraCorrente 

(ONDJAKI, 2011), texto disponível, também, online em:  

http://www.pos.uea.edu.br/data/area/download/download/71-1.pdf) 

 

―O curioso (para não usar outra palavra...) é que acabo de descobrir que as velhas casas 

da Praia do Bispo vão mesmo ser demolidas num futuro muito próximo. Isso deixou-me 

triste e mais uma vez leva-me ao livro:ah!, se as crianças pudessem resolver essa 

questão à sua maneira...Está tudo escrito, pensado (risos), é só executar... 

[...] 

Quanto à ―fantasia como uma forma mais eficaz de organização da realidade do que a 

razão‖, não sei se é propriamente mais eficaz, contudo, certamente, mais divertida, mais 

criativa e até mais humana. Eu penso que as lógicas associadas à razão são muito úteis 

para organizar a vida humana, todavia elas devem ser vistas apenas como ―mais um‖ 

instrumento; e não, constantemente, como o instrumento principal.‖ (ONDJAKI, 2011, 

p.252-253) 
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