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RESUMO 

 

A partir de uma moldura de análise comparatista que considera as relações Sul-Sul, este 

trabalho busca analisar a obra Os papéis do inglês – primeiro volume da trilogia Os filhos de 

Próspero, composta também por As paisagens propícias e A terceira metade – do escritor 

angolano Ruy Duarte de Carvalho, em comparação com o romance Nove noites, do brasileiro 

Bernardo Carvalho. Os dois romances constroem-se por mecanismos literários semelhantes 

que instauram encenações da escrita e boicotes da dimensão referencial por meio de três 

vieses: autoficção, elementos de etnografia e paródia do romance policial. Isto posto, será 

analisada a configuração do narrador nas obras, considerando sua plasticidade e 

deslocamentos entre o narrador-autor, o narrador-etnográfico e o narrador-detetive. A ênfase 

da pesquisa, portanto, está na comparação dos narradores das obras e nas estratégias de 

composição narrativa, as quais se tornam relevantes não só para pensar aspectos estéticos, 

mas também para refletir sobre as representações do “Eu” e do “Outro” que atravessam as 

duas obras.  

 

Palavras-chave: Ruy Duarte de Carvalho; Bernardo Carvalho; narrador; autoficção; etnografia; 

romance policial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ABSTRACT 

 

Taking a framework of comparative analysis that considers South-South relations, the aim of 

this work is to analyze the novel Os papéis do inglês - first volume of the trilogy, Os filhos de 

Próspero, also comprised of  As paisagens propícias and A Terceira metade - by the Angolan 

writer Ruy Duarte de Carvalho, in comparison to the novel Nove noites by Brazilian Bernardo 

Carvalho. Both novels are constructed by similar literary mechanisms that establish depicting 

of the writing and boycott of the referential dimension through three biases: autofiction, 

elements of ethnography and parody of detective novels. This being said, the configuration of 

the narrator will be analyzed in these works, considering its plasticity and displacements 

between the narrator-author, the narrator-ethnographic and the narrator-detective. The 

emphasis of this research, therefore, relies on the comparison of the works’ narrators and the 

strategies of narrative composition, which become relevant not only to consider aesthetic 

aspects, but also to reflect on the representations of the Self and the Other that appear 

throughout both works. 

 

Keywords: Ruy Duarte de Carvalho; Bernardo Carvalho; narrator; autofiction; ethnography; 

detective novel. 
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1 – INTRODUÇÃO  

 

O sol o sul o sal 

as mãos de alguém ao sol 

o sal do sul ao sol 

o sol em mãos do sul 

e mãos de sal ao sol 

  

O sal do sul em mãos de sol 

e mãos de sul ao sol. 

(Poema “O Sul”. In: CARVALHO, Ruy Duarte de. 

A Decisão da Idade. Luanda, União dos escritores 

Angolanos, 1976, p.5) 

 

No fragmento do poema “O Sul” do escritor angolano Ruy Duarte de Carvalho (1941 

- 2010), vemos um movimento circular promovido por repetição e diferentes combinações dos 

vocábulos sul, sol e sal, aliterações que sugerem uma metáfora para a apreensão do deserto da 

Namíbia, lugar frequentado em suas viagens antropológicas e literárias1. A junção do sol e do 

sal remete ao espaço geográfico do sul e “a repetição desses significantes sugere a 

intensificação dos seus respectivos significados, ou seja, bastante calor solar e muita 

salinidade, fenômenos normalmente experimentados durante os períodos de secas cíclicas, 

quando tardam as chuvas e a água começa a rarear” (SOUZA, 2007, p.36). Esses aspectos 

contribuem para uma representação do espaço revisitado pelo autor em suas narrativas, 

sugerindo uma preocupação com esse local, bem como um pertencimento ao Sul do sujeito 

poético2. Tal pertencimento permeia, de certa forma, a arte poética e em prosa do escritor 

angolano, visto que há recorrência de elementos do contexto geográfico e sócio-histórico do 

sul de Angola. Pensando nessas questões em diálogo com o espaço, surge aqui o interesse de 

refletir sobre possíveis encontros literários da obra duartiana, que fala do e para esse Sul às 

margens, com o escritor brasileiro Bernardo Carvalho (1960).  

O diálogo América Latina/África na literatura não é, nem deveria ser, inédito. O 

próprio Ruy Duarte de Carvalho já se debruçou sobre a aproximação de países de língua 

                                                 

1 Para uma análise mais detida do poema, conferir SOUZA, Marli Paz de. Do sul de Angola ao nordeste 

brasileiro: um itinerário poético. Tese de doutorado defendida na Universidade Federal da Paraíba, 2007; 

orientação de Elisalva Madruga Dantas. 

2 Cf. Venho de um sul in A decisão da idade, 1976. 
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(oficial) portuguesa do hemisfério sul, mais especificamente Brasil e Angola. Como podemos 

visualizar nitidamente no trecho abaixo, retirado do livro Desmedida – Luanda – São Paulo – 

São Francisco e volta (2006), que, aliás, trata-se de um relato de viagem no qual o autor-

narrador3 percorre as margens do rio São Francisco, no Brasil. Nesta passagem, a 

aproximação das nações se dá por meio da condição similar de passado colonial. 

 

 

Existimos todos [brasileiros e angolanos], hoje, na decorrência de uma 

colonização que foi dando sumiço àqueles que da maneira como viviam não 

tinham maneira de resistir, servimo-nos da mesma língua oficial, invocamos 

lusofonias de hoje que já foram lusotropicalismos antes, somos todos do 

hemisfério sul, com a cor geopolítica comum que isso comporta, e temos 

negócios correntes, estamos vivendo tempos comuns e tempos diversos do 

mesmo processo universal, global. Nós estamos é juntos, Paulino, no vaivém 

das balsas, atlânticas até. (CARVALHO, R., 2010, p. 251-252) 

 

 

Em geral, as comparações nos estudos literários tendem à bipolaridade América 

Latina x Europa4. Alfredo Cesar Melo (2013) nos auxilia ao apresentar aspectos das 

abordagens críticas de autores como Antonio Candido, Roberto Schwarz e Silviano Santiago5, 

os quais partem da análise da produção literária brasileira em comparação com os paradigmas 

europeus. Sabemos que tal comparação tem bastante relevância para os estudos literários, no 

entanto, na esteira de Alfredo Cesar Melo, sugerimos que a construção e o percurso do 

conhecimento literário não seja feito somente do centro para a periferia, mas que haja um 

desvio desse paradigma tradicional, desenvolvendo-se um olhar das margens pelas margens. 

Nas palavras do autor, “pensar mais seriamente a ideia de inserção no mundo, levando em 

conta outras possíveis relações do Brasil com outras culturas que não aquelas centrais” 

(MELO, 2013, p. 12).  

Edward Said (2011) aponta que a literatura comparada surgiu no “auge do 

imperialismo”. Por isso, nota-se como ainda há resquícios de análises construídas com base 

em pensamentos coloniais, como a própria comparação Norte-Sul quando de forma 

hierarquizada. Não que essa comparação seja improdutiva, mas acreditamos que seja mais 

interessante não se encerrar nela, menos ainda assumir uma comparação vertical, de modo que 

                                                 

3 Este termo é usado recorrentemente pela crítica de Ruy Duarte de Carvalho. No capítulo 2, deter-nos-emos 

melhor em uma discussão sobre ele.  

4 Alfredo Cesar Melo (2013) delimita autores da segunda metade do século XX. 

5 As obras desses autores, analisadas por Cesar Melo, são: Literatura e sociedade (1965), de Antonio Candido; 

Ao vencedor as batatas (1977), de Roberto Schwarz e Uma literatura nos trópicos (1978), de Silviano Santiago.  
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o Norte se sobreponha ao Sul. Sobre isso, é válido destacar que as noções de Norte e Sul 

inseridas aqui não se limitam a parâmetros geográficos, mas englobam uma relação de poder, 

como indica Boaventura de Souza Santos em “Para além do pensamento abissal: das linhas 

globais a uma ecologia de saberes” (2010). Santos observa que o pensamento moderno 

ocidental se baseia em uma divisão invisível entre os países ditos desenvolvidos – “deste lado 

da linha” – e os subdesenvolvidos – “do outro lado da linha”, considerando que esses dois 

lados da linha não podem coexistir, visto que o “outro lado”, por ser exterior ao universo do 

“deste lado”, torna-se inexistente para este. O autor português denomina essa divisão de 

pensamento abissal e indica, entre outras coisas, que se baseia em relações desiguais de poder. 

Em contrapartida, Boaventura de Souza Santos sugere a assunção do que ele denomina de 

“pensamento pós-abissal”, o qual consistiria em permitir a coexistência dos dois lados da 

linha, assim como a apreensão das diversas formas de conhecimentos provenientes desses 

“lados”. Esta copresença, ao fim e ao cabo, configuraria, para o estudioso português, uma 

“ecologia dos saberes”, tópico que será abordado no terceiro capítulo desta dissertação. Esse 

breve esclarecimento da divisão do pensamento ocidental, por Santos, orienta-nos a entender 

por que ainda predominam estudos comparatistas que se fazem na comparação vertical Norte-

Sul. 

Para desenvolver a reflexão sobre as comparações Sul-Sul, Alfredo Cesar Melo 

propõe duas molduras de análise. A primeira consiste na moldura da coaparição, a qual 

enxerga pontos convergentes entre as culturas do Sul, comparando autores que “se ignoram 

em razão da própria dinâmica da divisão internacional de conhecimento” (MELO, 2013, p. 

12)6, isto é, autores e obras que, apesar de não travarem relações de contato e influência, 

apresentam traços muito semelhantes. Um exemplo desse fenômeno são os ensaios Casa-

grande & senzala (1933), do brasileiro Gilberto Freyre, e Contrapunteo cubano (1940), do 

cubano Fernando Ortiz. Embora não exista evidente contato entre eles, os dois autores 

apresentam conceitos com notória convergência:  

 

 

ambos estiveram na fronteira entre a literatura e a antropologia, escrevendo 

as obras seminais do nacionalismo cultural de seus respectivos países [...], 

além de terem inserido seus discursos numa moldura por muito tempo 

considerada antirracista – que almejava separar os conceitos de raça e cultura 

                                                 

6 Ao falar da “divisão internacional do conhecimento”, Melo se refere ao paradigma de estudos centro-periferia, 

em que seria inaceitável países periféricos não estudarem os pensadores ocidentais (centro), ao passo que o 

contrário e, até mesmo estudo periferia-periferia, é considerado normal. 
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– e de terem criado metáforas de incorporação e negociação culturais: 

plasticidade e transculturação. (MELO, 2013, p.14-15) 

 

Já a segunda moldura propõe que o Brasil esteja situado numa zona que Boaventura 

de Sousa Santos chama de “interidentidade”7, a qual sugere que Portugal transita entre a 

posição de colonizador (Próspero) e de colonizado (Caliban). Assim, Melo afirma que o 

Brasil também assume essa interidentidade, visto que é considerado dependente cultural dos 

países europeus, mas, ao mesmo tempo, exerce uma relação de poder com outros países 

periféricos, como os países africanos de língua oficial portuguesa. Além disso, essa moldura 

pondera sobre a migração de nossas obras para outros espaços, como ocorreu com a leitura da 

obra de Gilberto Freyre pelo movimento da revista Claridade, em Cabo Verde.  

A moldura que será especialmente útil na presente dissertação é a segunda, chamada 

de interidentitária, na qual a literatura brasileira se apresenta como referência para alguns 

países africanos de língua oficial portuguesa. No entanto, pensaremos aqui na subversão dessa 

moldura ao compararmos os romances Nove noites (2002), de Bernardo Carvalho, e Os papéis 

do inglês (2000) – primeiro volume da trilogia Os filhos de Próspero –, de Ruy Duarte de 

Carvalho. Isso porque refletiremos sobre o fenômeno inverso, isto é, o processo de migração 

de obras dos países africanos, neste caso, Angola, para o Brasil. 

Alfredo Cesar Melo faz uma pertinente crítica ao pensamento binário, recorrente nas 

análises literárias que consideram apenas as relações Brasil / Europa; periferia / centro ou ex-

colônia / ex-metrópole.  Sua proposta tem como ponto de partida o impacto da produção 

cultural brasileira em relação aos outros países de língua oficial portuguesa. Consideramos 

que a análise inversa também precisa de destaque. Para exemplificação dessa que seria uma 

espécie de moldura “interidentitária inversa”, será analisada aqui a configuração do narrador 

em duas obras do Sul Global – Brasil e Angola. Além de podermos notar aspectos bastante 

similares entre Os papéis do Inglês e Nove Noites, é interessante lembrar que o escritor 

brasileiro escreveu uma resenha sobre Os papéis do inglês, intitulada “Ficção hesitante” 

(Folha de São Paulo, 2001), na qual elenca algumas características do romance de Ruy 

                                                 

7SANTOS, Boaventura de Sousa. “Entre Próspero e Caliban. Colonialismo, Pós-colonialismo e interidentidade”. 

Novos Estudos CEBRAP, nº 66, Julho 2003. 
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Duarte de Carvalho. Pouco tempo depois, em 2002, Bernardo Carvalho lança o romance Nove 

noites com a presença de muitas das características abordadas na resenha8. 

Vemos, a partir dessas obras, que os estudos da moldura “interidentitária” de análise 

podem ser produtivos e precisam de devida atenção. Tantos aspectos similares – como a busca 

pela razão do suicídio de um antropólogo, a narrativa que se constrói aos olhos do leitor e o 

narrador em primeira pessoa – permitem um vasto estudo comparativo desses dois romances. 

Sugerimos aqui, dessa forma, que nos atentemos para outras comparações de movimento Sul 

de África e Sul da América, para refletir, além do passado colonial comum, as estratégias de 

composição da narrativa, bem como identificar o espaço geográfico do “Outro”, como diz 

Ruy Duarte de Carvalho (2008), enquanto ele ainda existe. Sobre essa forma gráfica de 

delimitar o outro, torna-se relevante consultar o artigo “Tempo de ouvir o ‘outro’ enquanto o 

“outro” existe, antes que haja só o outro... ou pré- manifesto neo-animista” (2008), em que 

Ruy Duarte de Carvalho define três diferentes tipos de OUTROS. O primeiro é o OUTRO, em 

itálico, que remete à ex-metrópole, aos descendentes de ex-colonizados e fazem parte as 

populações nacionais dessas ex-metrópoles. Por causa do fenótipo e da cultura, distinguem-se 

da massa dominante. A segunda definição é o ‘outro’, entre apóstrofos, pertencente ao grupo 

do ex-colonizado ocidentalizado, com o qual o Ocidente lida nas ex-colônias. Por último, há o 

“Outro”, entre aspas, propriamente dito. Este integra o grupo que mantêm usos, práticas e 

comportamentos pouco ocidentalizados, isto é, eles não estão inseridos no modo de vida 

ocidental. Esse último grupo, o “Outro”, é o que desperta o interesse do escritor, dentre outras 

coisas, por ser alvo de pressão ocidentalizante. Essa grafia será a adotada no decorrer da 

dissertação para designar o “Outro” presente nas narrativas escolhidas: os pastores Kuvale e 

os índios Krahô e Trumai. 

O estudo comparado aqui proposto está interessado, principalmente, na configuração 

do narrador, pensando em como se desdobra em procedimentos literários presentes em ambos 

os romances, dos quais se destacam: o narrador protagonista da autoficção, o narrador-

etnográfico e o narrador detetive. Sendo assim, a presente dissertação se apoia na moldura de 

análise comparatista “interidentirária” (no caso, inversa) para investigar a configuração do 

narrador nos romances Os papéis do inglês e Nove noites, debruçando-se sobre a relação do 

narrador com o “Outro” e investigando de que forma essa relação pode impactar a escrita, em 

                                                 

8 Moraes (2012a) faz um estudo da resenha de Bernardo Carvalho, mostrando, com exemplos, como ocorrem as 

estratégias levantadas por Carvalho – escrita com destinatário, presença de texto dentro do texto, encenação da 

própria elaboração ficcional e o acúmulo e sobreposição de histórias – em ambas as obras. 
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particular a escrita literária. É importante frisar que nesta pesquisa adotamos o termo autor-

narrador-personagem, não para apreender os próprios Bernardo Carvalho e Ruy Duarte de 

Carvalho, pessoas empíricas, mas porque os narradores das obras, além de serem 

personagens, também são criadores de uma narrativa, visto que reorganizam e inventam 

eventos que compõem a história de Buell Quain e de Archibald Perkings. Dessa forma, a 

dissertação se divide em capítulos que tentam abarcar essas discussões de maneira detida.  

Com o respaldo da “meia-ficção”9 produzida pelos autores, o capítulo 2, intitulado 

“Onde mais te vês...”, traz uma pesquisa do “eu-narrador”, pensando em aspectos literários 

próprios da autoficção. Esse capítulo consiste em uma reflexão sobre o efeito de perturbação 

dos limites entre ficção e realidade, já que na autoficção o narrador em primeira pessoa 

apresenta sua narrativa a partir de – partindo de proposições de Flora Süssekind (1984) – 

lentes trincadas. Refletindo sobre o narrador e também o leitor, este capítulo busca ainda 

apresentar um panorama teórico da autoficção, apoiando-se principalmente na noção de pacto, 

sugerida pelo autor francês Phelippe Lejeune (2008), indicando que este gênero demanda um 

pacto ambíguo de leitura, como indica Anna Faedrich (2015) – pesquisadora que vem se 

debruçando sobre os estudos autoficcionais na literatura brasileira contemporânea. Nos 

romances pesquisados, notamos que a autoficção se apresenta, sobretudo, por meio de dois 

mecanismos literários: a imagem dupla, isto é, o reflexo de características do autor-narrador 

no personagem; e a encenação da escrita, estratégia narrativa na qual o autor-narrador exibe o 

próprio processo de criação. Este capítulo, portanto, terá como finalidade apresentar um 

estudo comparativo do autor-narrador-protagonista configurado nos parâmetros da escrita de 

si.  

O capítulo 3 – “É lá que mais te diz...” – traz um questionamento sobre a etnografia 

e, consequentemente, a representação do outro nas obras em estudo, destacando suas 

diferenças. Tendo em conta as “interferências e contiguidades”10 entre literatura e 

antropologia, investigamos a configuração da escrita etnográfica no campo literário notando 

que, ao mesmo tempo que a etnografia surge nas obras de Bernardo Carvalho e Ruy Duarte de 

Carvalho, é, paradoxalmente, negada ou boicotada. A partir disso, pensaremos na 

representação do “Outro” nas narrativas – considerado o não-ocidental, no caso de Os papéis 

do inglês, os pastores Kuvale e, no caso de Nove noites, os índios Krahô e Trumai. Dessa 

                                                 

9 “Terá sido pois evitando também escolhos desta ordem que acabei por me ver, de há uns anos a esta parte, a 

escrever também uma espécie de ficção, ou uma meia-ficção” (CARVALHO,R., 2008a, p. 19). 

10 Substantivos adotados por Ruy Duarte de Carvalho na palestra “Literatura e antropologia: possíveis 

interferências” (2004), ministrada na USP e disponibilizada pela instituição Casa das Áfricas. 



18 

 

forma, analisaremos de que modo se dá e qual é o efeito do olhar etnográfico na construção da 

narrativa dos romances escolhidos, bem como as tensões entre o sujeito narrador e o “Outro”.  

Por fim, o capítulo 4 – “Desvendando, vivendo e preservando certos mistérios” – faz-

se nas malhas dos mistérios e seus efeitos. Ao analisar as obras de Bernardo Carvalho, Karl 

Erik Schollhammer (2009) aponta para a metaliteratura, indicando que Nove noites se constrói 

a partir da interação com outras literaturas (SCHOLLHAMMER, 2009, p. 131). Pensando 

nisso, este capítulo será voltado para uma análise mais diligente dos seguintes mecanismos: 

intertextualidade, paródia e a presença de traços do romance policial. Aqui investigaremos 

certos elementos do romance policial: tipos de narradores, tipos de personagens e a estrutura 

narrativa. Pensaremos, assim, de que modo o excesso de referências e colagens – remetendo a 

procedimentos intertextuais – estão imbricados em efeitos de aproveitamento, boicote e 

subversão do romance policial.  

Este trabalho propõe, portanto, uma reflexão sobre a relação entre o “Eu-narrador” e 

os “outros”/”Outros” nas duas obras escolhidas para análise. Objetiva-se traçar um estudo 

comparativo apontando as contiguidades dos procedimentos narrativos, tendo um olhar 

voltado para a configuração do narrador-autoficcional, do narrador-etnográfico e do narrador-

detetive. Pensaremos os efeitos dos procedimentos literários próprios desses modos 

discursivos presentes nos romances, sugerindo que desembocam em diferentes representações 

do “Outro”, perpassando o espelhamento dos autores nas narrativas, certas tensões no contato 

entre o “Eu” e o “Outro” e um feixe de mistérios não resolvidos. 
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2 – “ONDE MAIS TE VÊS...” 

 

 “O eu não é, portanto, o ponto de partida, como 

na autobiografia, mas o ponto de chegada.” 

 (NIZON. La republique Nizon, rencontre avec 

Philippe Dérivière, Paris, Les Flohic, 2003, p. 128 

apud NORONHA, 2015, p. 205) 

O autor-narrador de Os papéis do inglês se vê em uma encruzilhada ao ser indagado 

pela amiga da sobrinha de seu primo Kaluter – essa personagem não tem nome, mas tem um 

papel importante na história, pois, além de ser a destinatária do livro, participa da viagem com 

o narrador. A personagem o questiona “o que faz você aqui? [...] Anda à procura de 

etnografias, de exaltações ou de tesouros?” (CARVALHO, R., 2007, p. 154). Diante da 

pergunta, o narrador inicia uma série de “ruminações ansiosas” de possíveis respostas e, 

dentre elas, coloca aquela anotação que ele considera uma pérola: “onde mais te vês é lá que 

mais te diz” (CARVALHO, R., 2007, p. 154). Essa frase é o ponto central de nossa pesquisa, 

visto que resume o que propomos: onde o narrador está (território Kuvale) diz muito sobre ele 

mesmo. Nesse contexto, a interpretação do advérbio de lugar “onde” pode ir além do 

território, pode metaforizar a própria narrativa, a “estória”11. Não é de forma diferente que o 

capítulo referente a essa parte no romance, 42, termina com um parêntese no qual o autor 

reflete sobre sua busca dos papéis e a ligação com uma busca pessoal; sobre o tesouro 

buscado pelo personagem principal, o Perkings, e os tesouros investigados pelo autor-

narrador:  

 

 

Detenho-me para pensar se ao longo do meu débito e à medida em que fui 

insinuando a estória do inglês, não terei produzido uma expectativa a que o 

meu trabalho imaginativo acabou por não garantir provimento. E se tal 

ênfase não terá afinal traído também a minha voluntariosa intenção de 

explorar as contiguidades que me pareciam interessantes, e evidentes, entre 

essa estória – e o tratamento de quem a protagonizava – e a minha própria 

busca dos papéis do Inglês e do meu pai. Um enredo único, portanto, que se 

desenvolveria através de vários leit-motifs, incluindo o dos tesouros. 

(CARVALHO, R., 2007, p. 157) 
 

 

                                                 

11 Termo usado recorrentemente por Ruy Duarte de Carvalho para designar histórias ficcionais.  
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Assim, a trama do romance em questão parte da busca do narrador por algo: papéis, 

resolução do mistério da morte de Perkings, o pai, tesouros; porém, em sua narrativa, muitas 

vezes truncada e digressiva, acaba por esbarrar-se em si mesmo. Em outras palavras, o 

narrador parte da “recontação” da crônica de Henrique Galvão, mas ao longo dos territórios 

Kuvale e narrativo percebe-se que o ponto de chegada é o próprio eu-narrador, como indica 

Paul Nizon – na epígrafe deste capítulo – quando explica que suas obras são autoficcionais e 

se preocupam com um “eu” fluido e, paradoxalmente, o “eu”, ao mesmo tempo que é o ponto 

de chegada, é inatingível. Antes de nos aprofundarmos nas ponderações sobre os elementos 

“eu” e “autor”, atentemo-nos para o entendimento da estrutura narrativa das obras.  

No romance Os papéis do inglês, o narrador-personagem – que se reconhece como o 

próprio Ruy Duarte de Carvalho (CARVALHO, R., 2007, p. 36) – faz uma viagem em busca 

de uns papéis que poderiam explicar o surto de um caçador de elefantes chamado Perkings, 

ocorrido em 1923 na beira do rio Kwando, em Angola. Durante o surto, Perkings mata tudo 

ao redor e a si mesmo. O autor parte da crônica de Henrique Galvão “O branco que odiava as 

brancas” (1929), a qual relata, de maneira sucinta, a ira do Sr. Perkings e a justifica pelo ódio 

que o protagonista possuía pelas mulheres brancas. Segundo o narrador de Os papéis do 

inglês, a estória de Henrique Galvão possuiria carência de detalhes, por isso ele acrescenta 

elementos ficcionais à crônica. O autor cria, assim, uma nova “roupagem” para o Sr. Perkings, 

o qual, na sua trama, chama-se Archibald Perkings, e o identifica como antropólogo londrino 

antes de se tornar caçador de elefantes. Dessa maneira, o romance apresenta dois planos 

narrativos: o primeiro consiste nos relatos de viagem do narrador-personagem à procura dos 

papéis do inglês e o desencadeamento da criação da história do Perkings; já o segundo plano 

seria esta história, ou seja, a história do inglês Archibald Perkings. Além dos dois planos, 

podemos visualizar três temporalidades diferentes diluídas na narrativa: 1) o tempo da viagem 

do narrador, aproximadamente um ano; 2) o tempo de escrita dos fragmentos do que poderiam 

ser de um diário, no caso, dez dias e nove noites; 3) o tempo da estória do Perkings, 1923 

(MORAES, 2009, p.189).  

O plano narrativo que será relevante para a presente análise é o primeiro, pois, além 

da apresentação autoficcional do narrador, há procedimentos de encenação da escrita 

ficcional, como veremos adiante.  Ademais, percebe-se que o autor-narrador, nesse plano, 

explicita de que maneira ele supre, ficcionalmente, as brechas da história de Galvão, como 

uma tentativa de “tapa-buraco”, pois os acontecimentos, na crônica, seriam “desprovidos de 

substância capaz de sustentar a dramaticidade das ocorrências” (CARVALHO, R., 2007, p. 
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61). Pode-se resgatar a imagem do molho bechamel, apresentada pelo historiador francês  

François Dosse (2009), a qual indica as estratégias dos biógrafos de preencher a vida do 

biografado com elementos ficcionais e usar a imaginação como recurso de acesso à verdade. 

No trecho a seguir, é possível notar como o narrador assume a utilização desse recurso: “Da 

mesma forma que eu, a deter-me agora nesta estória, haveria de introduzir muita perturbação 

e muita invenção minhas na versão das coisas” (CARVALHO, R., 2007, p. 18). Além disso, 

parece que Nove noites e Os papéis do inglês entram tanto no plano da biografia – no caso, 

dos personagens – quanto no da autoficção, quando se trata dos procedimentos da escrita e no 

tipo de narrador. Os narradores também assumem o papel de biógrafos. Assim, “o biógrafo 

expõe o seu ‘eu’, o percurso que ensejou o encontro com o sujeito biografado, a relação 

pessoal entre ambos [...] o biógrafo costuma inserir-se na vida alheia a ponto de a separação 

entre autobiografia e biografia quase desaparecer” (DOSSE, 2009, p. 100). Esse 

desaparecimento torna-se verificável nas narrativas a partir do momento em que o leitor fica 

confuso com os entrelaçamentos do plano narrativo do personagem com o do autor-narrador. 

O romance Nove noites é composto por fragmentos (em estilo itálico) de uma carta 

escrita, infere-se, pelo personagem Manoel Perna, e pela narração (em estilo normal) do 

narrador-personagem em busca das razões que levaram o jovem antropólogo americano Buell 

Quain a se suicidar no Brasil, no território dos índios Krahô, em Tocantins. A composição da 

narrativa se dá através de dados reais provenientes de jornais e fotos que elucidam o narrador 

e, consequentemente, o leitor acerca da morte de Buell Quain. 

Antes de morrer, o antropólogo escrevera sete cartas destinadas a: Ruth Benedict, 

orientadora de Quain da Universidade Columbia, em Nova York; Dona Heloísa Alberto 

Torres, diretora do Museu Nacional no Rio de Janeiro; Manoel Perna, engenheiro de Carolina 

de quem se tornara amigo; Capitão Ângelo Sampaio, delegado de polícia da cidade; uma para 

seu pai, Eric Quain; outra carta ao reverendo Thomas Young e, por último, ao cunhado 

Charles C. Kaiser. O narrador, assim, faz o trabalho de encontrar e desvendar essas cartas. 

Então, com o decorrer da história, começa a considerar a existência de uma oitava carta – “foi 

quando comecei a acalentar a suposição de que devia haver (ou ter havido) uma oitava carta” 

(CARVALHO, B., 2006, p.102).  

Curioso em demasia com o episódio da morte de Quain, o narrador-personagem 

busca ligações e cria várias elucubrações sobre o que o levaria ao suicídio e se realmente fora 

um suicídio. Dentre algumas hipóteses levantadas, podemos destacar duas: a sugestão de um 

incesto entre Quain e sua irmã, Marion, em que esse incesto provocaria sua morte por causa 
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do cunhado – “Não deixa de ser um mistério que entre as sete cartas escritas por Quain nas 

horas que precederam o suicídio uma fosse endereçada ao cunhado.” (CARVALHO, B., 2006, 

p.77) –; ou suicídio motivado por um problema psicológico, podendo ser a bipolaridade, que é 

possível inferir, primeiramente, pelo ar de mistério envolvido em uma das cartas de Quain, 

direcionada a Dona Heloísa, na qual o personagem afirma “os índios estão a salvo, pelo que 

fico muito feliz”. O narrador, então, questiona: “a salvo de quê? Ou de quem?” 

(CARVALHO, B., 2006, p. 78). Até aqui pode haver inúmeras interpretações da afirmação de 

que “os índios estão a salvo”, mas é a partir da página 101 que o leitor começa a pensar que os 

índios poderiam estar a salvo do próprio Buell Quain. Na passagem abaixo o narrador dá a 

entender que Quain sofreria de bipolaridade: 

 

 

A saída de Buell Quain da aldeia pela última vez lembra uma fuga. [...] Se 

estava realmente louco, e a despeito do clichê psicológico, era então uma 

fuga de si mesmo, do duplo que o mataria na eventualidade de uma nova 

crise, que se aproximava. Deve ter sentido a iminência de uma nova crise e 

decidido ir embora antes que fosse tarde demais. Na solidão, vivia 

acompanhado dos seus fantasmas, via a si mesmo como a um outro de quem 

tentava se livrar. (CARVALHO, B., 2006, p. 101, grifo nosso) 

 

 

Da mesma forma que o romance de Ruy Duarte de Carvalho, Nove noites apresenta 

dois planos narrativos. O primeiro seria o plano em que o narrador narra sua busca por dados 

que montem o puzzle-Quain, enquanto o segundo seria a carta destinada, ao que parece, a um 

amigo do Quain. Nessa carta, o emissor expõe o que aconteceu nas nove noites que 

antecederam a morte do etnólogo, as quais passou na companhia deste. Já as temporalidades 

aqui são duas, “há o relato da vivência de Quain entre os índios; e a investigação do narrador, 

em busca de pistas que expliquem a morte do antropólogo”12. No romance de Bernardo 

Carvalho percebem-se, portanto, dois narradores: o narrador das cartas em itálico e o narrador 

principal. 

Ao apresentar uma possibilidade de estudo do ponto de vista na ficção com foco nos 

tipos de narradores, Norman Friedman (2002) parte da distinção de Percy Lubbock13 entre 

cena (mostrar) e sumário narrativo (narrar) para delimitar a intervenção ou não do narrador, 

desenvolvendo, a partir disso, os tipos de autores – interessante notar que Friedman usa o 

termo “autor” para tratar da voz que fala na narrativa. Assim, quanto mais o narrador pretende 

                                                 

12 Trecho da contracapa de Nove noites da Companhia das letras de 2006. 

13 LUBBOCK, Percy. A técnica da ficção. São Paulo, Cultrix/ /Edusp, 1976. 
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narrar objetivamente, mais a narrativa se aproxima da cena, ao passo que no sumário o 

narrador conta “passando por cima dos detalhes e, às vezes, sumariando em poucas páginas 

um longo tempo da HISTÓRIA” (LEITE, 2002, p. 15). Nas palavras de Friedman,  

 

 

a diferença principal entre narrativa e cena está de acordo com o modelo 

geral particular: sumário narrativo é um relato generalizado ou a exposição 

de uma série de eventos abrangendo um certo período de tempo e uma 

variedade de locais, e parece ser o modo normal, simples, de narrar; a cena 

imediata emerge assim que os detalhes específicos, sucessivos e contínuos 

de tempo, lugar, ação, personagem e diálogo, começam a aparecer. Não 

apenas o diálogo mas detalhes concretos dentro de uma estrutura específica 

de tempo-lugar são os sine qua non da cena. (FRIEDMAN, 2002, p. 172) 

 

 

O narrador de Os papéis do inglês se identifica como o próprio autor, só que 

ficcionalizado, ao passo que o narrador de Nove noites não assume claramente a identidade do 

autor, porém, a narrativa apresenta indícios da homonímia autor-narrador. Pensando nos 

narradores, com base na “tipologia do ponto de vista” de Friedman, notamos que no plano da 

história da viagem do narrador de Os papéis do inglês em busca dos papéis (primeiro plano), 

apresenta-se um narrador-personagem. Ao passo que no plano da história do Archibald 

Perkings (segundo plano), encontra-se um narrador intruso seletivo, visto que ele expõe, na 

maior parte do livro, o pensamento do inglês, Perkings, e não dos outros personagens. 

Todavia, o capítulo Intermezzo, inserido no meio do livro com escrita tipo itálico, distingue-se 

do restante do romance porque, enquanto a narrativa dos outros capítulos se camufla nas 

incessantes digressões, citações e intervenções do primeiro plano narrativo, o Intermezzo é 

composto apenas pela narração. Iniciado pelo título “Como num filme”, essa parte se 

assemelha, de fato, à descrição de uma cena de filme. O narrador também se modifica e 

transforma-se em um narrador onipresente, isto é, um único narrador assume a plasticidade de 

modificar-se em determinados momentos da narrativa. Com isso, vemos que no romance se 

apresentam, pelo menos, três tipos de narradores: o narrador-personagem, o narrador intruso 

seletivo e o narrador onipresente. É importante delimitar os diferentes tipos de narradores para 

mostrar de que forma e em qual narrador percebem-se traços autoficcionais, que, neste caso, 

será o narrador-personagem do primeiro plano narrativo.  

A oscilação de tipos de narrador também é verificável em Nove noites, no entanto, 

este romance apresenta uma configuração diferente. Consideraremos para a análise aquele que 

chamamos de narrador principal. Pelo caráter investigativo jornalístico constante do narrador, 

percebemos a predominância de um narrador-personagem em movimento de busca e 
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esclarecimento que, simultaneamente, mostra a si mesmo, seus medos e questionamentos. Por 

outro lado, assim como no romance de Ruy Duarte de Carvalho, o mesmo narrador-

personagem oscila para narrador-onisciente neutro, o qual traça uma narrativa para o 

personagem Buell Quain a partir dos dados coletados, aproximando-se de uma linguagem que 

beira a jornalística14. Vale lembrar que essa plasticidade do narrador não é algo exclusivo das 

obras aqui estudadas, pois trata-se “sempre de uma questão de predominância e não de 

exclusividade, já que é difícil encontrar, numa obra de ficção, especialmente quando ela é rica 

em recursos narrativos, qualquer uma dessas categorias em estado puro” (LEITE, 2002, p. 

27). 

 

2.1 – PELAS LENTES TRINCADAS 

 

A autora Flora Süssekind (1984), em Tal Brasil, qual romance?, critica a relação de 

paternidade entre obra e autor na ideia “tal, qual”, pois na literatura implica a tríade 

paternidade, autoria e nacionalidade, sendo: “tal pai, tal filho; tal escritor, tal obra; tal nação, 

tal literatura” (SÜSSEKIND, 1984, p. 34). Nesse afã, a autora traça um estudo do naturalismo 

propondo como tais estruturas relacionadas estão implicadas nessa estética, a qual se repete, 

em sua perspectiva, três vezes na história da literatura brasileira. 

A primeira vez que a estética naturalista aparece, no final do século XIX, seria como 

estudos de temperamento, tendo como base a visão científica, própria do pensamento 

positivista e evolucionista deste fim de século. Já a volta ao naturalismo, sua segunda 

aparição, dera-se na década de 1930 como ciclos romanescos memorialistas, com base no 

fator econômico. Por último, o naturalismo ressurge na década de 1970 como romance-

reportagem-depoimento, calcado no jornalismo. Os três persistem em uma “observação 

cuidadosa dos fatos” (SÜSSEKIND, 1984, p. 40;87). Observa-se que Nove noites, também o 

romance Mongólia (2003), de Bernardo Carvalho, perturbam marcas desse naturalismo da 

década de 1970. Tanto no primeiro quanto no segundo transparecem um toque jornalístico, 

em que os narradores buscam elementos (depoimentos, cartas, fotos, jornais e livros) que 

comprovem uma certa verdade, no entanto, esses elementos se misturam com elementos 

                                                 

14 Bernardo de Carvalho, além de escritor, é jornalista. Podemos ver que a narrativa se contamina desse discurso, 

por meio de um possível pacto com a neutralidade e objetividade na apresentação da história de Quain 

propriamente dita. 
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ficcionais. Essas obras criam, assim, uma combinação entre os domínios da ficção e da não-

ficção, deixando o leitor sem chão, visto que o exagero de informação cria opacidade e não 

transparência. Configura, portanto, um efeito de perturbação. 

O que nos interessa na análise de Süssekind neste momento são os instrumentos que 

ela atribui, metaforicamente, ao tipo de visão que autores de cada momento do naturalismo 

assumem, pensando que nesse projeto literário ler é ver. O naturalismo do século XIX “se 

munia de microscópios para observar organismos individuais e nacionais e formular seus 

diagnósticos” (SÜSSEKIND, 1984, p. 105). Enquanto na década de 1930, o instrumento ideal 

seria o telescópio “para captar um espectro temporal tão amplo, [...] um instrumento ótico 

capaz de perceber o que está longe, de focalizar as distâncias” (SÜSSEKIND, 1984, p. 105). 

Já nos anos 70, por almejar o imediato, o olhar se volta para algo quase imperceptível em 

meio à circulação de notícias da época, exige a radiografia/raio-x, a qual “revela o que não se 

vê, o que está ‘dentro’, o ‘outro lado’” (SÜSSEKIND, 1984, p. 106).  

Nessa mesma linha de analogias, observamos que a literatura contemporânea de que 

tratamos aqui teria o efeito ótico – termo de Süssekind – de olhar através de lentes trincadas, 

visto que traz um olhar fragmentado, em mosaico, no qual o sujeito apreende a realidade, não 

como uma totalidade, mas sim fragmentada. Tal efeito se dá, principalmente, porque o próprio 

sujeito da ficção – seja narrador ou não – constitui-se fragmentado, configurando o que Stuart 

Hall (2014) chama de sujeito pós-moderno. A esse tipo de sujeito preferimos o termo 

“fragmentário”, visto que engloba melhor a adjetivação pertinente ao nosso objetivo. 

Ao refletir sobre a questão da identidade, Hall distingue três concepções de sujeito: o 

sujeito do iluminismo, aquele dotado das competências da razão, da consciência e da ação, 

sendo uma concepção “individualista” do sujeito; o sujeito sociológico, para o qual a 

“identidade é formada na ‘interação’ entre o ‘eu’ e a sociedade” (HALL, 2014, p. 11), assim, 

não assume a autossuficiência do sujeito iluminista; e, por último, o sujeito pós-moderno, que 

consiste na identidade móvel, de um ser fragmentado que gira em torno de um “eu” não-

coerente. Pensando nesse sujeito pós-moderno, entendemos que ele ocupa o ponto de chegada 

e o ponto de partida da autoficção, isto é, tanto o olhar do “eu” autor-narrador quanto sua 

busca por um sujeito – sejam os personagens ou o próprio autor-narrador – são focados por 

uma lente trincada, em que o resultado seria a representação fragmentada do sujeito, 

fragmentos de identidade e fragmentos de ficção e realidade. Nas palavras de Hall: “O sujeito, 

previamente vivido como tendo uma identidade unificada e estável, está se tornando 
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fragmentado; composto não de uma única, mas de várias identidades, algumas vezes 

contraditórias ou não resolvidas” (HALL, 2014, p. 11). 

As narrativas contemporâneas brasileiras têm um ou outro elemento naturalista, 

porém, não podemos rotulá-las como tal. Recorrendo a Süssekind novamente, o naturalismo 

se define “como apropriação fiel, como imagem, como mimetismo, a ficção naturalista não dá 

lugar à interpretação múltipla, não se abre ao deciframento do leitor” (SÜSSEKIND, 1984, p. 

106-107). Ao contrário das narrativas naturalistas, o romance contemporâneo se vale da 

interpretação aberta, da participação do leitor, do final sem fim, como Nove noites, em que as 

últimas páginas do livro nos confundem e não nos mostram a resolução para o mistério posto 

no início.   

Além disso, em consonância com Karl Erik Schollhammer (2009), o realismo não 

daria conta de abarcar as multifacetas das representações do real. Dessa forma, quando há 

rompimentos da verossimilhança interna, isto é, quando a própria lógica interna da narrativa é 

rompida15, como em Nove noites, a chave de leitura realista é imediatamente quebrada. Nas 

palavras de Scholhammer, “a diluição da fronteira entre a reportagem realista e o romance, 

entre documento e ficção não conduz aqui a uma ficcionalização da realidade, mas ao 

reconhecimento da insuficiência do realismo para dar conta da complexidade e das múltiplas 

facetas e versões da verdade” (SCHOLLHAMMER, 2009, p. 128). Pensando nesses termos, o 

narrador de Nove noites elenca documentos e cartas que remetem à vida – e talvez à morte – 

de Buell Quain, mas depois afirma que elas nunca foram escritas, como no caso da carta de 

Manoel Perna. Na estrutura do romance, a escrita da carta que aparece em itálico é associada 

ao engenheiro Manoel Perna, porém, já no final da narrativa, o narrador encontra os filhos do 

engenheiro e estes elucidam que o pai morreu afogado e não deixou nenhum papel ou 

testamento. O narrador finaliza essa parte da narrativa afirmando: “Manoel Perna não deixou 

nenhum testamento, e eu imaginei a oitava carta” (CARVALHO, B., 2006, p. 121). Percebe-

se, assim, que o autor boicota a ilusão do revestimento de realidade16, perturbando a própria 

                                                 

15 Esse rompimento se dá em Nove noites quando, por exemplo, grande parte da narrativa se baseia em uma 

carta/testamento que se mostra inventada pelo narrador-personagem, como aponta Klinger: “Quase no final do 

romance o narrador conta que Manoel Perna morrera afogado sem deixar ‘nenhum papel ou testamento, 

nenhuma palavra sobre Buell Quain’. ‘Manoel Perna não deixou nenhum testamento, e eu imaginei a oitava 

carta’ (p. 135). Esta frase, inserida quase no final do romance, desconstrói a própria verossimilhança interna do 

relato” (KLINGER, 2012, p. 147). Nessa passagem, portanto, além do autor boicotar os efeitos de revestimento 

de realidade, ele perturba a própria construção lógica da narrativa. 

16 No decorrer da dissertação, usa-se o termo “revestimento de/do real/realidade” para se referir à estratégia 

narrativa de introduzir elementos do “real” na estrutura do enredo, como fotos, cartas, notícias, diários, pessoas 

“reais”, etc., buscando aparentar similaridade com o que está no mundo. Defende-se aqui que os autores-
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construção da narrativa, bem como, segundo Klinger (2012, p. 147), a verossimilhança interna 

da história.  

Talvez uma leitura apressada de Nove Noites possa sugerir que o narrador seleciona 

elementos do âmbito do que se entende por verdade e realidade para trazer tons de 

verossimilhança externa ao texto. No entanto, se analisarmos atentamente, os efeitos são 

contrários, como indicado, o realismo é sabotado. Ao analisar os personagens de Nove noites 

e outras obras de Bernardo Carvalho, Schollhammer afirma o seguinte sobre a falsa estampa 

do realismo: 

 

 

Obcecados pela tarefa de elaborar respostas, os personagens de Carvalho 

estão em movimento de investigação dos fatos e dos eventos que escreveram 

suas histórias e fornecem pistas que levam à origem familiar e à identidade, 

mas sempre numa construção de realidade realista apenas em aparência e 

que, no desenrolar dos eventos, vai perdendo verossimilhança e congruência. 

(SCHOLLHAMMER, 2009, p. 35) 

 

 

O narrador se assumia deveras obcecado por essa investigação, como é possível 

verificar neste trecho: “na minha obsessão, cheguei a me flagrar várias vezes com a foto na 

mão, intrigado, vidrado, tentando em vão arrancar uma resposta [...]”17 (CARVALHO, B., 

2006, p. 28). A partir de uma construção que boicota a verossimilhança, portanto, o narrador 

aparenta assumir, num primeiro momento, uma roupagem realista ao elencar fotos, cartas 

documentos, entrevistas e viagem ao Xingu, mas, ao decorrer da narrativa, esses elementos 

não auxiliam de maneira definitiva na determinação do narrador em resolver a questão do 

suicídio. Dessa forma, Nove noites se reveste de falsos artifícios do realismo para o boicotar, 

aproximando-se mais da ficção do que da “realidade”. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

narradores de Nove noites e Os papéis do inglês, em um primeiro momento, parecem assumir um revestimento 

do real na narrativa, mas, na verdade, há uma sabotagem a este movimento, aproximando-os mais da ficção, em 

detrimento da autobiografia e da biografia.  

17 A foto mencionada na citação, refere-se a uma foto tirada no jardim do Museu Nacional em 1939 – ano da 

morte de Quain – com os antropólogos Heloísa Alberto Torres, Charles Wagley, Raimundo Lopes, Edson 

Carneiro, Claude Lévi-Strauss, Ruth Landes e Luiz de Castro Faria. Sobre essa citação, é interessante notar que 

três páginas depois Luiz Castro Farias usa a mesma palavra – obsessão – para caracterizar Buell Quain. 
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2. 2 – MECANISMOS DA AUTOFICÇÃO: O INDECIDÍVEL E O PACTO AMBÍGUO 

 

A narrativa que confunde o contrato de leitura – se deve ser tomada como ficcional 

ou real – tem sido recorrente na literatura contemporânea. Schollhammer (2009) delimita esse 

movimento, que pende para o real, de 1964 até os dias de hoje, tendência que o autor 

denomina literatura testemunhal e neorrealista.  Já Klinger afirma que houve uma virada 

temática e a volta do “eu” na literatura. O mercado editorial tem vendido e apostado em 

escritas de si e obras que, de alguma forma, tragam uma impressão do real18. O leitor procura 

por esse tipo de leitura desde os Best-sellers (autobiografias de subcelebridades e youtubers) 

até livros premiados, como A resistência (2015)19, de Júlian Fuks. Alguns exemplos de livros 

que se encaixam nesse paradigma do “novo realismo”, como chama Schollammer, são: 

Tentativas de capturar o Ar (2016), de Flávio Izhaki; A resistência, de Júlian Fuks; Nove 

noites (2002), Mongólia (2003) – Bernardo Carvalho; O filho eterno (2007) – Cristóvão 

Tezza; etc. Isso para citar apenas alguns. Além dos não-brasileiros que surgem como 

exemplos nesta dissertação: Baseado em fatos reais (2015), da francesa Delphine De Vigan, 

Os papéis do inglês (2000), Paisagens propícias (2005), Desmedida (2007) de Ruy Duarte de 

Carvalho.  

Vemos romances como Baseado em fatos reais e Tentativas de capturar o ar em que 

o leitor fica confuso quanto à chave de leitura devido à estratégia composicional narrativa, 

indeciso quanto ao estatuto dos elementos paratextuais (prefácio e posfácio que fazem parte 

da história ficcional), incapaz de delimitar se está diante do ficcional ou não. Confusão que o 

leitor só consegue sanar precariamente com uma leitura mais atenta e uma pesquisa extra-

livro. De forma análoga, Os papéis do inglês e Nove noites perturbam estratégias de 

revestimento do real, em que há uma diluição das fronteiras autor-narrador-personagem. 

Na busca pela delimitação do que é um autor, Michel Foucault (1969) parte do nome 

do autor para entender a função-autor. O nome do autor diverge de um nome próprio comum, 

                                                 

18 Não é por acaso que filmes com a etiqueta “baseado em fatos reais” – como Lo impossible (Juan Antonio 

Bayona , 2012), Dallas Buyers Club (Jean-Marc Valleé, 2013), The social Network (David Fincher, 2010), 127 

hours (Danny Boyle, 2010), The Theory of Everything (James Marsh, 2014), The Imitation Game (Morten 

Tyldum, 2014), Spotlight (Tom McCarthy, 2015), etc  – são sucesso de bilheteria nos cinemas. 

19 Em 2016, ganhou o Prêmio Jabuti na categoria romance e foi 2º colocado do Prêmio Oceanos de Literatura em 

Língua Portuguesa. Interessante notar que dentre as categorias do Prêmio Jabuti, até 2014, havia “Melhor livro 

de não-ficção” e “melhor livro de ficção”. No entanto, a partir de 2014, optaram por não discernir mais esses 

prêmios, que parecem ter se resumido à categoria Romance. Isso pode indicar que, a partir de 2014, o júri 

reconheceu que ficou mais difícil distinguir ficção e não-ficção, justamente por essa tendência da literatura 

contemporânea de que falo neste capítulo.  
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indica que um discurso não é um conjunto de palavras quaisquer, ditas no dia a dia.  Consiste, 

portanto, em um corpus – texto – dotado de uma assinatura, composta pelo nome público 

responsável por uma obra (autor). Essa assinatura seria, assim, um tipo de função do autor, a 

qual regula de que forma os discursos funcionam e circulam na sociedade. Assim, 

 

 

a função-autor está ligada ao sistema jurídico e institucional que contém, 

determina, articula o universo dos discursos; ela não se exerce 

uniformemente e da mesma maneira sobre todos os discursos, em todas as 

épocas e em todas as formas de civilização; ela não é definida pela atribuição 

espontânea de um discurso ao seu produtor, mas por uma série de operações 

específicas e complexas; ela não remete pura e simplesmente a um indivíduo 

real, ela pode dar lugar simultaneamente a vários egos, a várias posições-

sujeito que classes diferentes de indivíduos podem vir a ocupar. 

(FOUCAULT, 1969, p. 20) 

 

 

Ruy Duarte de Carvalho e Bernardo Carvalho tratados aqui, nessa perspectiva foucaultiana, 

consistiriam numa função-autor, distinta da pessoa empírica. Para pensar a morte do autor, 

Barthes (2004) “apoiava-se fortemente no desenvolvimento da linguística de Benveniste, para 

a qual só existia sujeito da enunciação enquanto pessoa verbal: o eu que escreve é vazio, ele 

só existe enquanto enunciador” (FIGUEIREDO, 2014, p. 186). A contribuição de Benveniste 

é pertinente para pensar na função-autor principalmente quando este também é o narrador. O 

“eu”, para Benveniste (FIGUEIREDO, 2014), se coloca na enunciação esvaziada da pessoa 

cheia, é como se a enunciação fosse uma projeção desvinculada da pessoa por trás dela. A 

função-eu, dessa forma, seria apenas uma função gramatical, em que o pronome é esvaziado e 

não uma pessoa. Da mesma forma, o autor é uma função esvaziada. 

Para a apreensão desses processos, cabe a desconstrução de um pensamento binário, 

em que um está sempre em oposição ao outro, como Derrida propõe em seu empenho em 

abolir os binarismos. O pensamento do entre-lugar de Silviano Santiago (2000), por exemplo, 

está em diálogo com a contribuição de Derrida. Assim, o leitor da autoficção se vê em uma 

espécie de entre-lugar, que Paul de Man (2012) entende como uma situação de desconforto, 

como “ficar preso em uma porta giratória ou catraca” (MAN, 2012, s/n). Esse desconforto se 

dá, principalmente, pela ambiguidade do pacto de leitura, não tendo como assumir uma ou 

outra chave de leitura, sendo indecidível: “parece então que a distinção entre ficção e 

autobiografia não é uma polaridade ou/ou: é indecidível”. No entanto, Paul de Man parece 

indicar que tanto a ficção quanto a autobiografia configuram o “indecidível”, pois afirma que 

não existe autobiografia em seu estado puro, bem como ficção pura; ambas se retroalimentam. 
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Dessa forma, para ele, não existe autobiografia e toda autobiografia é uma autoficção. A 

concepção de Barthes sobre escritas de si coincide com a de Man, com efeito, Barthes entende 

que não tem como falar de si sem entrar no imaginário. Autor, narrador e personagem da 

autoficção se configuram, portanto, nesse entre-lugar, nessa zona indecidível, não sendo 

possível demarcar linhas fronteiriças nítidas entre eles. 

Quando falamos de aspectos biográficos de Ruy Duarte de Carvalho e Bernardo 

Carvalho, a abordagem é performática, ficcional e remete à função-autor, não ao autor-

pessoa. Como explica Lejeune (2008, p. 23): “Um autor não é uma pessoa. É uma pessoa que 

escreve e publica. Inscrito, a um só tempo, no texto e no extratexto, ele é a linha de contato 

entre eles. O autor se define como sendo simultaneamente uma pessoa real socialmente 

responsável e o produtor de um discurso”. Considerando o problema da autoria, pode-se dizer 

que o autor da autoficção assumiria uma postura “xamânica”20, pois transita entre as várias 

facetas que este pode assumir, sendo autor-pessoa/empírico, função-autor, assinatura do autor, 

autor-narrador, autor-personagem, autor-escritor, etc; além da plasticidade do próprio 

narrador tratada anteriormente. 

Em suma, as fronteiras autor-narrador-personagem do romance passam a se diluir na 

literatura autoficcional, sendo arriscado delimitar quais são os reflexos do autor no narrador e 

deste no personagem, pois, de certa forma, “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, o mito do 

escritor” (KLINGER, 2012, p. 45). Klinger parte da concepção de Barthes sobre mito21 – o 

qual “não é uma mentira, nem uma confissão: é uma inflexão” (BARTHES, 2003, p. 221 

apud KLINGER, 2012, p. 46) – para argumentar que a autoficção cria mitos do escritor, visto 

que este ocupa um lugar dúbio entre mentira e confissão. Desse modo, tanto o indecidível de 

Man quanto o mito do escritor de Klinger assumem que o escritor/autor-narrador da 

autoficção habita um entre-lugar: entre ficção e não-ficção; entre confissão e mentira; entre 

memória e imaginação. Pensando na incerteza que os elementos narrativos trazem, 

configurando um pacto obscuro, não nos deteremos a informações que podem ou não ser 

verdade ou estar relacionadas com a vida dos autores, antes disso, pretendemos mostrar os 

mecanismos da dubiedade autoficcional.  

                                                 

20 O xamã, na perspectiva ameríndia, pode trocar de “pele” e transitar entre os mundos, o mundo da onça e o 

mundo humano, por exemplo. A analogia aqui traçada se baseia nessa transitividade do xamã. Cf. CASTRO 

Eduardo viveiros de. A inconstância da alma selvagem. São Paulo: Cosac Naify, 2011. 

21 BARTHES, Roland. Mitologias. Tradução de Rita Buongermino, Pedro de Souza e Rejane Janowitze. Rio de 

Janeiro: Difel, 2003. 
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O romance, segundo Bakhtin (1998), é um gênero que foi feito para ser desfeito, o 

qual se apresenta fluido, inacabado, que se apropria de outros gêneros tradicionais 

(principalmente a comédia), sendo parodístico. Pensando nisso, verifica-se que o romance é 

um gênero que possui tamanha plasticidade que permite inúmeras formas de um mesmo 

gênero. Assim, as estratégias autoficcionais podem facilmente participar do romance. Então, a 

autoficção poderia ser um subgênero do romance, em que a ficção é de certa maneira 

contaminada pela autobiografia.  Já Evando Nascimento (2010) acredita que a autoficção seria 

mais um dispositivo de leitura do que um gênero literário:  

 

 
Autoficção não será jamais um gênero literário e consensual, mas sempre um 

dispositivo que nos liberta a reinventar a mediocridade de nossas vidas, 

segundo a modulação que eventual e momentaneamente interessa: ora na 

pele do poeta, do romancista ou do dramaturgo, ora na pele do crítico, 

universitário ou não, ora na pele do jornalista. (NASCIMENTO, 2010, p. 

201) 

 

 

Não podemos afirmar que a autoficção jamais será um gênero literário, mas de uma 

coisa Nascimento está certo, esse subgênero – como chamamos aqui – está longe de ser 

consensual. Primeiro, porque é uma forma de literatura razoavelmente nova; segundo, porque 

os estudos de autoficção se concentraram por muito tempo na academia francesa, sendo 

objeto de estudos em outros países mais recentemente. Para entender melhor a trajetória da 

autoficção, buscaremos suas raízes com a dupla francesa Doubrovski e Lejeune.  

Uma das leituras basilares para se pensar aspectos da escrita de si é O pacto 

autobiográfico (1975) de Philippe Lejeune, autor que estuda a autobiografia com ênfase na 

recepção. Mesmo que Lejeune não tenha iniciado o termo autoficção nos estudos literários, 

ele contribuiu para sua criação, visto que foi a partir de uma lacuna de seu quadro teórico 

sobre o pacto autobiográfico que o escritor Serge Doubrovski sugeriu o termo na contracapa 

de seu romance Fils (1977). De acordo com a nomenclatura de Genette, Lejeune distingue a 

narrativa autodiegética e homodiegética (LEJEUNE, 2008, p. 16). Na primeira, o narrador em 

primeira pessoa corresponde ao personagem principal, como ocorre na maior parte das 

autobiografias. Ao passo que na segunda o narrador em primeira pessoa é diferente do 

personagem principal. Lejeune (2008, p. 28) constrói um quadro em que estabelece definições 

de narrativas autodiegéticas, usando os critérios da “relação entre o nome do personagem e o 

nome do autor, natureza do pacto firmado pelo autor” (LEJEUNE, 2008, p. 28). Nesse 

quadro, o teórico deixa duas lacunas por não encontrar uma narrativa que as preencha. A 
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primeira é a lacuna do pacto romanesco com nome do personagem igual ao nome do autor, a 

qual seria preenchida com a autoficção, como já afirmou Doubrovsky (1977).  

Pensando nas distinções narrativas de Genette nas obras aqui analisadas, é difícil 

classificá-las como homodiegéticas ou autodiegéticas, visto que é complexo estabelecer um 

personagem principal em Nove noites e Os papéis do inglês. Cabem aqui alguns 

questionamentos: Quais são as atribuições de um personagem principal? Cada plano narrativo 

teria um protagonista? Seriam narrativas auto ou homodiegéticas? Consideramos, contudo, 

que essas não são as perguntas mais pertinentes para estudar as narrativas em questão: o 

personagem principal, na verdade, seria o próprio ato de narrar, o desnudamento da 

construção narrativa, como veremos mais adiante. Gasparini (2015) mostra a posição que 

Lejeune assume para distinguir autobiografia de romance autobiográfico. Segundo Lejeune, 

“não há ‘nenhuma diferença’ ‘no plano da análise interna do texto’” (GASPARINI in 

NORONHA, 2015, p. 184-185), o que diferencia é o pacto de leitura, ou seja, a recepção, 

passando para o leitor a decisão da chave de leitura. Já que o pacto depende da recepção, 

Gasparini sugere, de forma similar a Paul de Man, que autoficção seria um substituto, como 

gênero, da autobiografia, visto que não se pode delimitar exatamente a dosagem de veracidade 

de uma autobiografia, pois “o verdadeiro que escolhemos se transforma [...] insensivelmente 

quando escrito no verdadeiro que é feito para parecer verdadeiro” (VALERY, 1930, apud 

GASPARINI, 2015, p. 188). Se a autobiografia precisa se voltar para a história da vida do 

autor, já a autoficção, não necessariamente.  

Anna Faedrich (2015) defende que, na autoficção, os autores problematizam e 

abalam a fronteira real x ficcional, fazendo com que o leitor fique confuso no contrato de 

leitura. A autora atribui tal efeito à ambiguidade do pacto nesse gênero, o qual “se caracteriza 

por ser contraditório, pois rompe com o princípio de veracidade (pacto autobiográfico), sem 

aderir integralmente ao princípio de invenção (pacto romanesco/ficcional)” (FAEDRICH, 

2015, p. 46). Nesse sentido, a autora indica uma fórmula para pensar o autor, que parte da 

identidade e sinais de veracidade com os elementos narrador e personagem-protagonista, 

sendo “A=N=P”. Assim, “os biografemas estão ali funcionando como estratégia literária de 

ficcionalização de si” (FAEDRICH, 2015, p. 48). 

Os romances de Ruy Duarte de Carvalho e Bernardo Carvalho aqui selecionados 

assumem tanto o pacto autobiográfico quanto o romanesco por se tratarem de autoficção, a 

qual possui necessariamente, segundo Faedrich, um pacto ambíguo: “A ambiguidade criada 

na cabeça do leitor é característica fundamental de uma autoficção” (FAEDRICH, 2015, p. 
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49, grifo da autora). Nos romances, é possível perceber esse pacto ambíguo que confunde o 

leitor sobre os limites da ficção e autobiografia. Tal ambiguidade se reforça pela presença 

constante do discurso antropológico e histórico. Cabe, também, considerar que a autoficção 

como ficção de si leva em conta o autor como personagem discursivamente construído, já que 

a pessoa biográfica é diferente do autor (KLINGER, 2012, p.57). Trata-se, dessa forma, do 

autor como personagem – “como um sujeito não essencial, fragmentado, incompleto e 

suscetível de autocriação” (KLINGER, 2012, p. 57), análogo ao sujeito pós-moderno, 

entendido aqui como típico da autoficção.  

Em Os papéis do inglês e Nove noites, neste último de forma mais velada, os autores-

narradores-personagens se colocam na história, revelando suas preocupações em pequenas 

doses de autobiografia com tons confessionais – como a relação de ambos com o pai. 

Todavia, o destaque está na construção da narrativa, no próprio fazer literário. Esse destaque 

parece ser próprio do subgênero aqui tratado, como bem nos mostra Faedrich (2015, p. 48): 

“na autoficção, um autor pode chamar a atenção para a sua biografia por meio do texto 

ficcional, mas é sempre o texto literário que está em primeiro plano.” Sendo assim, 

percebemos um empenho no tratamento da escrita literária – até poética, no caso do Ruy 

Duarte de Carvalho –, desde a estrutura textual até a linguagem, que, no caso das narrativas 

aqui pensadas, mesclam técnica jornalística, antropológica e poética. Faedrich indica que há 

um cuidado estético, pois os autores buscam um modo autêntico de se “(auto) expressar” 

(FAEDRICH, 2015, p. 53). Nesse mesmo parágrafo, a autora pondera que a etiqueta 

“romance” na capa do livro serve como uma estratégia de “afastamento do gênero 

autobiográfico e de inserção no campo literário”. 

Süssekind, ao apontar o caráter quase-pragmático da recepção na literatura de cunho 

naturalista no Brasil, seleciona argumentos que se encaixam na nossa percepção da 

autoficção. A autora formula a expressão “mundo-de-ilusão” para mostrar os efeitos do 

naturalismo na recepção, pensando principalmente na cientificidade e na verossimilhança. No 

caso da escrita de si, seria um mundo-de-ilusão também da verossimilhança, mas no que tange 

à memória autobiográfica e aos fatos jornalísticos.  

 

 

Ao invés de se encaminhar para uma percepção do que se lê como ficção, o 

leitor se veria, na linguagem naturalista, empurrado em direção a “uma 

ilusão extratextual”. Da ficção se passaria ao mundo de ilusão. Mundo-de-

ilusão colorido de cientificidade e verossimilhança. [...] É nesse ambíguo 

ocultamento da qualidade ficcional, sem que haja a passagem para um 

contexto de ação como nos textos pragmáticos [...] Nem percebidos como 



34 

 

pragmáticos, nem como ficcionais, funcionam apenas como garantia e ilusão 

de um referente e uma identidade unívoca, que os ultrapassa. (SÜSSEKIND, 

1984, p. 99) 

 

 

A autoficção parece ir além do caráter ambíguo do naturalismo apresentado por 

Süssekind, visto que não é somente uma intenção de “parecer real”, de construir 

verossimilhança via ciência/economia/jornalismo, pois a ficção está em primeiro plano e a 

narrativa é apresentada como um processo de invenção. O pacto, a chave da recepção, 

portanto, são ambíguos e fragmentários, apreendidos por lentes trincadas de um leitor também 

fragmentário. 

O pacto autoficcional em Os papéis do inglês se instaura, principalmente, devido a 

dois fatores. O primeiro consiste na exposição da construção narrativa, enquanto o segundo é 

o narrador-autor, que se reconhece como o escritor Ruy Duarte de Carvalho, aquele que 

escreveu Vou lá visitar pastores (CARVALHO, R., 2007, p. 24). O autor se ficcionaliza de 

forma evidente, ao passo que em Nove Noites, a escrita de si se apresenta de forma mais sutil. 

Podemos admitir que Nove Noites poderia se encaixar no que Phillipe Vilain chama de 

“autoficção anominal” (GASPARINI in NORONHA, 2015, p. 198), visto que o narrador não 

se assume como o autor Bernardo Carvalho, mas, a partir de indícios intra e extratextuais e da 

composição narrativa, podemos inferir que se trata de uma escrita de si. Alguns exemplos 

desses indícios são: o bisavô de Bernardo Carvalho, Marechal Rondon (p. 58 e 59); 

semelhança de idade entre narrador e Bernardo Carvalho (p.57); e a profissão, já que ambos, 

autor e narrador, são jornalistas (p.131 e 139). Em determinado momento da narrativa, o 

narrador revela seu parentesco com a figura histórica Marechal Rondon (1865-1958): “meu 

pai me fez o favor de anunciar que eu era bisneto do marechal Rondon por parte de mãe. Uma 

informação que, dali em diante, ele usaria sempre que achasse necessário, como cartão de 

visita, toda vez que me levava para a selva” (CARVALHO, B., 2006, p. 58). Da mesma 

forma, o próprio autor Bernardo de Carvalho também é bisneto de Marechal Rondon, como 

indica a crítica do autor e alguns jornais como Folha de S. Paulo e Estadão22, sugerindo uma 

pista da homonímia narrador-autor.  Outro indício da homonímia se apresenta na orelha da 

primeira edição (2002) de Nove noites e na capa da edição de 2015, uma foto de Bernardo 

Carvalho “aos 6 anos de idade de mãos dadas com um índio no Xingu, insere sua própria 

                                                 

22 Cf. http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u27667.shtml e 

http://cultura.estadao.com.br/noticias/literatura,bernardo-carvalho-fala-de-radicalismo-violencia-e-paixao-em-

simpatia-pelo-demonio,10000072778  

http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u27667.shtml
http://cultura.estadao.com.br/noticias/literatura,bernardo-carvalho-fala-de-radicalismo-violencia-e-paixao-em-simpatia-pelo-demonio,10000072778
http://cultura.estadao.com.br/noticias/literatura,bernardo-carvalho-fala-de-radicalismo-violencia-e-paixao-em-simpatia-pelo-demonio,10000072778
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imagem na trama romanesca” (KLINGER, 2012, p. 11). Na teoria de Faedrich, ocultar o 

nome seria dispensável porque “o autor é narrador-protagonista de seu próprio romance, 

sendo desnecessário se (auto) mencionar” (FAEDRICH, 2015 p. 50). A essa discussão, 

Eurídice Figueiredo acrescenta que “a tendência hoje é considerar autoficção sempre que a 

narrativa indiciar que se inspira nos fatos da vida do autor” (FIGUEIREDO, 2013, p. 66).  

Como já mencionado, comparando Gasparini e Lejeune, os autores parecem não 

estabelecer um consenso para definir e distinguir autoficção e romance autobiográfico. 

Eurídice Figueiredo afirma que, para considerar um romance como autoficção, basta haver 

indícios da vida do autor, mesmo que o nome deste seja ocultado na narrativa. Ao passo que 

Anna Faedrich usa definição semelhante para delinear o romance autobiográfico: “o pacto do 

romance autobiográfico é fantasmagórico; o autor não tem intenção de se revelar no texto e só 

o encontramos recorrendo à extratextualidade” (FAEDRICH, p. 47). Tais discussões nos 

ajudam a pensar Nove noites. Este tem traços tanto de autoficção (principalmente anominal) 

quanto de romance autobiográfico. Mais uma vez, é um romance fragmentário, não definível 

e fica no entre-lugar dessas tipologias tratadas aqui. 

 Por intermédio da “meia-ficção”, os narradores-personagens-autores de Nove noites 

e Os papéis do inglês buscam uma verdade na ficção. Ruy Duarte parte em busca dos papéis 

do inglês, mas, concomitantemente, em busca dos papéis do seu pai e se confronta com a 

figura paterna e com seu passado, relação paterna que se reflete também em Perkings. Já o 

narrador de Nove noites busca a si mesmo ao procurar respostas para o suicídio de Quain e ao 

criar o perfil do antropólogo. Enquanto busca informações de Quain no Xingu, o narrador 

relembra sua infância, sua relação paterna e o sentimento que o Xingu lhe trazia, trazendo à 

tona um descobrimento de si mesmo nas reflexões e rememorações. Lejeune denomina essa 

busca peculiar de pacto fantasmático, o qual se refere à busca da verdade na ficção. Outro 

exemplo de pacto fantasmático se encontra no romance Baseado em fatos reais, de Delphine 

De Vigan, o qual consiste em um relato da escritora-autora-narradora sobre um bloqueio na 

escrita. O livro traz reflexões da autora sobre sua vida, a recepção perturbadora do sucesso de 

seu último livro e, principalmente, um relacionamento de amizade com uma ghost-writer 

chamada “L.” A história principal gira em torno de L. e de sua invasiva relação com a autora. 

Neste romance, é possível perceber o pacto fantasmático quando a autora-narradora afirma 

buscar sua verdade na ficção, algo oposto do que L. insistia, visto que ela acreditava que os 

leitores queriam apenas a verdade tal qual ela é. Assim, ao mesmo tempo que a autora-

narradora desvenda a personalidade de L., buscando montar uma biografia desta, Delphine 
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busca a si mesma através do reflexo de si na personagem – no caso deste romance de forma 

muito mais evidente, visto que o final indica que as duas podem ser a mesma pessoa. 

Por um procedimento similar, os narradores de ambos os romances – Nove noites e 

Os papéis do inglês – procuram montar uma biografia dos personagens investigados – Quain 

e Perkings. A literatura, portanto, contribui para conhecer o outro e, consequentemente, 

conhecer a nós mesmos, pois a busca de Bernardo Carvalho e de Ruy Duarte de Carvalho 

(enquanto narradores-personagens autores, ou seja, ficcionalizados) desemboca numa busca 

por si mesmos.  

Lejeune afirma que, “tanto um modo de leitura quanto um tipo de escrita, [a 

autobiografia] é um efeito contratual historicamente variável” (2008, p. 46). Podemos 

aproveitar essa definição para a autoficção porque esse gênero dependeria, então, de como o 

leitor o lê, bem como do tipo de escrita apresentado. Além disso, a autoficção também é um 

efeito contratual que muda na história, assim, livros considerados autoficção podem não o ser 

futuramente. A questão contratual reside mais ainda na chave de leitura, mesmo que 

individual, pois não há um tutorial de leitura universal de todas as obras. Esse pacto depende, 

portanto, de um conjunto de circunstâncias: o conhecimento enciclopédico do leitor, os 

elementos paratextuais das obras e os mecanismos de construção narrativa. 

Os estudos da escrita de si evidenciaram o aspecto da recepção e, acerca dela, 

Lejeune contribui com a noção de pacto, um contrato de leitura entre o autor e o leitor. A 

interpretação do leitor – o que implica seu conhecimento prévio atrelado à compreensão do 

texto – é relevante para identificar um romance autoficcional, pois é a partir dela que o pacto 

da ambiguidade será estabelecido. No entanto, esse não é fator principal e único para a 

efetuação do pacto, a obra precisa ter elementos que possibilitem uma leitura amalgamada de 

real e ficcional.  

Já no que tange aos elementos paratextuais, o foco recai sobre o papel dos 

componentes que se inserem antes e depois do texto principal, o romance, como prefácio, 

posfácio, dedicatória, agradecimentos etc. Em Os papéis, a dedicatória já indica uma incerteza 

no pacto de leitura: “para a destinatária que se insinua e instala no texto, com um aceno para o 

Filipe e a Paula, em Londres”. Vemos que a dedicatória parece indicar o real, pois quando se 

dedica o livro a alguém, se dedica a alguém real e, se a destinatária se instala e se insinua no 

texto, o livro aborda o real. Além disso, as referências bibliográficas também indicam que 

grande parte da informação contida no romance tem base científica, literária e jornalística. Já 

em Nove noites, os elementos paratextuais em destaque são os agradecimentos e a foto na 



37 

 

orelha da primeira edição. O primeiro, situado no final do livro, revela a tensão já sentida na 

narrativa entre os limites da realidade e da ficção: “este é um livro de ficção, embora esteja 

baseado em fatos, experiências e pessoas reais. É uma combinação de memória e imaginação 

– como todo romance, em maior ou menor grau, de forma mais ou menos direta”. Já a foto na 

orelha do livro, como supracitado, reverbera o eu-narrador, visto que o próprio Bernardo de 

Carvalho assume a figura do narrador que descreve as idas ao território indígena com seu pai.  

Os mecanismos de construção narrativa que constituem a autoficção apreendem a 

encenação da escrita, na qual o autor-narrador explicita a própria construção narrativa, e a 

projeção do escritor no personagem, como veremos detalhadamente a seguir.  

 

2.3 – O NARRADOR E A ENCENAÇÃO DA ESCRITA 

 

A narradora do romance autoficcional Baseado em fatos reais, apresentando-se como 

a própria escritora – Delphine de Vigan –, desnuda o fazer literário de seu livro, remetendo a 

uma metanarrativa: “isso, aliás, poderia ser um projeto literário, escrever um livro inteiro que 

seria lido como uma história real, um livro supostamente baseado em fatos reais, mas cujo 

conteúdo todo, ou quase, fosse inventado” (VIGAN, Delphine de. Baseado em fatos reais, 

2016 [Locais do Kindle 3566-3568.  Edição do Kindle]). Vincent Colonna (2015, p.55), ao 

apresentar tipologias da autoficção, afirma que, nesse gênero, há espelhamento do livro ou 

autor na obra, o que ele chama de traço especular23. Esse efeito de mise en abyme narrativo é 

percebido pelo leitor de Baseado em fatos reais desde a capa do romance, a qual exibe uma 

fotografia da autora com seu rosto dentro do próprio rosto, análogo tanto ao procedimento 

narrativo quanto à história baseada na possibilidade do desdobramento de persona da 

protagonista, em que uma persona apreende a vida íntima e a outra, a performance. 

A partir desse livro, pode-se notar que, refletindo além do fenômeno do retorno do 

autor (KLINGER, 2012), a escrita de si na literatura contemporânea aponta para esse efeito 

cascata narrativo, em que o próprio fazer literário é apresentado ao leitor. Pensando nisso, é 

possível afirmar que Os papéis do inglês e Nove noites fazem parte dessa literatura 

contemporânea metanarrativa, visto que os autores se ficcionalizam e fazem com que a 

elaboração de sua escrita seja parte do enredo, configurando uma narrativa especular. 

                                                 

23 A autoficção especular refere-se ao “reflexo do autor ou do livro dentro do livro”. (COLONNA, 2015, p. 53) 
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Colonna (2015) entende que há quatro tipos de autoficção: fantástica, biográfica, 

intrusiva e especular. Na primeira, a história, como o próprio nome indica, é fantástica com 

escritor protagonista, levando o leitor a tomar certo distanciamento, pois já entende o pacto 

fantasioso. Já a autoficção biográfica consiste na raiz do surgimento do termo, como Fils de 

Doubrovski, a qual busca verossimilhança com a vida do autor, que é o centro da história. Na 

intrusiva (ou autorial), o autor-narrador não é o centro da história, ele fica às margens dos 

acontecimentos comentando a ação ou fazendo digressões. Na última, e mais pertinente para 

nossa análise, Colonna faz uma analogia da encenação da escrita com a figura do espelho, em 

que o reflexo do autor e do livro na própria narrativa consiste em um caso de autoficção 

especular, na qual “o escritor provoca, quer queira quer não, um fenômeno de duplicação, um 

reflexo do livro sobre ele mesmo ou uma demonstração do ato criativo que o fez nascer” 

(COLONNA, 2015, p. 55), ou seja, o narrador da autoficção especular reflete o próprio ato 

criativo na escrita.  

É importante mencionar que, apesar das tentativas em delimitar tipos de autoficção, 

Colonna deixa claro que “na prática, os romances são híbridos e misturam procedimentos de 

um ou outro tipo” (FIGUEIREDO, 2013, p. 65). Da mesma forma, pensamos que os 

procedimentos da escrita de Ruy Duarte de Carvalho e Bernardo Carvalho são híbridos, se 

amalgamam entre especular e intrusiva. Porém, as concepções da autoficção especular são 

mais interessantes para nossa análise. 

Como supracitado, o narrador, além de se reconhecer como o próprio autor do livro, 

encena a elaboração da ficção, a escrita do livro, provocando o fenômeno de duplicação 

mencionado por Colonna. Nos estudos sobre autoficção, fala-se sobre a proximidade da 

narrativa autoficcional com a realidade e com o autor (sujeito), porém, Klinger sugere que o 

que definiria o gênero seriam as tensões e questionamentos desse real/pessoa do autor e dessa 

figura/assinatura do autor. Ruy Duarte de Carvalho e Bernardo Carvalho transgridem as 

fronteiras entre sujeito real e o autor, valendo-se do recurso metanarrativo, e se 

autoficcionalizam, como é possível notar neste trecho de Os papéis: “será da minha ação 

enquanto personagem, assim, que resulta essa outra estória que é, afinal, a da minha 

elaboração da própria estória do Galvão. Vou ter que contar-me, tratar-me, pois, enquanto 

personagem dessa estória” (CARVALHO, R., 2007, p. 36, grifo do autor). A encenação da 

escrita e a diluição das fronteiras escritor-autor X narrador-personagem e ficção X realidade, 

apresentadas nesse trecho, portanto, contribuiriam para esses questionamentos próprios da 

autoficção. Sendo assim: 
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Não contam mais as respectivas purezas centralizadoras da autobiografia e 

da ficção; são os processos de hibridização do autobiográfico pelo ficcional, 

e vice-versa, que contam. Ou melhor, são as margens em constante 

contaminação que se adiantam como lugar de trabalho do escritor e de 

resolução dos problemas da escrita criativa. (SANTIAGO, 2008, p. 174) 

 

 

Esse procedimento não é inédito na escrita duartiana. No conto “As águas do 

Capembáua”, inserido no volume Como se o mundo não tivesse leste (1977), vemos algo 

semelhante. O narrador anuncia que mostrará dois testemunhos dos eventos retratados na 

narrativa24 e, eventualmente, acrescentará dados ficcionais. Todavia, deixa claro que não 

objetiva fazer alterações graves dos relatos recolhidos. Com isso, é possível observar a 

estratégia composicional de encenar o próprio narrar, remetendo, assim como em Os papéis 

do inglês, para um aspecto metanarrativo: 

 

 

Restar-me-á, assim, apresentar uma versão disciplinada dos relatos de R, 

introduzir aqui ou ali detalhes que me pareçam importantes para o 

enquadramento da acção mas evitando, sempre, refazer ou alterar a estória 

com vista à extração de um qualquer rendimento lírico ou dramático. 

(CARVALHO, R., 2008, p. 24)  

 

 

Figueiredo propõe que a revelação do próprio processo de escrita, o que ela chama de 

autorreflexividade, consiste numa característica do romance contemporâneo, tornando-se 

recorrente “a presença do escritor em sua mesa, suas crises e suas dificuldades no trabalho de 

criação” (FIGUEIREDO, 2013, p. 14). A autora ainda indica a relação e a função de diários, 

cartas e e-mails na autoficção. Tais elementos tornam-se também mecanismos literários do 

subgênero. Em Os papéis, há fragmentos de diários e a narrativa se apresenta como um e-mail 

escrito para a personagem-destinatária. No romance de Bernardo Carvalho, vemos fragmentos 

de muitas cartas – já tratadas no subcapítulo anterior – que compõem o corpus do argumento 

dos revestimentos de real. 

                                                 

24 Os eventos narrados se passam no sudoeste de Angola, envolvendo a seca prolongada, a morte de um líder dos 

pastores angolanos, o Luna, e a morte do sul-africano provocada por uma onça – animal raro na região. Tais 

acontecimentos incitaram a curiosidade do narrador, levando-o a investigar essa série de episódios por meio de 

dois relatos testemunhais, o de R (a partir da página 23) e o de José, o capataz (a partir da página 55).  
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Apesar da presença da investigação incessante dos motivos que levaram Quain ao 

suicídio, resultando numa narrativa com aspectos do romance policial25, pensamos que tanto 

Nove noites quanto Os papéis do inglês, de certa forma, não possuem como elemento 

principal o mistério do suicídio dos protagonistas. Antes disso, podemos afirmar que a própria 

construção da narrativa ocupa a maior parte dos livros. A partir disso, conclui-se que os dois 

romances consistem em metanarrativas repletas de intertextualidade, visto que os autores-

narradores-personagens desnudam o próprio processo de escrita, mostrando pastiches e 

releituras de outros textos. Segundo o escritor angolano, a encenação da escrita seria uma 

estratégia da autoficcção: 

 

 

Autoficção é … uma modalidade literária que … recorre à ficcionalização da 

vida pessoal do autor. Enquanto o texto ... autobiográfico tenderia a tratar 

acontecimentos pessoais a coberto de personagens fictícias, a autoficção 

faria viver acontecimentos fictícios, ‘ou pelo menos fantasmados’, por 

personagens reais. Passagem do aspecto estático ao aspecto dinâmico da 

ficção. Em lugar de representação, apresentação. Quer dizer, se bem 

entendo, fidelidade ao presente, mais que ao passado. E presente é a obra, o 

texto a não tratar senão de si mesmo, ‘narrando as condições da sua própria 

elaboração’, exibindo a sua própria dissecação. (CARVALHO, R. apud 

MICELI, 2013, p. 91) 

 

 

Da mesma forma, Klinger afirma que a autoficção se assemelha à performance, 

entendida como o que “deixaria ver o caráter teatralizado da construção da imagem de autor” 

(Klinger, 2012, p. 50), visto que os dois conceitos manifestam uma escrita em construção 

(work in progress), “como se o leitor assistisse ‘ao vivo’ ao processo de escrita” (p. 50). A 

encenação da escrita, portanto, seria correspondente, de certa forma, ao work in progress, já 

que o leitor acompanha o progresso da escrita do autor-narrador. Os narradores colocam 

explícitos os procedimentos de construção narrativa, bem como os revestimentos de realidade, 

como citações, fotos, notícias etc. Em Nove noites é possível notar a presença dessas 

estratégias na passagem abaixo: 

 

 
Nem como se fosse o antídoto à obsessão sem fundo e sem fim que me 

impedia de começar a escrever o meu suposto romance (o que eu havia dito 

                                                 

25 Esses aspectos policiais são recorrentes nas obras de Bernardo Carvalho: “Com extrema argúcia, Carvalho cria 

enredos que têm a complexidade das narrativas policiais, em que os detetives são personagens à procura de uma 

compreensão de sua identidade e, com frequência, de sua origem familiar, como em alguns enredos do 

americano Paul Auster, nos quais os personagens circulam numa intensa atividade interpretativa, que eles 

mesmos redefinem para tentar entender os acontecimentos, lendo a vida como se lessem um livro.” 

(SCHOLLHAMMER, 2009, p. 34) 



41 

 

a muita gente), que me deixava paralisado, com o medo de que a realidade 

seria sempre muito mais terrível e surpreendente do que eu podia imaginar e 

que só se revelaria quando já fosse tarde, com a pesquisa terminada e o livro 

publicado. Porque agora eu já estava disposto a fazer dela realmente uma 

ficção. (CARVALHO, R., 2006, p. 141)  

 

 

O autor-narrador-personagem de Nove noites, de maneira similar ao de Os papéis do inglês, 

além de se reconhecer como o próprio autor do livro, encena a elaboração da ficção. O work 

in progress, portanto, nas obras aqui analisadas, está relacionado a uma ideia de autoficção 

que se autoconstrói e evidencia essa autoconstrução. 

 

2.4 – IMAGEM DUPLA  

 

Como nos lembra Ana Faedrich, Doubrovski diz que escrever sobre si é 

inevitavelmente escrever sobre o outro (FAEDRICH, 2015, p. 52). Invertendo esse 

pensamento, também é possível dizer que escrever sobre o outro é inevitavelmente escrever 

sobre si. Nesse movimento, busca-se refletir sobre o espelhamento do autor-narrador no 

personagem, no caso, o espelhamento de Ruy Duarte de Carvalho em Archibald Perkings e de 

Bernardo Carvalho em Buell Quain. Chamaremos esse movimento de imagem dupla. 

Retomando o conceito de autoficção especular proposto por Colonna, além da 

construção narrativa, faz-se necessário pensar no reflexo do autor no próprio personagem 

construído, o Perkings. Parece que há um espelhamento, tornando-se sugestiva a passagem 

abaixo, na qual a lente dos óculos espelha seu reflexo, confundindo personagem e narrador: 

 

 

os óculos bifocais, pousados à minha frente enquanto uso os de ver só ao pé, 

devolvem-me a imagem dupla, e deformada pela curvatura das lentes, de um 

sujeito de barbas brancas que escreve debruçado sobre um caderno... até 

quando?” (CARVALHO, R., 2007, p. 60) 

 

 

O autor-narrador indica essa imagem no decorrer da escrita e até se refere aos papéis 

do inglês como “meus papéis” (p. 161). Outro indício do espelhamento autoral é a própria 

estrutura narrativa, em que não fica clara para o leitor a delimitação dos planos narrativos. O 

narrador passa de um plano para o outro sem indicar a mudança, de modo que o próprio 

narrador se confunde: “Ou então não era eu que vinha ali, era o sujeito da minha própria 

ficção” (CARVALHO, 2007, p. 109). A estratégia de composição dessa passagem, portanto, 
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mostra como Perkings é o duplo do narrador, visto que, além de confundir o leitor com a 

narrativa truncada, também traz esse conflito para o narrador-personagem.  

Para pensar nesse duplo, há outros vestígios, como os dois – autor-narrador e 

Perkings – serem antropólogos e possuírem interlocutoras femininas (CARVALHO, 2007, p. 

174). Dessa maneira, o autor se projeta no personagem, indicando que a busca pelos papéis do 

inglês seriam, na verdade, a busca de si mesmo:    

 

 

E se tal ênfase não terá afinal traído também a minha voluntariosa intenção 

de explorar as contiguidades que me pareciam interessantes, e evidentes, 

entre essa estória – e o tratamento de quem a protagoniza – e a minha própria 

busca dos papéis do Inglês e do meu pai. (CARVALHO, 2007, p. 157) 

 

 

O mesmo movimento de imagem dupla ocorre em As paisagens propícias (2005) – 

livro que sucede Os papéis do inglês na trilogia Os filho de Próspero. Em consonância com 

Sonia Miceli (2011, p. 50), podemos afirmar que, nesse livro, o personagem Severo (SRO) 

reflete características em comum com o autor-narrador, configurando um duplo, um alter ego, 

como é possível notar neste trecho do encontro entre narrador e personagem: 

 

 
[Pensava], de mim para mim, que sim, que o conhecia, da Samba, sem 

dúvida (não era o que dizia?), mas também talvez (não era o que eu sentia?), 

de um fundo mais remoto e que sem querer, e até sem saber, eu afinal temia. 

Por toda a parte há espelhos... Da parede em que, sentado ali, eu via para lá 

da mesa e da figura dele, que me olhava de frente, pendia um caco de 

espelho que reflectia a cena como um sucinto contra-campo de cinema. 

Mantida a relação esquerda-direita, a figura que à mesa me olhava era a que 

estava de costas, lá... e a de costas, no real, que era eu ali, estava de frente a 

olhar de lá para mim. E é aqui, a bem dizer, que a coisa começa. 

(CARVALHO, R., 2005, p. 39) 

 

 

A presença do duplo, em Os papéis do inglês e Paisagens Propícias, surge também 

metaforizada através de objetos que refletem a imagem. No primeiro romance, o reflexo se dá 

pelas lentes dos óculos, enquanto no segundo há espelhos, nos quais o narrador se percebe 

refletido no objeto, trazendo uma digressão a qual indica que o autor-narrador “descobre-se 

observado e observador olhando para si próprio como se fosse outrem e observando-se 

enquanto observado por um outrem que, na verdade, tem com ele uma ligação profunda mas 

incompreensível” (MICELI, 2011, p. 51).  
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Em Nove noites, a imagem dupla se faz presente em determinados pontos da 

narrativa, em que as histórias do narrador e de Quain confundem-se por se assemelharem. Isso 

acontece, por exemplo, quando o autor-narrador  

 

 
se lembra  de  um senhor  que  estava  no  mesmo quarto de  hospital de  seu  

pai [...] Ao se aprofundar  na  história  do  mistério,  as  versões  se 

multiplicam  e  as  próprias  histórias  do  personagem  e  do narrador 

começam  a  se  espelhar de  tal  modo que o narrador identifica  aquela  

morte  enigmática com a vida e morte do  seu  próprio  pai 

(SCHOLLHAMMER, 2009, p. 127).  

 

 

Em síntese, considerando o primeiro plano narrativo do narrador como personagem, 

percebe-se que o autor, enquanto assinatura, busca a verdade na ficção, bem como a si mesmo 

no personagem construído. Essa busca, portanto, se dá por meio de procedimentos 

autoficcionais, como o espelhamento e o work in progress. Em consonância com Moraes, essa 

estratégia da imagem dupla permite pensar em si mesmo enquanto penso o outro: “este 

recurso a duplos parece sugerir que perceber a si envolve fazer-se outro. Ou seja, se ao falar 

do outro digo de mim, apenas tomo contato com minha própria existência na relação de 

alteridade e configurando ‘outros’”26.  

Annie Ernaux usa a “expressão ‘narrativa auto-socio-biográfica’: entre ‘auto’ e 

‘biográfica’, o morfema ‘socio’ notifica que o testemunho pessoal deve se inscrever em um 

contexto social e histórico, que ele contribui senão para elucidar, pelo menos para descrever” 

(GASPARINI, 2015, p. 211-212). Ernaux entende que a presença do outro na escrita de si, 

bem como de seu contexto, é inevitável. De forma análoga, Evando Nascimento (2010) usa o 

termo “alterficção” para descrever essa relação necessária: deve-se “estabelecer entre 

autoficção e alterficção uma correlação na medida em que o “eu” só se forma na relação com 

o outro” (NASCIMENTO, 2010, p. 67). Tanto auto-socio-biográfica quanto alterficção 

apontam para a correspondência entre o eu da escrita de si e o outro representado nesta 

literatura. No caso dos romances escolhidos para estudo, esse fenômeno ocorre de forma 

potencializada, visto que há uma constante presença da etnografia, área da antropologia que 

estuda e descreve diversas culturas e etnias, o que inclui o “Outro” não-ocidental. Tais noções 

                                                 

26 Colocação embasada na fala da Profª Drª Anita Martins de Moraes, a qual afirma que a presença ostensiva de 

outros textos e referências provoca um boicote à ilusão de acesso à realidade. A comunicação intitulada 

“Repensando a mimesis: realidade e discurso na trilogia Os filhos de Próspero” foi apresentada no colóquio 

Diálogos com Ruy Duarte de Carvalho, em Lisboa. Áudio disponível em http://www.buala.org/pt/ruy-duarte-de-

carvalho/dialogos-com-ruy-duarte-de-carvalho-painel-ii.  

http://www.buala.org/pt/ruy-duarte-de-carvalho/dialogos-com-ruy-duarte-de-carvalho-painel-ii
http://www.buala.org/pt/ruy-duarte-de-carvalho/dialogos-com-ruy-duarte-de-carvalho-painel-ii
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serão interessantes para pensar principalmente o narrador-etnográfico, entendido como aquele 

que “não coloca seu relato no lugar de um conhecimento (Erfahrung) sobre o outro, nem 

pretende falar em nome dele, mas narra sua vivência (Erlebnis) subjetiva, na relação com o 

outro”27 (KLINGER, 2012, p. 94). A escrita sobre si, dessa maneira, converge com a escrita 

sobre o outro, configurando um movimento bilateral: do “Eu” para o “Outro”, do “Outro” 

para o “Eu”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

27 As palavras em alemão entre parêntesis se referem à experiência (Erfahrung) e vivência (Erlebnis) e remetem 

a Walter Benjamin, especialmente ao ensaio “Experiência e pobreza” (in Magia e técnica, arte e política: 

ensaios sobre literatura e história da cultura, 1985) 
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3. “É LÁ QUE MAIS TE DIZ...”  

 

3.1 “ONDE MAIS TE VÊS É LÁ QUE MAIS TE DIZ” (CARVALHO, R., 2007, p. 154) 

 

A frase do subtítulo deste item, do romance Os papéis do inglês, já contextualizada 

no capítulo anterior, remete-nos à ideia de correlação do espaço com o sujeito, bem como à 

relação deste com aqueles que habitam esse espaço. Pensando no lugar revisitado pelo autor-

narrador, no caso, o território dos pastores Kuvale, faz-se mister indicar como a relação de 

alteridade diz sobre o sujeito. A partir disso, pensaremos nessa relação de forma bilateral, isto 

é, a escrita de si que converge na escrita sobre o “Outro”, como proposto no capítulo anterior. 

Quanto a isso, Luiz Costa Lima (1991) nos auxilia ao propor que a honestidade de uma 

pessoa é modelada pela relação com o outro: 

 

 

Ora, fazermo-nos homens pela linguagem significa fazer-se pelo outro, pela 

imagem que em nós se deposita a partir de sua palavra. É a palavra do outro 

[...] que modela nossa persona, a “fera” que nos inventamos. [...] A 

honestidade/desonestidade não se mede por algum critério essencial senão 

em diálogo com a imagem da alteridade que nos modelou. (COSTA LIMA, 

1991, p. 47-48) 

 

 

Este capítulo, portanto, pretende traçar a relação dos autores-narradores de Os papéis 

do inglês e Nove noites com o “lá” da epígrafe, advérbio que indica certo distanciamento em 

relação ao enunciador. No caso do primeiro romance, trata-se do sudoeste de Angola e 

noroeste da Namíbia, território dos pastores Kuvale, o “Outro” nos termos de Ruy Duarte de 

Carvalho; no segundo romance, trata-se de Tocantins e Xingu, território dos índios Krahô e 

dos Trumai. Assim, pensaremos essa relação a partir de correlações da alteridade formadora 

do sujeito, como exposto por Costa Lima, e do movimento de se constituir enquanto imagem 

do outro e vice-versa. Para tanto, faz-se necessário recorrer aos estudos de etnografia e sua 

estreita ligação com a literatura. 

A representação do “eu” nos romances de Ruy Duarte de Carvalho e Bernardo 

Carvalho está em constante conexão com a representação do “Outro”, pois ao mesmo tempo 

que o sujeito se vê em relação ao outro, ele se espelha e se redescobre. Nas palavras de 

Klinger (2012, p. 94), “a escrita sobre o outro só será possível se ao mesmo tempo se põe em 

dúvida o sujeito mesmo dessa escrita”. Movimento presente, de certa forma, no próprio fazer 
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etnográfico, em que a experiência do etnógrafo28 se mostra como fator significativo no estudo 

de campo. Sendo assim, será importante para nossa análise refletir sobre os procedimentos 

literários percebidos no âmbito antropológico, visto que há vozes narrativas que se 

aproximam tanto da autobiografia quanto da etnografia. Klinger chama essa voz de “narrador-

etnográfico”, o qual expressa sua experiência subjetiva em relação ao “Outro”, levando ao 

texto um híbrido de autobiografia com etnografia29.  

Nessa visada, os narradores-etnográficos de Nove noites e Os papéis do inglês 

assumem posições distintas diante das sociedades não-ocidentais inseridas nas narrativas. O 

primeiro evidencia o caráter conflituoso da relação etnógrafo-objeto, mostrando a aversão e 

incômodo do etnógrafo em meio à sociedade desconhecida, fora dos paradigmas ocidentais. 

Em Nove Noites, apreende-se não a descrição do “Outro”, mas a descrição da vivência do 

narrador-personagem com os índios e uma experiência, principalmente, de desconforto e de 

tensão. Acreditamos que há uma abordagem dos indígenas Krahô como uma forma de 

estranhamento cultural, como vemos na seguinte passagem do narrador observando um ritual 

indígena: 

 

 

Nós dançávamos em torno da fogueira de mãos dadas. Os índios cantavam. 

Eu esperava pelo pior. De repente a roda parou e a cantoria também. 

Algumas mulheres com baldes e garrafas de água nas mãos se aproximaram, 

escolheram alguns homens e os levaram para o centro da roda, perto do fogo, 

onde eles abaixaram a cabeça, como numa reverência, e elas lhes despejaram 

os baldes e as garrafas, rindo a valer. Foi quando eu entendi o ritual, embora 

continuasse sem compreender a sua razão. As mulheres jogavam água nos 

homens a que estavam ligadas por laços de parentesco simbólico, 

classificatório, com os quais não podiam manter relações sexuais. [...]. 

Quando veio a nova parada, uma das mulheres me puxou para perto do fogo, 

enquanto outras puxavam outros homens, e despejou um balde de água na 

minha cabeça. A febre passou, a cabeça parou de doer. Se era só isso, ótimo. 

A proximidade do fogo diminuía o frio e ajudava a secar. [...]. Estava 

aliviado, achei que tudo acabava ali, e já estava pronto para voltar para casa, 

quando o cantor me puxou de volta para o fogo. Uma nova cerimônia ia 

começar. O pavor voltou, e a fantasia de que em algum momento, quando eu 

estivesse mais distraído, quando menos esperasse, todos pulariam em cima 

de mim. (CARVALHO, B., 2006, p. 94) 

                                                 

28 Em nossa dissertação, optamos pelo termo “etnógrafo/etnografia”, pois consiste em um “registro descritivo de 

sociedades” (KUPER, 1978, p.12), remetendo à situação de escrita (nosso foco).  No entanto, ao se referir ao 

antropólogo Buell Quain, usaremos o vocábulo “etnólogo”, visto que Bernardo Carvalho adota esse termo em 

Nove noites.  

29 Quanto a isso, Klinger sugere que essa mistura se assemelha à autoetnografia, segundo definição de Deborah 

Denahay (in DANAHAY, Debora [org.]. Auto/Ethnography. Oxford: Berg, 1997). Nessa perspectiva, a 

autoetnografia, além de referir-se à etnografia feita pelos próprios “etnografados”, abrange também “os 

antropólogos que inserem experiências pessoais dentro dos escritos etnográficos”. (KLINGER, 2012, p. 94) 



47 

 

 

 

Esse trecho apresenta o incômodo do narrador em participar de uma cerimônia krahô. 

Ele permanece em uma zona de desconforto que transita entre tensão e alívio: tensão por estar 

com medo do que os índios podem fazer com ele, como se torna evidente no final da citação; 

e alívio quando parece que a cerimônia chega ao fim. Além disso, percebe-se que há uma 

representação demonizante dos índios, os quais habitam em um lugar – o Parque Indígena do 

Xingu – que o narrador-autor afirma, mais de uma vez, ser a representação do inferno 

(CARVALHO, B., 2006, p. 53). Em outro momento, o narrador se depara ainda com a troça 

que as índias faziam dele, chamando-o de frouxo, por não querer se batizar (CARVALHO, 

2006, p.95). Essa tensão na zona de contato – termo empregado por Pratt (1999) para indicar 

o espaço em que pessoas de diferentes culturas se encontram, principalmente quando há uma 

relação de poder (ex-colonizador e ex-colonizado) – também é presente em Mongólia (2003), 

de Bernardo Carvalho, em que o personagem, chamado Ocidental (nome sugestivo), descreve 

em seu diário, com certo desconforto, sua experiência de contato com as sociedades nômades 

mongóis e cazaques:  

 

 

São quatro sujeitos de Altai. Vêm nos ver. Contam uma história furada. 

Estão procurando outro carro. Perguntam a Purevbaatar se não vimos os 

amigos deles. Dizem que vieram prestar homenagem ao ovoo dos lutadores. 

[...] Diz [Purevbaatar]que não é nada, mas sinto que também não está 

gostando da situação. Tento me convencer de que o intruso é gentil, mas a 

diferença cultural cria uma tensão permanente. Na incompreensão, só me 

resta escolher entre o paternalismo e o medo. Começo a entrar e pânico”. 

(CARVALHO, 2003, p. 140 – 141) 

 

 

Em Nove Noites, o conflito com índios perpassa tanto a experiência do etnólogo, Buell 

Quain, quanto a do narrador jornalista que, mesmo não sendo antropólogo, vivencia uma 

experiência de cunho etnográfico.  Depois de expor as primeiras impressões do etnólogo 

sobre os índios, escritas em uma carta destinada à antropóloga Ruth Benedict – em que Quain 

afirmava que os Trumai são “chatos e sujos” e “as pessoas mais feias do Coliseu” 

(CARVALHO, B., 2006, p. 48) –, o narrador traz ao cenário narrativo um conflito do 

etnólogo com uma criança e com as mulheres: 

 

 
A violência física não era permitida na aldeia, sobretudo contra as crianças, e 

Quain por duas vezes quase desencadeou uma comoção social ao bater na 

mão de um menino que lhe roubava farinha e ao pisar sem querer no pé do 

outro. Os conflitos, em geral ligados ao sexo e ao adultério, ou eram 
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substituídos por práticas de feitiçaria ou se resolviam em representações 

catárticas [...]. Volta e meia o etnólogo via os mais jovens em abraços e 

jogos sexuais. Para evitar que os índios deitassem em sua rede, dizia a todos 

os que o procuravam com esse pedido que sua “mulher ficaria zangada” se 

soubesse. Não havia virgens na sua aldeia. Para afastar as mulheres que o 

visitavam, ameaçava estuprá-las, e elas logo fugiam, em geral às 

gargalhadas. Estava completamente só. (CARVALHO, B., 2006, p. 48 – 49) 

 

 

 A narrativa expõe o choque de Buell Quain provocado pelo contato com a cultura 

Trumai e mesmo uma possível aversão sua ao comportamento dos Trumai, que 

frequentemente compara aos modos daqueles que estudara anteriormente em Fiji. Apesar de 

trazer à tona certa presença e voz do “Outro”, percebe-se que a narrativa se abre para uma 

representação objetificada do índio, na qual este é reduzido a um “objeto de estudo”, bem 

como representado como selvagem, feio e chato, desqualificando-se os Trumai, 

principalmente porque o narrador parece apresentar um ponto de vista sobre os índios de 

cunho eurocêntrico, visto que, sobretudo, são associados a confusão e mentira, além de 

sobressaírem na narrativa opiniões, testamentos e cartas de brancos ocidentais. O conflito 

atravessa os personagens e se potencializa na figura do narrador, que consiste em um 

jornalista fazendo o trajeto de um antropólogo, não “etnografando”, mas boicotando uma 

possível encenação da etnografia. É possível notar essa relação de inquietação com os índios 

nos relatos do autor-narrador em sua estadia na aldeia dos Krahô. Sobre seu sentimento diante 

de uma possível relação com os índios e a confusão que esse sentimento instala, o autor-

narrador assevera:  

 

 

Não sou antropólogo e não tenho boa alma. Fiquei cheio. A partir de um 

dado momento, decidi que não responderia mais aos recados que me 

deixavam, pedindo que eu ligasse sem falta na noite seguinte. A culpa 

provocada por essa decisão também me irritou, mas menos do que me 

ameaçava a ideia de que de uma hora para outra pudessem bater à minha 

porta. Antes de sair da aldeia, diante da minha recusa em ser batizado, 

Gersila se aproximou de mim, entre ofendida e irônica, e me jogou na cara 

que eu era como todos os brancos, que os abandonaria, nunca mais voltaria à 

aldeia, nunca mais pensaria neles. Jurei que não. Estava apavorado com o 

que pudessem fazer comigo (nada além de me cobrir de penas e me dar um 

nome e uma família da que nunca mais poderia me desvencilhar). O meu 

medo era visível. Fiz um papel pífio. E eles riram da minha covardia. Jurei 

que não me esqueceria deles. E os abandonei, como todos os brancos. 

(CARVALHO, B., 2006, p. 98) 
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O sentimento que se instaura no autor-narrador, por um momento, é de confusão, 

pois, ao mesmo tempo que ele percebe que os brancos vão até os índios e depois os 

abandonam e, numa reflexão anterior, que eles sofriam com massacres e demarcação de 

terras, ele pensa que o medo deles aparecerem ou ligarem é mais forte do que a culpa por 

deixá-los. A partir desse trecho, vê-se que Bernardo Carvalho – mesmo que tenha indícios do 

autor-narrador ser seu alter ego – constrói um autor-narrador-personagem30 que representa a 

maior parte dos brancos que abandona os índios, que os despreza, mesmo depois de ter 

vivenciado parte do cotidiano indígena. Além do conflito, a dificuldade do etnólogo Buell 

Quain em estudar e lidar com os índios é mostrada, mais de uma vez, por meio das cartas: 

“Quain reclamava da dificuldade de trabalhar com os Krahô: ‘É muito difícil treinar nativos 

por aqui. A única forma de me impor a eles é ficando bravo, e então, por vinte e quatro horas, 

tenho todos os duzentos e dez deles aos meus pés, tentando desajeitadamente me satisfazer.” 

(CARVALHO, B., 2006, p. 96). Em outra passagem: “Quain reclamava das dificuldades de 

trabalhar com os índios no Brasil: ‘Acredito que isso possa ser atribuído à natureza 

indisciplinada e invertebrada da própria cultura brasileira’”. (CARVALHO, B., 2006, p. 108). 

Essas situações indicam não só como os índios são representados no romance, (destacamos 

aqui os pontos de vista do narrador-personagem e de Buell Quain), mas também o 

espelhamento entre o autor-narrador e o personagem principal, de que temos tratado nesta 

dissertação.  

O choque do autor-narrador e as reclamações de Buell Quain reapresentam o que 

Bernardo Carvalho diz em entrevista à Revista Trópicos: que o etnógrafo não precisa temer a 

exposição do desconforto do encontro e contato com as sociedades estudadas, sendo de 

interesse evidenciar justamente a tensão provocada pela proximidade. A partir de uma crítica 

à postura paternalista dos etnógrafos, o autor afirma: 

 

 
Fico muito irritado com paternalismo. É curioso você se propor a fazer uma 

coisa científica, se propor a ter uma liberdade intelectual que, no limite, bate 

num aspecto moral que impede você de pensar. E eu acho que a relação 

cotidiana dos antropólogos com os índios costuma ser paternalista. É 

estranho se portar dessa maneira com relação a um objeto de estudo. Mas 

não é sempre assim. O Lévi-Strauss, por exemplo. Ele não tem nenhum tipo 

de paternalismo. Ele não gosta dos índios. Dá para ver que ele não tem 

                                                 

30 Vale ressaltar – lembrando discussões do capítulo anterior – que chamamos o narrador de Nove noites de 

“autor-narrador” não só por aludir ao próprio Bernardo Carvalho, pessoa empírica, mas porque o narrador, além 

de ser um personagem, também é criador de uma história, visto que reorganiza e inventa eventos que compõe a 

história de Buell Quain. Portanto, o narrador é o autor da história de Buell Quain. 
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amizade por eles, nem fica feliz em estar no meio do mato. Ele gosta é do 

estudo dele. E fica totalmente focado naquilo. 31 

 

 

Nota-se que a posição de Bernardo Carvalho frente à etnografia preza um 

distanciamento do etnógrafo com a sociedade estudada, posição essa que percorre as 

impressões do narrador de Nove Noites. Em outras palavras, os indígenas deveriam se limitar 

a “objetos de estudo”. A partir desse posicionamento mais científico-objetivo da etnografia, 

os narradores, tanto de Nove Noite quanto de Mongólia, não se preocupam em esconder o 

choque e o estranhamento ocasionados pelo contato com aquela sociedade desconhecida e 

diferente, como podemos visualizar no seguinte trecho de Nove Noites, no qual o narrador da 

carta grafada em itálico esboça o sentimento de Buell Quain diante da experiência com os 

índios: “Nada lhe causava maior repulsa do que ter que viver como os índios, comer sua 

comida, participar de sua vida cotidiana e dos rituais, fingindo ser um deles.” (CARVALHO, 

B., 2006, p. 49) 

No entanto, o personagem-narrador do romance se mostra ambíguo em relação ao 

contato com os Krahô, pois, apesar do medo e do desconforto que experimentara durante sua 

estadia em terras indígenas, o narrador se afeiçoa aos índios, como podemos notar nesta 

passagem: “Se para mim, com todo o terror, foi difícil não me afeiçoar a eles em apenas três 

dias, fico pensando no que deve ter sentido Quain ao longo de quase cinco meses sozinho 

entre os Krahô”32 (CARVALHO, B., 2006, p. 96).  Não se trata, portanto, de uma postura de 

indiferença ou ódio em relação aos índios, até porque o narrador traz preocupações sobre o 

massacre dos índios e reflexões sobre a escolha do Xingu – pois foi o que lhes sobraram (p. 

64) –; trata-se, antes, de uma confusão de sentimentos do narrador-etnográfico. 

Para indicar que A virgem dos sicários – do escritor mexicano Fernando Vallejo – 

tem um olhar etnográfico, Klinger afirma: “quer dizer que o narrador mergulha num contexto 

cultural que é alheio tanto para si próprio quanto para o leitor; e desse mergulho resulta a 

narrativa de um choque cultural” (KLINGER, 2012, p. 109). Esse mergulho em contexto 

cultural que causa o choque, como venho indicando, apresenta-se em Nove noites e Mongólia. 

                                                 

31 Entrevista a Flavio Moura, disponível em <http://www.revistatropico.com.br/tropico/html/textos/1586,1.shl> 

Acesso em 18/10/2017 

32 Nessa mesma citação, salta aos olhos a reflexão do que acontece com o narrador e o que poderia ter acontecido 

com Quain, ou que ele poderia ter sentido, apontando novamente para o efeito de espelhamento, de imagem 

dupla referido no capítulo anterior. 
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Em ambos os livros, os personagens mergulham em culturas desconhecidas e se chocam; há 

um estranhamento, assim como também há um conflito, uma confusão de sentimentos. 

Diferentemente de Os papéis do inglês, em que Ruy Duarte de Carvalho, narrador-

personagem, já demonstra que conhecia aquelas paisagens desérticas de outras viagens 

etnográficas. Em Nove noites e Mongólia o leitor, inclusive, questiona-se e se confunde em 

relação à posição dos narradores diante do “Outro” desconhecido e, talvez, estarrecedor.  

Mesmo que Bernardo Carvalho não tenha formação em antropologia, percebe-se que 

há indícios de uma preocupação com o fazer etnográfico, bem como de vasta leitura na área. 

Desde a história do contato do Quain, etnólogo, com os índios, um contato que desencadeia 

uma tensão – e que se apresenta também no contato do narrador com os indígenas – é possível 

notar essa atenção com o discurso etnográfico. Sem contar as constantes citações e alusões a 

antropólogos, como Margareth Mead (1901 – 1978), Lévi-Strauss (1908 – 2009), Ruth 

Benedict (1887 – 1948), Heloisa Alberto Torres (1895 – 1977), William Lipkind (1876 – 

1944), Charles Wagley (1913 – 1991), Ruth Landes (1908 – 1991), Alfred Métraux (1902 – 

1963), Luiz de Castro Faria (1913 – 2004), Edison Carneiro (1912 – 1972), Franz Boas (1858 

– 1942). Além disso, pelo trecho citado acima da entrevista à Revista Trópicos, vemos que o 

autor é um leitor de antropologia, pois refere-se à forma como Lévi-Strauss reflete sobre o 

contato que trava com seu “objeto de estudo”. Recorrentemente, Bernardo Carvalho se volta 

para os assuntos dessa disciplina em entrevistas e textos de sua coluna na Folha de São Paulo 

e no blog IMS33. Destacam-se textos como “A pena do etnólogo” (2011), que discute a relação 

da antropologia com a literatura, e “Contra convenções – Leiris defende literatura como risco” 

(2004), em que o autor escreve uma crítica ao livro A idade viril, de Michel Leiris, sugerindo 

que a autobiografia que expõe “até o osso” proporciona um risco à literatura.  

Parece-nos que a posição do narrador no romance Nove Noites mostra-se confusa e 

ambígua, visto que transita entre preocupação e despreocupação etnográfica, como vemos no 

seguinte trecho, no qual o personagem-narrador apresenta a ilusão de uma reflexão 

etnográfica sobre as relações de parentesco – abordagem comum em etnografia – entre os 

índios:  

 

 

                                                 

33 Blog do Instituto Moreira Salles, organização e centro cultural sem fins lucrativos que disponibiliza acervos na 

área de fotografia, literatura, iconografia, artes plásticas, música e cinema. Disponível no link: 

https://blogdoims.com.br/. 



52 

 

Na verdade, quase todos ali tinham laços de sangue. Aos poucos, fui 

descobrindo que a aldeia Nova era praticamente uma única família, que eram 

quase todos irmãos e irmãs, tios e sobrinhos, e que o parentesco simbólico, 

classificatório, em grande parte apenas maquiava relações, se não 

incestuosas, pelo menos muito viciadas. (CARVALHO, B., 2006, p. 87) 

 

 

O princípio de etnografia é logo interrompido, por isso ilusório, por uma negação do fazer 

antropológico sem nenhum marcador adversativo: “Não consegui entender nem os laços de 

sangue nem o parentesco simbólico entre os membros da tribo. Era muito complicado, e meus 

objetivos não eram antropológicos” (CARVALHO, B., 2006, p. 87). Sendo assim, o boicote 

aos efeitos de revestimento de realidade referidos no segundo capítulo desta dissertação se 

aplica, de certa forma, à escrita etnográfica, pois o narrador quebra, frequentemente, a 

expectativa de uma possível investigação de aspectos da sociedade Krahô. 

No caso de Ruy Duarte de Carvalho, no que se refere à antropologia, as vozes dos 

personagens e os narradores dos livros assumem posturas quase que opostas às dos 

narradores-personagens de Bernardo Carvalho. O escritor angolano demonstra preocupações 

com a representação do “Outro” e com a voz deste, bem como com a problemática do 

pensamento colonial enraizado nas etnografias ocidentais. O pensamento colonial é 

perceptível pela própria atitude do etnógrafo em interpretar outras sociedades a partir de sua 

visão de mundo, compartilhando o “exótico” desse “Outro” com o mundo ocidental ou, ainda, 

quando um etnógrafo reduz o “Outro” a apenas um objeto de estudo, promovendo certa 

reificação do indígena. Ruy Duarte de Carvalho, apesar de assumir também o papel do 

etnógrafo, vai além e busca pensar e viver com os pastores a partir de uma simetria34 de 

posição e fazer, inclusive, o inverso do que a etnografia tem feito, propondo falar do mundo 

ocidental aos pastores: “E não terá chegado para mim, também, o tempo de pôr-me agora é a 

falar do mundo para pastores, em vez de andar a falar de pastores para o mundo?35” 

(CARVALHO, R., 2010, p. 282).   

A antropologia atravessa a narrativa de Os papéis do inglês, tanto pelo olhar do 

narrador antropólogo transitando pelas paisagens conhecidas dos Kuvale, quanto pela 

presença de uma história da antropologia que conta com a presença de antropólogos 

                                                 

34 Refiro-me à simetria apresentada por Bruno Latour em Jamais fomos modernos, sugerindo que o antropólogo 

pense de forma simétrica, isto é, estude e pesquise as diferentes sociedades, inclusive a dele mesmo, nos mesmos 

termos.  

35 Esse pensamento de tratar do etnografado como interlocutor é uma constante no texto “O etnógrafo perante o 

colonialismo”, de Michel Leiris, que será abordado mais à frente. 
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ficcionalizados e citados – muitas vezes não há como distinguir entre citação e ficção, como:  

James Frazer (1854 - 1941), W. H. R. Rivers (1864 – 1922), Radcliff-Brown (1881 – 1955)36, 

Alfred Cort Haddon (1855-1940), que ganham traços de personagens; Durkheim (1858 – 

1917), Mary Douglas (1921 – 2007), Malinowski (1884 – 1942), Michel Leiris (1901 – 1990), 

que são apenas citados.   

Assim como Nove noites, o romance de Ruy Duarte de Carvalho encena não só a 

escrita de si, mas também a etnografia, pois expõe ao leitor certo estudo sobre os Kuvale. Em 

alguns momentos, por exemplo, o narrador-autor anuncia que coletará dados sobre 

determinado evento daquela cultura, como é possível notar na seguinte passagem que precede 

um relato e falas de um ritual Kuvale em torno do fogo: “A etnografia ia entrar em campo e 

convidei a amiga da sobrinha do meu primo Kaluter a gravar as conversas que eu ia promover 

dali para a frente.” (CARVALHO, R., 2006, p. 145). Entretanto, ao mesmo tempo que encena 

uma etnografia, boicota a própria etnografia em si, diferente do narrador da novela de 

Bernardo Carvalho, que a nega. O boicote em Os papéis do inglês se dá “quando digressões e 

divagações de diversas ordens fazem o argumento antropológico ser rapidamente deslocado e 

perdido de vista. Essas digressões fazem a subjetividade irromper no plano do discurso 

antropológico, relativizando-o em sua autoridade tradicional” (ORNELLAS, 2009, p. 197).  

Ruy Duarte de Carvalho – não só em Os papéis do inglês, já que essa temática é 

recorrente em praticamente todas as suas obras, em vista de sua formação e experiência como 

antropólogo – busca uma aproximação com as sociedades estudadas e trabalhadas em Os 

papéis do inglês. Para entender melhor essa aproximação, e até mesmo a figura do Paulino, 

seu assistente37, é necessário recorrer ao livro Vou lá visitar pastores (1999), que, inclusive, é 

citado no primeiro volume da trilogia Os filhos de Próspero. Este livro consiste num relato 

etnográfico, com traços ficcionais, da sociedade kuvale, pastores de gado que habitam o 

sudoeste de Angola e vivem da transumância (prática da atividade pastoril em equilíbrio com 

o regime das secas e das chuvas). Há, em Vou lá visitar pastores, uma encenação do fazer 

etnográfico na menção às gravações em fitas cassetes deixadas pelo narrador para serem 

encontradas pelo destinatário, o jornalista da BBC, Felipe; porém, este se atrasa e, por fim, 

não aparece. O livro se apresenta, então, como a transcrição de tais gravações. O que 

                                                 

36 No romance de Ruy Duarte de Carvalho, a grafia de Radcliff-Brown é com f mudo. Diferente do nome real do 

antropólogo, que se grafa com “e”. 

37 “Auxiliar que a delegação provincial da Cultura me dispensa e me acompanha já faz muito tempo”. 

(CARVALHO,R., 2000, p. 16) 
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atravessa esta obra, em termos de interesse e motivação etnográficos, é a singularidade de 

como essa sociedade de pastores resistiu a tanta pressão em se ocidentalizar e isso chama 

bastante atenção do autor, principalmente de como os pastores conseguiram se reabilitar 

depois da guerra de 1940/41, conhecida como guerra dos Mucubais38, e as doenças que 

recaíram sobre eles e sobre os gados, principal forma de sustento39. Segundo Ruy Duarte de 

Carvalho, sociedades como a dos Kuvale, que permanecem na África e não assumem “sinais 

de progresso”, causam um incômodo:  

 

 

Sociedades como essa são por todo o Mundo estrategicamente ignoradas, 

olhadas de longe, apenas porque assim talvez se revelem mais inócuas 

enquanto aberrações, anacronismos, descuidos da história que a história se 

encarregará de resolver, integrando, na melhor das hipóteses e se não houver 

resistência, ou aniquilando, dominando, dissolvendo, igualizando e 

anulando, por fim.  (CARVALHO, R., 2000, p. 27)  

 

 

Vou lá visitar pastores consiste, portanto, em uma espécie de etnografia dos Kuvale, 

que aborda desde aspectos históricos dessa sociedade, como as guerras coloniais, de 

independência e de pós-independência de Angola, até aspectos do presente, destacando-se os 

preconceitos de que este povo ainda é vítima. Traçando caminhos literários e etnográficos, 

Ruy Duarte de Carvalho mergulha na cultura dos pastores com evidentes colocações de si e 

suas experiências na narrativa/relato.  

A pesquisadora Sonia Miceli (2011), ao explicar a transição do vocábulo 

“colocação” para “autocolocação” no sumário – no caso, no subtítulo dos capítulos – de Vou 

lá visitar pastores, aponta que a posição do etnógrafo extrapola a observação e participação 

das pessoas e acontecimentos a sua volta e reflete sobre “sua própria posição em relação aos 

seus ‘objectos de estudo’ e à sua interioridade irremediavelmente perturbada pelas 

experiências vividas” (MICELI, 2011, p. 22). Ou seja, pensar e dizer o outro reflete sobre 

dizer a si mesmo e colocar-se na observação. Assim, Ruy Duarte de Carvalho, ao dizer dos 

Kuvale e dos personagens, reflete sobre si mesmo, nos termos de Miceli, autocolocando-se. 

                                                 

38 “Foi uma guerra que arrancou tudo, gado e gente, e por isso é referida como a guerra de Kakombola: 

kakombola é arrancar uma coisa, arrancar tudo, não deixar nada. Morreu muita pessoa.” (CARVALHO,R,  2000, 

p. 79) 

39 “[...] terão sido as epizotias que iriam assolar toda a região pastoril austral e das quais a febre aftosa também 

sem dúvida os terá seriamente afectado no fim do séc. XIX, e foram finalmente as rusgas e batidas coloniais até 

acção final, a de 1941. Cem anos em que a sua sobrevivência os terá constantemente obrigado a lutar, no sentido 

literal do termo, e a resistir para tentar recuperar ou repor os seus rebanhos, permanentemente atingidos.” 

(CARVALHO,R., 2000, p. 53-54) 
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Pode-se afirmar que Os papéis do inglês e Nove noites, portanto, consistem em literatura que 

é simultaneamente escrita e vivida. Como indica Miceli em sua pesquisa, os autores-

narradores viveram as viagens, contam o vivido e vivem para contá-lo, visto que os autores 

inscrevem a história ficcional em “sua própria vida, e a narrativa que daí resultará será o 

relato da implicação da estória da corrida atrás dos papéis [no caso de Nove noites, das cartas] 

na reconstrução da estória do Inglês [ou do americano Buell Quain] e vice-versa.” (MICELI, 

2011, p. 32) 

Ao contar o vivido, os autores-narradores também reconstroem momentos da história 

da antropologia, reapresentando-a por meio dos recortes temporais dos antropólogos 

protagonistas. Em Nove noites, há um recorte da antropologia estrutural e do relativismo, 

visto que traz à cena narrativa os antropólogos representantes dessas vertentes, 

respectivamente Lévi-Strauss e Franz Boas. Ambos tiveram contato com Buell Quain, o 

primeiro ficou hospedado no mesmo hotel que Quain em Cuiabá (CARVALHO, B., 2006, p. 

35), enquanto o segundo era professor do etnólogo americano e de seus companheiros de 

pesquisa – Ruth Landes e Charles Wagley (CARVALHO, B., 2006, p. 28). Além da presença 

de outros antropólogos que marcam esse período da antropologia, como as já citadas 

Margareth Mead e Ruth Benedict.  Já em Os papéis do inglês, Ruy Duarte de Carvalho traça 

uma história da antropologia que abrange o início da antropologia social, estabelecendo-se 

uma relação entre Perkings e Radcliffe-Brown. (CARVALHO, R., 2007, p. 46). 

Em suma, essa autocolocação e a antropologia como estudo do “Outro” perpassam 

os romances aqui estudados, indicando possíveis engajamentos dos autores a uma escrita 

etnográfica. Para pensar de maneira mais detida sobre essa presença da antropologia nos 

romances e sobre o problema da autocolocação, torna-se relevante investigar as nuances da 

escrita etnográfica presentes nas obras, assim como recorrer a uma discussão teórica e a 

escritos etnográficos para fins de exemplificação. 

 

3.2 “POSSÍVEIS INTERFERÊNCIAS”: CONSIDERAÇÕES SOBRE O DIÁLOGO 

ENTRE ETNOGRAFIA E LITERATURA 

 

A etnografia, como exposto, se faz tão presente nas narrativas de Bernardo Carvalho 

e Ruy Duarte de Carvalho, de maneira que Nove noites e Os papéis do inglês são também 

“uma reflexão sobre o envolvimento do sujeito na pesquisa etnográfica, na linha das 
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perguntas levantadas pela antropologia pós-moderna” (Klinger, 2012, p. 153). Os 

questionamentos da antropologia pós-moderna, segundo Klinger, voltam-se para a própria 

escrita etnográfica e para a autoridade do etnógrafo como detentor do discurso científico, bem 

como para as práticas da pesquisa e a relação do sujeito etnógrafo com seu objeto de estudo. 

Tais direcionamentos ocasionaram uma reflexão mais detida a respeito da autoridade do 

etnógrafo, o que recai no encalço das considerações sobre a etnografia como ciência. O 

historiador e antropólogo estadunidense James Clifford (2014) teoriza sobre a escrita 

etnográfica para tentar compreender de que maneira a disciplina está imersa na escrita, a qual 

contém uma “tradução da experiência” do etnógrafo para o texto, configurando certa 

autoridade (CLIFFORD, 2014, p. 21). Se é assim, como validar essa experiência para tê-la 

como legítima? Tais questionamentos levantaram a discussão da relação da antropologia com 

a literatura, a ideia de que a etnografia transita entre discurso científico e discurso literário, 

tornando-se difícil estabelecer uma fronteira definitiva entre tais domínios, como nos aclara 

Miceli: 

 

 

A publicação de Writing Culture, em 1986, é considerada um marco epocal 

nesta história. Autores como George Marcus, James Clifford, Paul Rabinow, 

Stephen A. Tyler, entre outros, costumam ser citados como impulsionadores 

deste novo filão da antropologia, em que a atenção à escrita, enquanto pilar 

da actividade etnográfica, põe em causa os próprios fundamentos da 

disciplina. Isto é, a escrita deixou de ser vista como simples instrumento, 

veículo para a transmissão de uma informação já existente, e passou a ganhar 

um papel central, na medida em que ficou claro que a construção do texto 

etnográfico não consiste numa simples operação de transposição de uma 

experiência para o papel, mas na sua recriação, por meio da sua 

narrativização e da formulação de interpretações.” (MICELI, 2016, p. 44) 

 

 

Tendo em conta tais discussões, percebemos que o efeito da construção etnográfica 

nos romances depende do olhar dos narradores, seja ele mais distanciado ou mais próximo do 

modus vivendi representado. Tanto Nove noites quanto Os papéis do inglês poderiam se 

inscrever nessa reflexão sobre o sujeito e, acrescento, sobre a escrita etnográfica dentro dos 

estudos mais contemporâneos da antropologia, como já afirmou o antropólogo Miguel Vale 

de Almeida acerca do escritor angolano: “poderíamos dizer que Ruy Duarte de Carvalho 

descobriu e praticou uma antropologia pós-moderna e pós-colonial sem pagar o preço da 

etiqueta ou as quotas do partido” (ALMEIDA, 2008, s/n). James Clifford (2014), no livro em 

que se debruça justamente sobre essa escrita etnográfica, ao falar sobre a transformação do 
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foco dos estudos etnográficos, os quais passam a refletir sobre a legitimidade daquela 

etnografia escrita por um único autor, afirma: 

 

 

Analisando esta complexa transformação, deve-se ter em mente o fato de 

que a etnografia está, do começo ao fim, imersa na escrita. Esta escrita 

inclui, no mínimo, uma tradução da experiência para a forma textual. O 

processo é complicado pela ação de múltiplas subjetividades e 

constrangimentos políticos que estão acima do controle do escritor. Em 

resposta a estas forças, a escrita etnográfica encena uma estratégia específica 

de autoridade. (CLIFFORD, 2014, p. 21, grifo nosso) 

 

 

Na perspectiva de James Clifford, a textualização de uma cultura para poder 

apreendê-la tende a desconsiderar uma “situação imediata discursiva ou performativa” 

(CLIFFORD, 2014, p. 37). Destarte, compreende-se por essa situação o diálogo direto com o 

outro – o discurso na concepção de Benveniste, recuperada por James Clifford. Tal dimensão 

discursiva e performática, que tende a ser apagada na escrita etnográfica, alude à encenação e 

a “mentiras” no contato entre o etnógrafo e o informante. Na entrevista a Flávio Moura para a 

Revista Trópicos, Bernardo Carvalho compara seu livro ao comportamento dos índios, 

“instável”:  

 

 
Tem mais um ponto a esse respeito. Você nunca sabe se os índios estão 

inventando ou dizendo a verdade. Não dá para confiar em nada. O cara te diz 

uma coisa hoje, depois é outra completamente diferente. É uma forma de 

narrar estranha, você não sabe se ele está querendo agradar, se está dizendo 

aquilo só porque acha que você quer ouvir. O fato é que você nunca sabe 

onde está pisando. De certa maneira, esse livro é uma literatura à maneira 

dos índios, pois mantém essa dúvida para o leitor. 

 

  

A “instabilidade” e a perturbação da verdade vistas pelos brancos no comportamento 

do índio habitam a narrativa de Nove noites, de modo que essa perspectiva de atuação dos 

índios se desloca entre os posicionamentos do autor-narrador, do etnólogo e de Manoel Perna, 

principalmente este último. Em um dos fragmentos da carta-testemunho deixada ao fotógrafo, 

Manoel Perna, por meio de frases pouco esclarecedoras, considera a relatividade da noção de 

verdade: “A verdade depende apenas da confiança de quem ouve” (CARVALHO, B., 2006, 

p. 21). Essa frase representa um fio discursivo que permeia toda a narrativa. A verdade é tida 

como maleável, primeiramente na figura dos índios e depois dos demais personagens. Não é 

algo irredutível e único, depende de quem fala e da confiança de quem ouve na pessoa que 

fala. A noção de verdade é o tempo todo quebrada. O mais evidente se dá em relação aos 
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índios, quando o narrador da carta em itálico diz que cada hora que você perguntar algo aos 

índios eles irão falar coisas diferentes, isto é, a verdade para eles não é como nós, ocidentais, a 

concebemos (CARVALHO, B., 2006, p. 6).  

Por outro lado, também percebemos esse mesmo movimento nas palavras de Buell 

Quain. Nas cartas para a antropóloga Heloisa Alberto Torres, Quain afirma estar com uma 

doença contagiosa; para os índios, e outros, fala que sua angústia se deve a problemas 

familiares; em outro momento, também aos índios, o antropólogo diz que sua mulher o traiu 

com seu irmão, mas, logo depois, Manoel Perna diz que não tinha irmão nenhum na história. 

Além disso, o boicote à verdade se apresenta na própria narrativa, em que o leitor tem contato 

com a carta/testamento de Manoel Perna, porém, ao final do entrecho, descobrimos que o 

engenheiro não deixou testamento nenhum, fora tudo invenção do autor-narrador 

(CARVALHO, B., 2006, p. 120-121). Novamente, a noção de verdade é violada, faz-se 

inconstante, contribuindo também para a subversão de uma possível autoridade etnográfica 

que poderia se instalar no texto, mediante a figura do etnólogo. Outrossim, as impressões 

diferentes de Quain sobre o evento literário em homenagem ao escritor Humberto de Campos, 

em Carolina, apontam para esse efeito de boicote à verdade, pois, para dona Júlia, assistente 

de Heloisa Alberto Torres, ele escreve de forma positiva sobre o evento (CARVALHO, B., 

2006, p. 25), enquanto que, para a amiga antropóloga Ruth Landes, fala num tom mais íntimo 

e evidencia fatores negativos (CARVALHO, B., 2006, p. 26). Essa peculiaridade auxilia na 

construção do mistério – que será investigado no próximo capítulo –, o qual resulta 

inalcançável devido às muitas incertezas lançadas no enredo.  

A partir do que foi refletido até aqui, pensamos que o comportamento dos índios 

seria uma metáfora para a noção de verdade da própria obra. É recorrente, não só no romance, 

mas em entrevistas de Bernardo Carvalho, como vimos na citação acima, a concepção de que 

a noção de verdade para os índios é perturbada. “Como se não houvesse realidade” 

(CARVALHO, B., 2006, p.103), como se tudo fosse ficção. Na visão de personagens como 

Quain e o próprio narrador, não se pode esperar a verdade da boca dos índios; parece, 

contudo, que o leitor também não pode esperar da própria narrativa “a verdade”. 

Consideramos, dessa forma, que a representação dos índios aqui teria antes um caráter 

literário e metafórico que referencial.  

Essa sugestão de uma encenação do índio, principalmente daquele que é 

intermediário entre o antropólogo e a sociedade estudada, conhecido na antropologia como o 

“informante”, participa da reflexão antropológica de uma maneira não tão recente. Na 
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primeira metade do século XX, Malinowski pensou sobre essa figura performática e sugere 

que o etnógrafo esteja em um constante duvidar do informante. Segundo Adam Kuper, a 

famosa monografia de Malinowski sobre os Trobriandeses – Os argonautas do Pacífico 

Ocidental (1922) – tem três temas principais e entre eles está exatamente o duvidar do 

informante, pois “as pessoas dizem sempre uma coisa e fazem outra” (KUPER, 1978, p. 37) 

40.  

Acrescentando à discussão sobre a postura de encenação do ameríndio, Marília 

Librandi-Rocha (2012) parte de dispositivos semelhantes a uma atuação para reinterpretar um 

episódio de Tristes trópicos (1996), de Lévi-Strauss: a “lição de escrita”. Nesse evento, o 

antropólogo se reúne com os índios Nambiquara para uma troca de presentes, ele distribui 

papel e lápis para alguns, mesmo sabendo que se tratava de uma sociedade essencialmente 

ágrafa, e se depara com um comportamento inesperado do chefe Nambiquara. Este escreve 

umas linhas curvas no papel, em vez de verbalizar a resposta que Lévi-Strauss esperava, e 

mostra para o antropólogo, o qual entra no jogo de encenação e finge compreender o que o 

chefe havia escrito. Logo depois, o líder Nambiquara encenou dominar o código do 

antropólogo, lendo seus traços para os outros índios, “toda vez que sua mão termina uma 

linha, examina-a ansioso como se dela devesse surgir algum significado, e a mesma desilusão 

se estampa em seu rosto” (LÉVI-STRAUSS, 1996, p. 280). Lévi-Strauss apreende esse 

comportamento ameríndio como uma malícia do chefe Nambiquara, o qual teria reconhecido 

a função da escrita e se aproveitado para estabelecer autoridade “às custas de outrem”. 

Divergindo do antropólogo belga, Librandi-Rocha apresenta uma nova interpretação deste 

episódio, indicando que a encenação/imitação/mimesis do chefe ameríndio tem caráter teatral 

e pode ser comparado ao que consideramos ficção, arte (LIBRANDI-ROCHA, 2012, p. 181). 

Para Librandi-Rocha, a encenação do chefe Nambiquara aponta para a ficção, não sendo, 

portanto, apreensível pela simples ideia ocidental de mentira. 

  Clifford Geertz (2009) faz um estudo acerca do autor na etnografia e reflete sobre o 

que caracteriza sua escrita. O antropólogo indica que a singularidade do texto etnográfico 

consiste no autor conseguir convencer, de alguma forma, que “esteve lá”, e, a partir de tal 

efeito retórico, uma autoridade é a ele atribuída. Nessa reflexão, Geertz aproxima a escrita 

etnográfica do texto literário, indicando que resta uma incerteza entre sua identidade no 

                                                 

40 Os outros dois temas são: (1) considerar o contexto da cultura estudada e (2) pensar que o “selvagem” pode 

chegar a soluções “razoáveis” como nós. 
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discurso científico e no literário. Ao falar da “função-autor” formulada por Foucault (1969), e 

já referida no capítulo anterior desta dissertação, Geertz afirma: “fica claro que, nesses 

termos, a antropologia está praticamente toda do lado dos discursos ‘literários’, e não dos 

‘científicos’ (GEERTZ, 2009, p. 19). Porém, o autor termina o capítulo admitindo uma 

indecisão no que resolvemos chamar aqui de pacto de leitura:  

 

 

Seja como for, no caso do discurso propriamente literário ou no do discurso 

propriamente científico, que ainda parecem inclinar-se, de maneira bastante 

clara, para a linguagem como práxis ou para a linguagem como meio, o 

discurso antropológico decerto continua empacado como uma mula entre as 

duas alternativas. A incerteza que aparece, em termos da assinatura, como 

um até que ponto e de que maneira invadir o próprio texto, aparece, em 

termos do discurso, como um até que ponto e de que maneira compô-lo 

imaginativamente. (GEERTZ, 2009, p. 34-35) 

 

 

Vemos, então, que não só a autoficção se vale de um pacto ambíguo, a etnografia 

também. Neste trecho, por exemplo, do livro Os argonautas do Pacífico Ocidental, de 

Malinowski – obra mais marcante na carreira do autor – observa-se que a linguagem é 

empregada de forma peculiar e, como o próprio Geertz sugere, difícil de diferenciar de um 

Conrad ou, como sugere Clarice Cohn (2008), de um Machado de Assis. Malinowski convida 

o leitor, de maneira direta41, para uma imersão na sua narrativa, ativando, assim, o “estar lá”: 

 

 

Imagine o leitor que, de repente, desembarca sozinho numa praia tropical, 

perto de uma aldeia nativa, vendo a lancha ou o barco que o trouxe afastar-se 

no mar até desaparecer de vista. Tendo encontrado um lugar para morar no 

alojamento de algum homem branco – negociante ou missionário – você 

nada tem para fazer a não ser iniciar imediatamente seu trabalho etnográfico. 

Suponhamos, além disso, que você seja apenas um principiante, sem 

nenhuma experiência, sem roteiro e sem ninguém que o possa auxiliar – pois 

o homem branco está temporariamente ausente ou, então, não se dispõe a 

perder tempo com você. Isso descreve exatamente minha iniciação na 

pesquisa de campo, no litoral sul da Nova Guiné. Lembro-me bem das 

longas visitas que fiz às aldeias durante as semanas; do sentimento de 

desespero e desalento após inúmeras tentativas obstinadas mas inúteis para 

tentar estabelecer contato real com os nativos e deles conseguir material para 

aa minha pesquisa. Passei por fases de grande desânimo, quando então me 

entregava à leitura de um romance qualquer, exatamente como um homem 

que, numa crise de depressão e tédio tropical, se entrega à bebida. [...] 

Imagine-se, agora, o leitor, entrando pela primeira vez na aldeia, sozinho ou 

na companhia do seu cicerone branco. (MALINOWSKI, 1997, p.19) 

                                                 

41 Na edição em inglês, a expressão “imagine o leitor” se lê “Imagine yourself”, traçando, mais do que na 

tradução, uma conversa com o leitor pelo uso mais marcado da segunda pessoa do discurso através do pronome 

reflexivo. 
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Neste trecho, o autor convence de que esteve lá, entre os Trobriandeses. Além disso, 

inclui o leitor em seu relato, traçando um destinatário esperado que desconhece essa 

sociedade: o leitor ocidental. O que diferencia, para James Clifford (2014), a antropologia 

moderna (o autor foca em Malinowski), é que a antropologia de Malinowski se volta para o 

campo: enquanto a antropologia anterior formula uma teoria/tese para pensar os dados 

coletados; os dados etnográficos são, agora, usados para formular essa teoria. Trata-se de 

fundir a figura do antropólogo com a do etnógrafo, tornando-se central o trabalho de campo, o 

“estar lá”.  

Entender que a etnografia de Malinowski tem traços de romance, como propõe 

Geertz (2009) e Clifford (2014), remete-nos a propostas novas de escrita. Considerando uma 

etnografia híbrida – entre ficção e antropologia –, podemos pensar em As lanças do 

crepúsculo (1996), do antropólogo francês Philippe Descola. Esse livro consiste em uma 

narrativa que se distingue do modelo, às vezes até engessado, da monografia etnográfica ao 

trazer uma linguagem mais fluida e menos preocupada com o jargão acadêmico. Uma mistura 

de relato etnográfico e romance, comparável a Vou lá visitar pastores, de Ruy Duarte de 

Carvalho. Descola esteve na Amazônia equatorial na década de 1970, mas só publica esse 

livro em 1996. Esse fato aponta, segundo resenha da professora e antropóloga Clarice Cohn 

(2008), para o caráter ficcional da obra de Descola, visto ser inevitável uma escrita tão 

distante do momento da experiência de campo partir apenas de memórias solidamente vividas. 

Se assemelhando a Vou lá visitar pastores, As lanças do Crepúsculo se mostra uma 

composição de gêneros diversos, perpassando o romance, a autobiografia e a etnografia. 

Bernardo Carvalho, por sua vez, como leitor de antropologia, fez uma resenha desse livro de 

Descola em sua coluna na Folha de São Paulo. Por mais que salte aos olhos a relação 

literatura-antropologia em As lanças do Crepúsculo, Bernardo Carvalho destaca divergências: 

“Antes de partir ao encontro dos Achuar, o jovem Descola recebeu um conselho valioso de 

seu orientador, Claude Lévi-Strauss: ‘Deixe-se levar pelo campo’. A literatura, em 

contrapartida, resiste ao campo – e o reinventa” (CARVALHO, B., 2006, “Analogia do 

Caos”). 

Lendo narrativas etnográficas clássicas e a etnografia contemporânea de Descola, é 

possível notar a proximidade da escrita etnográfica e literária, tornando-se difícil a 

delimitação clara das fronteiras entre esses discursos. Um exemplo disso é a curiosidade 

trazida por Bernardo Carvalho em seu texto “A pena do etnólogo” – título bem sugestivo – no 
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qual o autor também se debruça sobre as semelhanças entre a escrita etnográfica e a literária, 

trazendo uma informação sobre a quase possível premiação do prêmio Goncourt, na França, 

em 1955, de Tristes trópicos como obra de ficção:  

 

 

Não é anormal atribuir prêmios literários de prestígio a livros e autores de 

quem nunca mais vai se ouvir falar. Anormal é o júri de um prêmio de 

prestígio, dirigido a uma obra de ficção, lamentar publicamente não poder 

entregá-lo a um cientista. (CARVALHO, B., 2011, s/n)  

 

 

Na palestra “Literatura e antropologia: possíveis interferências” (2004), ministrada 

na USP e disponibilizada pela instituição Casa das Áfricas42, Ruy Duarte de Carvalho, ao 

falar sobre as relações fronteiriças entre literatura e etnografia, afirma que esta precisa de um 

toque literário, caso contrário, seria uma autópsia de grupos sociais, alcunhando o elemento 

poético e literário nos textos dos etnógrafos de “tentação estética”; ainda acrescenta que é 

preciso ter certo “colorido”. Assim, como venho propondo, o autor angolano entende que a 

fronteira entre essas duas áreas do conhecimento é difícil de estabelecer, pois ao mesmo 

tempo que a etnografia apresenta essa “tentação estética”, ela, como ciência, não pode ser 

construída apenas a partir de invenções.   

Dessas interferências entre etnografia e literatura, surge a colocação de si. A 

pesquisadora Sonia Miceli (2011) destaca que, na escrita de Ruy Duarte de Carvalho, o autor-

narrador se conta, autocolocando-se, como já mencionado, considerando que a autocolocação 

consiste em um impulso do sujeito ficcional em estar num determinado lugar no espaço, além 

das experiências dialógicas que surgem naquele espaço (MICELI, 2011, p. 81). A autora 

chega a afirmar (p. 81) que a autocolocação nas narrativas de Ruy Duarte de Carvalho é a 

força motriz da narrativa. Percebe-se, dessa maneira, a importância desse fator para estudar 

suas obras, assim como da relação dialógica, o que se estende, em nosso estudo, a Nove 

noites, pois os autores-narradores de Os papéis do inglês e Nove noites se autocolocam a 

partir de um contato com o “Outro”, o que configura, em ambos os casos, o narrador-

etnográfico. Esses fatores, de certa forma, contribuem para a representação dos pastores e dos 

índios nas narrativas. Em Nove noites, como desconforto e tensão do narrador-personagem em 

contato com os krahô; já em Os papéis, o “Outro” se configura como uma voz que precisa ser 

ouvida e, principalmente, que precisa de interlocução, aspecto evidenciado pela presença do 

                                                 

42 Disponível neste site: http://www.dailymotion.com/video/xesz3v. 
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“Outro” como personagens e agentes da história, inseridos, até mesmo, em um dos títulos da 

obra, o “Ganguela do Coice”. 

A autocolocação nesses romances de Ruy Duarte de Carvalho e Bernardo Carvalho 

está correlacionada com a invenção do outro. Em uma resenha sobre o livro de Leiris, 

Bernardo Carvalho afirma que Idade viril é o primeiro livro propriamente autobiográfico do 

autor.  

 

 

Interessado pelos mitos e pela etnologia, acabou trocando a experiência da 

psicanálise pela da expedição antropológica que o levou a cruzar a África, de 

Dacar a Djibuti, e a escrever uma obra-prima: "L'Afrique Fantôme" (1934), 

relato de viagem, mas também texto literário, em que o jovem candidato a 

escritor percebe no contato com o Outro o potencial de uma etnografia de si. 

A invenção do outro em si mesmo. (CARVALHO, B., 2004, s/n)  

 

 

Os papéis do inglês e Nove noites possuem narradores-etnográficos que se percebem 

nessa encruzilhada de representação do “Outro”, em narrativas que incorporam outra 

característica da etnografia que é a experiência da viagem. Mais uma vez recorremos a Miceli 

(2016), mas dessa vez a sua tese de doutorado, na qual a pesquisadora aproxima romances de 

Ruy Duarte de Carvalho e de Bernardo Carvalho, evidenciando o caráter epistolar dos 

mesmos e associando a escrita epistolar e diarística ao relato de viagem.  Tratando da 

experiência etnográfica por um viés de relação com o espaço e com o outro, é possível pensar 

que a forma epistolar presente nas obras evidencia essas situações de experiências dialógicas 

em determinados espaços: 

 

 

O espaço, aqui, deve ser entendido como dimensão absoluta, que, da mesma 

forma que a natureza, foge às capacidades perceptivas humanas: o lugar e a 

paisagem funcionam, por isso, como categorias mediadoras que permitem ao 

sujeito intuir esse Outro que seria, de outra maneira, inacessível. (MICELI, 

2016, p. 176, grifo da autora) 

 

 

Os romances aqui estudados parecem aderir ao movimento de pensar a escrita – por 

meio da encenação da escrita delimitada no capítulo anterior – e a posição do etnógrafo. O 

híbrido entre romance e etnografia atravessa as obras desencadeando efeitos de representação 

da relação “Eu-Outro” por meio de mecanismos como a encenação e o boicote do fazer 

etnográfico, além do pacto ambíguo de leitura que a própria etnografia já sugere. Tudo isso 

em constante atravessamento das fronteiras entre ciência e literatura, como bem coloca o 
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antropólogo Miguel Vale de Almeida (2008), ao abordar a “impureza” da obra de Ruy Duarte 

de Carvalho: 

 

 

É justamente a “impureza” da obra de Ruy Duarte, o seu não privilegiar 

de uma autoidentificação enquanto antropólogo, a sua fidelidade à autoria 

literária, que nos permite – a leitores vindos da antropologia como eu – 

reencontrar a sanidade e assim ver com caleidoscópica clareza a 

complexidade dos trânsitos culturais em que vivemos. Da obra de Ruy 

Duarte não transparece a ferida a que aludi. Quem se assume na 

multiplicidade de géneros e vozes, na hibridez, e no tráfico e trânsito, 

transcende os próprios termos em que a questão é colocada. A autoria –

 despida da autoridade da hiperdefinição literária ou antropológica – é, afinal 

de contas, o que evita a ferida. (Almeida, 2008, s/n) 

 

 

Pensando, então, que a experiência – aquela que se coloca no nível de hesitação 

(CARVALHO, R., 2007, p. 25) – se constrói pela relação com “Outro”, o que se pode 

caracterizar como “trânsitos culturais”, nos termos de Vale de Almeida, refletiremos sobre a 

representação deste “Outro” de forma mais detida, ponderando, agora, sobre o movimento 

contrário: como o “Outro” se inventa no “Eu-narrador”. 

 

3.3 – A INVENÇÃO DO “OUTRO” 

 

James Clifford parte do linguista Benveniste43 para refletir sobre o dialogismo de 

todo discurso: quando temos um pronome “eu”, já há implicado um “você”. Assim, a 

linguagem “repousa nas margens entre o eu e o outro” (CLIFFORD, 2014, p. 40).  Por isso, 

considerar as interlocuções se torna imprescindível para se refletir sobre a narrativa ficcional 

etnográfica. Com base em mais um linguista, neste caso Mikhail Bakhtin, Clifford pensa as 

relações de poder a partir do conceito de polifonia. O discurso do antropólogo surge, segundo 

Clifford, sobreposto ao do nativo na etnografia tradicional, estabelecendo-se, assim, relações 

de poder, as quais estão inscritas também no local de fala. O nativo fala, mas o etnógrafo leva 

o crédito.  Clifford se detém sobre esta discussão: “Uma maneira cada vez mais comum de 

realizar a produção colaborativa do conhecimento etnográfico é citar os informantes extensa e 

regularmente. [...] Mas esta tática apenas começa a romper a autoridade monofônica” 

                                                 

43 BENVENISTE, Émile. Problemas de Linguística Geral I. 5.ed. Campinas, SP: Pontes Editores, 2005. 
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(CLIFFORD, 2014, p. 50). Ruy Duarte de Carvalho assume essa postura ao colocar Paulino, 

uma espécie de informante dos Kuvale, em constante visibilidade na narrativa, seja como 

personagem, seja como interlocutor. Pode-se dizer, então, que há um princípio de polifonia 

em vista dessa postura. 

A etnografia, desde seu início, parece manter-se nos marcos das relações de poder 

Norte-Sul, metrópole-periferia, colonizador-colonizado. Boaventura de Sousa Santos (2010) 

mostra um sistema de distinções visíveis e invisíveis, como abordado na introdução desta 

dissertação, diferenciando o que o autor chama de “deste lado da linha” e o “outro lado da 

linha”. Há uma impossibilidade da existência simultânea dos dois lados da linha, pois o “outro 

lado” é inexistente para o “deste lado”, por ser exterior ao universo deste, ao que o autor 

alcunha de “pensamento abissal”. Santos propõe um “pensamento pós-abissal” que permitiria 

a copresença dos dois lados, bem como das diversas formas de conhecimento. Bruno Latour 

(1994), por sua vez, chama a atenção para a grande divisão entre “eles” e “nós”, ou seja, o 

ocidental em oposição a todo o “resto”, pensamento semelhante ao de Boaventura de Sousa 

Santos sobre o abismo entre os “deste lado” e os “do outro lado”. Latour propõe que:  

 

 

A grande divisão interior [entre natureza e cultura] explica, portanto, a 

Grande Divisão exterior: apenas nós diferenciamos de forma absoluta entre a 

natureza e a cultura, entre a ciência e a sociedade, enquanto que todos os 

outros, sejam eles chineses ou ameríndios, zandés ou barouyas, não podem 

separar de fato aquilo que é conhecimento do que é sociedade, o que é signo 

do que é coisa, o que vem da natureza como ela realmente é daquilo que suas 

culturas requerem. (LATOUR, 1994, p. 99) 

 

 

A partir disso, do reconhecimento de uma relação de poder entre esses dois lados da 

linha ou nessa grande divisão, é possível entender que o discurso colonial ainda impregna a 

etnografia. O pensamento colonial se baseia em relações hierárquicas para lidar com outras 

sociedades, estabelecendo oposições assimétricas em relação aos outros povos. Muitos são os 

resquícios do colonialismo na prática etnográfica – como vemos, por exemplo, nas alegorias 

levantadas por Clifford (2014)44. Michel Leiris (2011), pensando criticamente sobre a 

                                                 

44 A dimensão alegórica pode se dar de diferentes formas, Clifford seleciona as seguintes: alegoria de origem, 

alegoria do resgate e alegoria da textualização. A primeira parte de uma concepção evolucionista/difusionista 

que localiza o outro num passado primitivo ocidental, a qual o autor chama de “concepções dos premiers temps” 

(CLIFFORD, 2014, p. 63). Essa é uma alegoria que evidencia similaridades dos nativos com a sociedade 

ocidental, localizando aquele em um estágio anterior deste. A segunda, a de resgate, refere-se ao movimento do 

etnógrafo como um protetor de determinada cultura, em que salva aquela sociedade frágil “perdida no tempo”, a 

qual pode se esfacelar a qualquer momento, pensando que esta precisa ser protegida das interferências 
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etnografia e o colonialismo, mostra-nos que a etnografia teve certa contribuição para a 

expansão colonial:  

 

 

A etnografia pode ser definida sumariamente como o estudo das sociedades 

encaradas do ponto de vista da sua cultura e estas constituirão o objecto da 

nossa observação para delas extrair os respectivos caracteres distintivos. 

Historicamente, a etnografia desenvolveu-se ao mesmo tempo que se 

efectuava a expansão colonial dos povos europeus e se estendia a uma 

porção cada vez mais vasta das terras habitadas por esse sistema que se 

reduz essencialmente à subjugação de um povo por um outro povo dotado de 

utensílios mais eficazes, ao mesmo tempo que se lançava um véu vagamente 

humanitário sobre o objectivo final da operação: assegurar o lucro a uma 

minoria de privilegiados. [...] Assim, neste sentido, a etnografia surge 

estreitamente ligada ao facto colonial, independentemente da vontade dos 

etnógrafos. (LEIRIS, 2011, p. 199-200) 

 

 

Leiris afirma que a ciência pura é um mito. Essa afirmação nos auxilia a pensar tanto 

a discussão feita aqui das fronteiras não demarcadas entre literatura e antropologia e do 

reflexo da subjetividade do etnógrafo nos relatos, quanto a validade da ideia de que o 

etnógrafo tem anseios puramente científicos. A figura do etnógrafo como um emissário do 

governo, da metrópole, já implica uma relação de poder, uma postura colonial. No fim, o 

etnógrafo se depara o tempo todo com suas contradições. 

 

 

Se é certo que, feitas estas ressalvas, a etnografia aplicada aos problemas 

coloniais pode prestar inúmeros serviços e atenuar aqui e além choques 

demasiado brutais (como Lucien Lévy-Bruhl o indicava em 1926, aquando 

da criação do Instituto de Etnologia da Universidade de Paris), não é menos 

seguro que ela possa, para além de toda a aplicação no quadro 

administrativo, ser de alguma utilidade para os povos colonizados em vias de 

emancipação, entre os quais se esboça uma reflexão sobre o que significam 

as particularidades das suas culturas tradicionais.” (LEIRIS, 2011, p. 209) 

 

 

Leiris afirma que a posição de alguns etnógrafos em salvaguardar determinada 

cultura, intenção semelhante à alegoria de resgate trazida por Clifford, tentando manter as 

raízes tradicionais, é uma forma de manutenção das relações hierárquicas do colonialismo e 

uma maneira de estagná-las. O etnógrafo, então, não deveria salvaguardar; não deveria querer 

servir de guia para essas sociedades; não tentar ser conselheiro, o que se aproxima da postura 

paternalista. A etnografia ideal para Leiris deveria servir aos interesses dos colonizados 

                                                                                                                                                         

ocidentalizantes. A última alegoria abordada por Clifford é a da textualização, a qual se baseia em uma espécie 

de grafocentrismo. 
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(LEIRIS, 2011, p. 216). A sugestão do antropólogo, a partir dessas negações da função do 

etnógrafo, consiste numa tomada de posição em direção às sociedades em estudo, aos que ele 

chama de colonizados. Michel Leiris alerta jovens antropólogos que se interessam por 

sociedades com poucos traços de intervenção ocidental, que se enquadram numa posição 

“exótica”. Ele afirma:  

 

 

Ao proceder-se deste modo, corre-se o risco de – há que insistir – nos 

desviarmos dos problemas candentes, um pouco à maneira daqueles 

administradores coloniais (tal como se pode ouvir na África negra) que 

elogiam o «nobre tipo da seiva» que opõem ao «evoluído» das cidades, 

julgando este último com uma severidade tanto maior quanto ele é, em 

relação ao representante moderno do «bom selvagem» dos autores do século 

XVIII mais difícil de administrar. (LEIRIS, 2011, p. 211) 

 

 

Uma leitura apressada de Ruy Duarte de Carvalho pode sugerir que o autor talvez se 

aproxime desse pensamento do exótico explicado por Leiris. No entanto, Ruy Duarte se 

interessa pelos Kuvale, percebemos isso principalmente em Vou lá visitar pastores, pela 

resistência dos pastores como sociedade e não especialmente por não apresentarem contato ou 

interferências ocidentais, até mesmo porque os jovens Kuvale, durante a guerra de 

independência em Angola, integraram as FAPLA, as forças armadas do MPLA (Movimento 

Popular de Libertação de Angola). Estar interessado pelo ineditismo ocorrido com os pastores 

não se assemelha à adoração do exótico de uma sociedade intocada pelo Ocidente, tampouco 

remete a uma ideia de primitivismo ou atraso.  

As narrativas aqui estudadas e suas formas de lidar com o colonialismo nos fazem 

pensar nas relações de poder concernentes à esfera Norte-Sul, como uma forma vertical de 

contato. A pesquisadora Mary Louise Pratt (1999) chama de zona de contato, como já 

mencionado, “o espaço onde povos que estavam separados geograficamente e historicamente 

entram em contato e estabelecem relações duradouras, envolvendo normalmente a coerção, a 

desigualdade racial e o conflito quase incontrolável” (PRATT, 1999b, p. 30). Para pensar a 

relação que ocorre nesse espaço, Pratt investiga relatos de viagens surgidos a partir do século 

XVIII, pensando de que forma eles reafirmam, sob máscaras, o pensamento colonial. E para 

refletir sobre esses relatos, ela assume que a viagem, neste caso, é encenada como 

anticonquista. As narrativas de anticonquista, como o relato do naturalista e viajante 

romântico, neutralizam a presença europeia em vez de mostrá-la como invasão. Os discursos 

dessas narrativas possuem focos diferentes da expansão de território; sob a máscara de 

conhecer novos elementos da natureza, por exemplo, essas narrativas fazem um movimento 
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de abrandamento da brutalidade colonial. Essa definição nos faz pensar se o relato etnográfico 

também seria um tipo de narrativa de anticonquista, visto que a intenção marcada é de “fazer 

ciência”, mostrar como outras sociedades vivem, mas abrandando relações coloniais e de 

poder que, inclusive, acontecem no diálogo entre antropólogo e “nativo”, como vimos 

anteriormente a partir de Michel Leiris. 

Observamos que o narrador-etnográfico de Os papéis do inglês critica as relações de 

poder, pois Ruy Duarte de Carvalho parte de uma história aparentemente verídica, já contada 

por Henrique Galvão e Luiz Simões, e insere uma personagem na história, o Ganguela do 

Coice, o qual seria avô de Paulino, o amigo assistente. O Ganguela do coice possui certo 

protagonismo, sendo parceiro e ajudante de Perkings durante sua estadia naquele local – hoje 

território da Zâmbia. O Ganguela se torna central na trama, já que os papéis do inglês 

procurados pelo autor-narrador foram por ele guardados. Sendo assim, Os papéis do inglês 

reformula uma história colonial, molda uma nova perspectiva para a crônica do branco que 

odiava as brancas, bem como evidencia aspectos ignorados pelo pensamento colonial.  

De forma explícita, Ruy Duarte de Carvalho diverge da narrativa de anticonquista ao 

denunciar a hierarquização da cultura em uma de suas “argumentações flutuantes”45: 

 

 

Mas o iluminismo e o evolucionismo estão implícitos em toda a produção 

ideológica e intelectual que vigora e ainda e sempre omnipresentes e 

dominantes, cientes já dos seus maiores pecados do passado, na aferição da 

qualidade dos homens segundo escalas físicas, primeiro, e depois segundo 

uma hierarquização das culturas, mas a fundamentar o mesmo espírito de 

império, ainda quando disfarçados de um igualmente abjecto paternalismo 

que confere a uns o direito de decidir, benemérita e providencialmente, pelos 

outros e em nome dos outros, os ignorantes e os atrasados, os coitados. E 

esses uns e outros somos todos nós, uns para os outros e por aí fora e sempre 

em função do ganho do outro. (CARVALHO, R., 2007, p. 151) 

 

 

A ironia duartiana marca uma crítica ao espírito do império, de decidir pelo “Outro”, 

tido como atrasado, espírito que ainda vigora no presente. Para refletir sobre as relações de 

poder e de que forma se projetam na relação dialógica “Outro-Eu”, resgataremos a discussão 

das relações Sul-Sul da introdução desta dissertação. Na verdade, a relação Norte-Sul está 

relacionada com a relação “Eu-Outro”. A Sul-Sul está para uma perspectiva diferente do “Eu-

                                                 

45 Termo de ORNELLAS, 2009, p. 195, usado para se referir às desmedidas digressões de Ruy Duarte de 

Carvalho nas narrativas. 
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Outro”, como se estivesse em um “entre”. Principalmente na obra de Ruy Duarte de Carvalho, 

em que ele parece até mesmo pertencer àquelas paisagens pastoris: 

 

 

Não adiantará sequer tentar explicitar que esta rendição cega às razões e aos 

programas da ocidentalização sem ter em conta as especificidades locais se 

traduz também por uma rendição às estratégias e aos interesses das elites 

ocidentalizadas que detêm o poder através de todos os regimes a que se vão 

sucessivamente adaptando, a ponto de nos vermos sempre perante os 

mesmos actores e os mesmos procedimentos, inclusive os da produção e da 

imposição das versões de ‘cultura’, de memória, de juízo e de interpretação 

do ‘político’, de produção e imposição de um ‘pensamento social’ adaptados 

à manutenção e à reprodução das vantagens que detêm. (CARVALHO, R., 

2008a, p. 92)  

 

 

Há uma tentativa de subversão de relações verticais, Norte-Sul, propondo uma 

perspectiva Sul-Sul, a que será resgatada mais à frente ao falarmos dos novos paradigmas de 

conhecimento propostos por Ruy Duarte de Carvalho. Do mesmo modo, as relações de poder 

estabelecidas através da comparação entre artes da ex-metrópole e artes da ex-colônia tem 

sido amplamente repensadas. Alfredo Cesar Melo propõe, por exemplo, o desvio do modelo 

de comparação literária Norte-Sul, para adotarmos uma comparação de países localizados no 

Sul. Como já mencionado na introdução deste trabalho, Melo sugere duas molduras de análise 

nos estudos comparatistas Sul-Sul a partir do Brasil: a coaparição e a interidentidade. Como 

força motriz de nossa dissertação, pensamos nas obras de Ruy Duarte de Carvalho e Bernardo 

Carvalho como movimentos subversivos da “interidentidade”, pensando em um movimento 

que vai de Angola para o Brasil. Entretanto, consideramos especialmente importante para a 

presente reflexão a moldura de coaparição, a qual propõe a comparação sem prévio contato, 

tendo em conta características que evidenciam contextos similares.  

É possível observar a produtividade da moldura da coaparição, por exemplo, em 

Desmedida, em um momento que o autor fala sobre os jagunços e o envolvimento com as 

batalhas, mencionando a real vontade de retornarem à vida de vaqueiros. Após a narrativa 

desse desejo dos jagunços, o autor-narrador pergunta: “Onde é que eu já terei visto um filme 

assim?” (CARVALHO, R., 2010, p. 140). Nessa pergunta, ele se refere aos pastores do sul de 

Angola, os Kuvale, os quais também tiveram que ir para guerra, mas com o desejo de 

voltarem para a vida deles para cuidar do gado. Vemos, portanto, nessa perspectiva, que os 

jagunços brasileiros e os pastores africanos não possuíam contato, mas tiveram um “destino” 

semelhante devido à similar condição de colônia. Além disso, o sertão brasileiro é, para o 

autor, repleto de elementos angolanos. Ruy Duarte de Carvalho vai para além de Angola e 
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compara o Brasil, também, com a África do Sul. Na página 149 de Desmedida, é estabelecida 

uma relação entre esses dois países localizados, ambos, no Sul Global: “[...] os dois países 

[África do Sul e Brasil] só teriam vantagem em intensificar toda a ordem de relações no 

âmbito desse eixo sul-sul que finalmente se impõe ao mundo branco que o produziu e agora 

teme.” Vemos, dessa forma, que a relação Sul-Sul parte das confundíveis paisagens, segundo 

a perspectiva de Ruy Duarte de Carvalho: 

 

 

Ao longo da vida sempre fui mantendo o Brasil como paixão, ancorado 

numa condição periférica de angolano excêntrico em que apesar de tudo 

consegui manter-me coexistindo sempre com meia dúzia de referências, 

nomes de autores, personagens brasileiras, e painéis inteiros de paisagens 

que confundi com as minhas. (CARVALHO, R., 2010, p. 70-71).  

 

 

O autor vem de outro Sul, com a bagagem de leitura brasileira, e vai ao encontro de 

uma contemporaneidade obstruída por todas as contradições que há no mundo (CHAVES, 

2012, p. 150). Em vista desse processo, Rita Chaves indica que há três viagens diferentes 

atravessadas em Desmedida: “o percurso que ele realiza no plano físico – pelo território 

brasileiro, o que faz ela [a viagem] via da leitura e o que opera seu próprio texto, 

incorporando Angola como tema e destinatário de sua falta através da figura do Paulino” 

(CHAVES, 2012, p. 152) e dos pastores. Dessa forma, ao viver e contar o Sul, “Ruy Duarte 

configura para si uma dicção literária própria e extremamente particular que procura construir 

uma identidade, mas uma identidade plural, que se faz sempre em contato com o OUTRO, o 

não ocidental” (MOLINA, 2015, p. 2). 

Desmedida, como um relato de viagem, nos faz pensar sobre a presença desse gênero 

nas obras Nove noites e Os papéis do inglês. A narração da viagem, do deslocamento dos 

autores-narradores, indica, além de aspectos de romance de aventura, uma metáfora, pois o 

movimento da viagem espacial sugere também uma viagem para o conhecimento de si 

mesmo, dissimulada na viagem metafórica pelo conhecimento de outros. O sociólogo 

brasileiro Octavio Ianni (2003), ao discorrer sobre a viagem como metáfora, indica que a 

viagem, seja de forma denotativa ou conotativa, é articulada tanto para descobrir o “Outro” 

quanto para desvendar o “Eu” (IANNI, 2003, p.13).  Os narradores se moldam, e aos outros, 

pela viagem, seja de forma perturbada, como em Nove noites, seja por um viés de 

pertencimento, como em Os papéis do inglês. Como considera Ianni, “sob vários aspectos, a 

viagem desvenda alteridades, recria identidades e descortina pluralidades” (IANNI, 2003, 



71 

 

p.14). Sendo assim, o eu-narrador se move para transformar a si mesmo, a partir de uma 

experiência dialógica.   

Outro fator que aponta para as relações dialógicas, tanto entre os sujeitos quanto 

entre as obras, é a palavra do suicida. Em consonância com Bylaardt (2015, p.229), Nove 

noites “caminha para a errância”, pois a história não deixa conexões claras entre os 

acontecimentos, inclusive as cartas deixadas por Buell Quain são pontas soltas e confusas, 

como bem ressalta Klinger: “não por acaso a maioria dos suicidas deixam bilhetes ou cartas. 

As cartas de Quain nada esclarecem, elas são contraditórias, fugidias, cheias de buracos. Pois 

bem, Quain se suicida exatamente no meio do caminho, entre a aldeia indígena e a cidade” 

(KLINGER, 2012, p. 141). Essa observação do lugar onde Quain se suicidou é significativa e 

nos faz pensar que esse lugar no meio do caminho seria mais uma metáfora para reflexão – 

espaço que atravessa nossa pesquisa de uma forma geral, desde o “entre” da autoficção até o 

“entre” da escrita etnográfica. Surge, a partir disso, um questionamento: o que esse Meio pode 

indicar? Klinger diz que essa morte sugere uma interrupção da comunicação, pois, no 

romance, a morte (real) interrompe a ficção, a qual a autora denomina de “interrupção do 

real” e “núcleo duro do real”. Além disso, entre etnógrafo e etnografado, a morte é o que os 

une, pois, como o antropólogo Danforth destaca, “a morte chega para todos, o Eu e os Outros” 

(DANFORTH apud GEERTZ, 2009, p. 27).  

Ruy Duarte de Carvalho parece sugerir que a construção e o percurso do 

conhecimento literário não sejam feitos somente por vias ocidentais, mas que haja um desvio 

desse paradigma, desenvolvendo-se um olhar que abrangesse as margens e o centro. Para 

pensar essa questão será relevante resgatar o programa do pensamento pós-abissal proposto 

por Boaventura de Sousa Santos (2010), visto que há um posicionamento similar sobre a 

construção do conhecimento. Dessa forma, o pensamento pós-abissal pode ser resumido como 

“um aprender com o Sul usando uma epistemologia do Sul” (SANTOS, 2010, p.44) e tem 

como premissa o “reconhecimento da existência de uma pluralidade de formas de 

conhecimento além do conhecimento científico” (SANTOS, 2010, p. 45). O ponto de chegada 

para o estudioso português, portanto, seria a ecologia dos saberes. De forma semelhante, Mary 

Louise Pratt (1999b) convida para uma descolonização do conhecimento, que “inclui o dever 

de compreender as maneiras pelas quais o Ocidente (a) constrói seu conhecimento do mundo 

em linha com suas ambições econômicas e políticas, e (b) subjuga e absorve os 

conhecimentos de outros e as capacidades produtoras de conhecimento de outros” (PRATT, 

1999b, p. 22). Pratt e Santos usam termos diferentes para abarcar um referente semelhante, a 
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desconstrução do pensamento colonial. Ruy Duarte de Carvalho, como etnógrafo, estuda a 

sociedade Kuvale e, a partir desse contato, indica novas formas de pensamento, 

principalmente de combate ao silenciamento das culturas pastoris.  

Por essa presença constante de interlocução com os pastores, pode-se afirmar que a 

sugestão de uma nova via para a construção de conhecimento seria um projeto que atravessa a 

obra duartiana. Seguindo, ainda, esse projeto de fazer com que as culturas tradicionais de 

Angola não sejam silenciadas pelo e no Ocidente, é relevante destacar o Decálogo neo-

animista (2009), em que Ruy Duarte de Carvalho expõe criticamente a nossa forma 

ocidentalizada de ver o mundo como devedora de uma concepção antropocêntrica. O autor 

sugere, então, que existam outros paradigmas interessantes além do ocidental e questiona a 

ideia de humano proposta por essa matriz para, depois, propor uma recuperação de modos de 

viver outros, que não sejam o que denomina “humanista”.  

 

 

A intervenção neoanimista, reconhecendo embora que a 

dinâmica do paradigma humanista se impõe, impôs e imporá a 

toda a terra habitada e desabitada […] propõe convocar, para 

recuperação e adequação ao todo do destino do homem a 

haver, acções, entendimentos e políticas fundamentados em 

outros paradigmas igualmente produzidos pelas culturas dos 

homens, mais a convocação de todos os saberes disponíveis, 

reconhecidos ou não, inclusive saberes que decorrem de 

produções humanistas para além daquelas que se situam nos 

domínios das ciências e das ideologias, como é o caso das 

sabedorias e das poesias. Os neoanimistas sabem também que 

a dinâmica transformativa própria da espécie é património da 

própria espécie e não apenas daqueles que o paradigma 

humanista produz ou domestica. (CARVALHO, R., 2009, s/n) 

 

 

O escritor angolano, como é possível observar, propõe que o lugar da literatura no 

neoanimismo, dentro do próprio paradigma humanista, é recuperar a poesia, visto que há 

reposição da desvalorização do discurso poético ao longo da história. A poesia, portanto, para 

ele, tomaria lugar de destaque. Reconheceríamos, também, outros seres equivalentes ao ser 

humano em detrimento de sua supervalorização46. Nota-se que Ruy Duarte de Carvalho não 

pretende apenas evidenciar o discurso do “outro”, do qual ele trata, e diminuir todo o discurso 

                                                 

46 A crítica de Ruy Duarte de Carvalho converge com o estudo do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro 

(2011), pois, ao dissertar sobre o perspectivismo ameríndio, o antropólogo brasileiro propõe uma 

desnaturalização da própria cultura, sugerindo que existam diferentes mundos e não diferentes representações de 

um mesmo mundo.  
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ocidental predominante. O autor parece empenhar-se em promover os encontros e a 

valorização de todas as culturas – como explícito em Desmedida –, seja dentro ou fora do 

paradigma que ele chama de humanista, ou seja, é preciso haver “a convocação de todos os 

saberes disponíveis” (CARVALHO, 2009). 

A partir dessa reflexão, percebemos que a relação “Eu-Outro” está presente de três 

maneiras em ambos os romances estudados. A primeira, explorada no segundo capítulo desta 

dissertação, é percebida na configuração do narrador da autoficção, o qual projeta a si mesmo 

na escrita em um jogo de espelhos, no qual o “eu-narrador” se reflete no “outro-personagem”. 

Enquanto a segunda relação, discutida no presente capítulo, remete-nos à escrita etnográfica, 

na qual o narrador situa o “Outro” na história, encenando o fazer etnográfico e, 

simultaneamente, o boicote deste – por meio de negação (Nove noites) e digressões (Os 

papéis do inglês). Além disso, a segunda relação remete à representação do “Outro” nas 

obras, concebida de modos diferentes em cada uma. No romance de Ruy Duarte de Carvalho, 

percebe-se uma visibilidade maior dos pastores Kuvale, bem como encenações de 

interlocução. Já em Nove noites, nota-se que o “Outro” é tido como “não confiável” devido à 

“instabilidade da verdade” em seu comportamento, indicando que essa representação seria 

uma metáfora para a própria obra. Assim, o romance é construído a partir dessa instabilidade 

da verdade, presente tanto nas questões e mistérios levantados pelo autor-narrador, quanto nos 

caminhos que poderiam levar a uma solução, o que nos remete à terceira relação, a do 

narrador investigador em busca de um mistério, no qual esse “Outro” está inserido. 

Portanto, a investigação que percorre o narrador etnográfico, buscando a si mesmo 

no outro, e a investigação do suicídio das personagens, desembocam numa investigação de si 

mesmo. Isso considerando que os narradores se refletem e se colocam nas narrativas que 

elaboram. Eles transferem atitudes e características próprias para as personagens que 

constroem e acabam, inclusive, confundido o leitor em algumas cenas, como a complicada 

relação paterna que se encontra tanto na vida dos narradores como na das personagens. Há um 

caminho, por conseguinte, de investigação e jornada que transita entre três polos direcionais: 

para o Eu, para o Outro e para o mistério. 
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4 – DESVENDANDO, VIVENDO E PRESERVANDO CERTOS MISTÉRIOS 

 

“[...] ando a tentar desvendar certos mistérios, e 

a viver uns mas a poupar outros, porque há 

mistérios que preciso preservar. ”  

(CARVALHO, R., Vou lá visitar pastores, p. 199) 

 

Os aspectos literários tratados até aqui sugerem a noção de alteridade narrativa em 

Nove Noites e Os papéis do inglês, ou seja, sugerem que o discurso do eu-narrador se reflete e 

se molda a partir do diálogo com o outro, constituindo, nos termos de Mikhail Bakhtin (1981), 

uma bivocalidade. Para delimitar a concepção dialógica do discurso, a qual se baseia no 

inevitável atravessamento da fala do outro em qualquer discurso, Bakhtin se refere ao termo 

“outro” como o diferente de si, o alheio. Em nossa dissertação, recorremos tanto a esse 

“outro” que Bakhtin concebe, como ao “Outro”, na concepção de Ruy Duarte de Carvalho, 

que engloba sujeitos pertencentes a uma sociedade com costumes e práticas não-ocidentais. 

Perceber o dialogismo contido na própria linguagem nos auxiliará a compreender de que 

forma o discurso das obras também reflete esse “Outro” não-ocidental, já que as narrativas 

trazem personagens indígenas, no caso de Nove Noites, e pastoris, no caso d’Os papéis do 

inglês.  

Para refletir sobre a concepção dialógica da linguagem e analisar narrativas 

brasileiras a partir dela, o linguista brasileiro José Luiz Fiorin (2004) recorre à Análise do 

Discurso de linha francesa, teoria fundada a partir das obras de Dominique Maingueneau e 

Jacqueline Authier-Revuz, para pensar o conceito de heterogeneidade discursiva, que se refere 

à alteridade no discurso47, este “atravessado” e “habitado” pela palavra do outro e, por esse 

motivo, 

 

 

a fala é fundamentalmente, constitutivamente heterogênea. Sob a palavra, há 

outras palavras. A palavra do outro é condição de constituição de qualquer 

discurso [...]. Observe-se que o conceito de heterogeneidade é uma maneira 

                                                 

47 A definição de discurso adotada por Fiorin nesta reflexão, baseada em Maingueneau, é: “O discurso é um 

objeto integralmente linguístico e integralmente histórico o que significa que ele é uma estrutura linguística 

gerada por um sistema de regras que define sua especificidade, mas, ao mesmo tempo, que nem tudo é dizível. O 

que se pode dizer forma um sistema e delimita uma identidade” (FIORIN, 2004, p. 39). 
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de precisar teoricamente o conceito bakhtiniano de dialogismo. (FIORIN, 

2004, p. 38) 

 

 

A heterogeneidade, segundo Fiorin, pode se apresentar de forma constitutiva e de 

forma mostrada (neste caso, marcada ou não-marcada). A “heterogeneidade constitutiva” 

refere-se às múltiplas – ou duplas, já que Fiorin se baseia em oposições – perspectivas e 

posições sobre uma questão, remetendo à ideia de ideologia visto que “um discurso é sempre, 

pois, a materialização de uma ideologia”, por isso está “em relação polêmica um com o outro” 

(FIORIN, 2004, p.45). A “heterogeneidade mostrada marcada” consiste na inscrição da 

palavra do outro no discurso de maneira explícita, por meio de marcação na linguagem que 

delineia dois discursos – marcas como a negação, o discurso direto e indireto, as aspas, as 

glosas do enunciador, a pressuposição e a paráfrase. Já a “heterogeneidade mostrada não 

marcada”, como o próprio nome sugere, ocorre quando duas vozes se mostram, mas não são 

totalmente explicitadas, geralmente se apresentam por meio de certos mecanismos como: 

discurso indireto livre, imitação (por subversão e por captação) e ironia. 

A perspectiva de análise que atravessa esta dissertação considera fator relevante e 

presente a heterogeneidade constitutiva, por concebermos que os narradores das obras 

assumem uma relação de alteridade discursiva, considerando tanto o “outro” quanto o 

“Outro”. Além disso, a heterogeneidade mostrada também se apresenta nas narrativas, 

marcada e não-marcadamente. No entanto, nos deteremos às formas marcadas, principalmente 

no que se refere à intertextualidade. A partir de um convite implícito da reflexão de Fiorin, 

pretende-se aqui “captar o dialogismo que os permeia [o espaço, o campo e o universo 

discursivo do texto]” (FIORIN, 2004, p. 65). 

A concepção dialógica também se torna importante para pensar o movimento em 

direção ao outro na escrita autoficcional, etnográfica e de investigação. Este capítulo 

permanecerá, assim, imerso na discussão da relação “Eu-Outro” que perpassa nossa pesquisa. 

Primeiramente, pensaremos sobre as intertextualidades, refletindo sobre como o movimento 

de intertextualidade inscreve-se no dialogismo bakhtiniano. Depois pensaremos de que forma 

o narrador detetive relaciona-se com o outro a partir de um mistério e, por último, será 

analisado o mistério em si e como o fato de preservá-lo nas narrativas instaura determinados 

efeitos de sentido. 

Kristeva denomina a necessária relação do enunciador com o interlocutor, relação 

eu-outro, de “ambivalente” e a relaciona com a intertextualidade, pois o diálogo com o 
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“outro” intrincado na linguagem é um diálogo com o texto do outro (KRISTEVA, 1974, p. 

64; p. 67). Fiorin entende que intertexto consiste em um espaço de interação e permuta entre 

vários discursos, estabelecendo uma relação de dependência desse movimento porque um se 

constrói por causa do outro (FIORIN, 2004, p. 40). Até o momento, nossa análise de Nove 

noites e Os papéis do inglês, se construiu por uma ênfase no sujeito da escrita – o autor-

narrador; continuaremos com abordagem similar para pensar o narrador detetive, analisando, 

contudo, a interação dos romances estudados com outros textos.  

 

4.1 – DESVENDANDO INTERTEXTUALIDADES  

 

Considerando o dialogismo como constitutivo do discurso, entende-se que a 

interação entre os discursos ou textos se configura de forma também constitutiva. Em outras 

palavras, todo texto sempre remete a outro texto, visto que “a intertextualidade encontra-se na 

base de constituição de todo e qualquer dizer” (KOCH & ELIAS, 2011, p. 101). A 

intertextualidade pode ser não explicitada, quando não há fonte do texto citado, e pode ser 

evidenciada, a qual Koch & Elias chamam de intertextualidade explícita, que ocorre quando 

há a fonte do texto citado. Pretendemos, neste item, pensar aspectos narrativos de Nove noites 

e Os papéis do inglês levando em consideração essas formas de intertextualidade. 

O romance de Ruy Duarte de Carvalho é repleto de intertextualidade, uma vez que a 

estrutura narrativa é constituída de excessos de colagens e referências. Sendo assim, há 

referência e menção a vários nomes de escritores e antropólogos que se transformam em 

personagens no romance, como exposto no capítulo anterior. A intertextualidade, então, está 

presente nas colagens e inserção de textos outros, tal como a própria história do inglês 

Perkings, que deriva da crônica “O branco que odiava as brancas” (1929), de Henrique 

Galvão e também surge no livro Manyama – Recordações de um caçador em Angola, do 

médico Luiz Maria Simões. Além disso, encontramos inúmeras referências, como os autores 

Arthur Conan Doyle, Ernest Hemingway e Henri Michaux; o antropólogo Radcliff-Brown 

[sic]; o falsificador português Alves dos Reis; além de várias menções a Joseph Conrad. Ruy 

Duarte de Carvalho se apropria de trechos da obra de Conrad – sem traduzi-los, em alguns 

momentos – para compor seus próprios personagens e localizá-los numa cena: 
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A misty rain settled like silvery dust on clothes, on 

moustaches; wetted the faces, vanished the flagstones, 

darkened the walls, dripped from umbrellas…Alvan Hervey, 

na novela do Conrad (The Return) onde estou a situar o meu 

Archibald Perkings […] (CARVALHO, R., 2007, p. 52) 

 

 

Essa passagem antecede a briga e separação de Perkings com a esposa e é marcada 

por trechos e referências ao conto “O retorno” (2010), de Conrad, a maioria identificada por 

aspas. Enquanto encontramos outras partes no livro com colagens de outras obras sem 

marcação, como a composição do personagem Radcliff-Brown, na qual o autor-narrador 

parafraseia trechos do livro Antropólogos e Antropologia, de Adam Kuper, publicado em 

1973, citado por Ruy Duarte de Carvalho no que parecem ser as referências bibliográficas de 

Os papéis do inglês (p. 183). Percebemos que vários trechos do romance foram 

retirados/parafraseados dos dois primeiros capítulos do livro – o primeiro, “Malinowski”, e o 

segundo, “Radcliffe-Brown” –, resultando na intertextualidade explícita. A citação abaixo, 

por exemplo, aparece parafraseada em Os papéis do inglês, na página 5648: “Ele [Radcliffe-

Brown] fez amizade com estudante um pouco mais moço do que ele, E. L. Grant Watson, que 

cursava Ciências Naturais mas se tornou depois romancista e uma espécie de místico” 

(KUPER, 1978, p. 56, grifo nosso). Ao descrever a vida acadêmica de Archibald Perkings, o 

narrador situa-o nos estudos antropológicos das primeiras décadas do século XX, o início da 

antropologia social. Além disso, parte das definições de Radcliffe-Brown49, citadas por 

Kuper, para delimitar as diferenças entre etnologia, antropologia e etnografia:  

 

 

Estava finalmente instituída a necessária distância entre a antropologia social 

e o estudo biológico do homem, e passara a merecer consenso que ao termo 

etnografia devia corresponder o registro descritivo de sociedades sem escrita 

e ao de etnologia o tratamento da reconstrução da sua história, enquanto ao 

estudo comparativo das instituições passava a competir a designação de 

antropologia social. (CARVALHO, R., 2007, p.49 – paráfrase de KUPER, 

1978, p.12)  

 

 

Ruy Duarte de Carvalho foi professor de Antropologia Social na Universidade 

Agostinho Neto50, disciplina cujas criação e delimitação teórica contaram com decisiva 

contribuição de Radcliffe-Brown. Por esse fato, pensamos que escrever o nome do 

                                                 

48 “E esse Watson, que agora deu em romancista e anda para aí com ar de místico”. 

49 RADCLIFFE-BROWN, A.R. “Historical note on British Social Anthropology”, American Anthropologist, vol. 

54, 1952, p. 276. 

50 Informação obtida em VALLE, 2015, p. 21. 
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antropólogo com a grafia incorreta – nas páginas de Os papéis do inglês encontramos a grafia 

Radcliff-Brown – não foi de fato um “erro” de digitação ou atenção. Possivelmente seria uma 

delimitação do ficcional, para chamar a atenção do leitor para a esfera do imaginário na 

narrativa, apesar de construir a personagem do antropólogo social baseada nas características 

descritas por Adam Kuper. Nesse trecho, a intertextualidade não está totalmente explícita, no 

entanto, como já mencionado, o autor coloca o livro de Kuper na bibliografia do romance. 

Inclusive, a presença de uma referência bibliográfica em um romance indica a 

intertextualidade entre gêneros cuja denominação adotada pela linguística textual é 

intertextualidade intergêneros51, a qual resulta em um híbrido de romance e ensaio. 

Os papéis do inglês é um romance que se constrói marcadamente em uma relação 

intertextual com outros gêneros e subgêneros. Além da autoficção, do romance policial e do 

relato etnográfico, focos dessa dissertação, podemos citar os seguintes gêneros: artigo 

acadêmico, pela presença de bibliografia e de citações diretas, algumas delas com fontes; 

relato de viagem, pois o autor-narrador viaja para o sudoeste da Namíbia a fim de descobrir 

vestígios de Archibald Perkings; romance de aventura52; e crônica, em vista das constantes 

reflexões sobre a Angola contemporânea. Em suma, em Os papéis do inglês, a 

intertextualidade comparece por meio de citações diretas e indiretas, menções, colagens e 

paráfrases. 

Ruy Duarte de Carvalho incita o leitor a procurar e pesquisar fora do romance, 

mencionando e fazendo referências a livros e autores sem explicá-las. Como nesta passagem 

em que ele parece impelir o leitor a ler a antropóloga Mary Douglas, para saber o que estava 

sentindo Archibald Perkings na cena da americana ruiva:  

 

 

Só lendo Mary Douglas para entender agora o que ele terá então sentido, a 

agonia cósmica a que sucumbiu antes que – o acampamento já só a 

borbulhar de murmúrios na senzala e o ronco do Ford T a crepitar já surdo 

na maior distância – derramasse água fria no peito e no ventre e esfregasse o 

corpo com sal, queimasse a roupa que tinha largado e entrasse na mata com 

o raciocínio a latir de novo. (CARVALHO, R., 2007, p. 118-119). 

 

 

                                                 

51 “Um fenômeno que ocorre quando um escritor produz um gênero em um formato diferente do que é esperado, 

dependendo do propósito que tem em mente.” (KOCH & ELIAS, 2011, p. 118) 

52 Cf. IWAI, Marcia. “Os papéis do inglês, de Ruy Duarte de Carvalho, e a desconstrução do romance de 

aventura”. Aurora, revista de arte mídia e política: 2009. 
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Além da intertextualidade com textos de outros autores, observa-se também um 

diálogo entre os próprios textos de Ruy Duarte de Carvalho. Em Os papéis do inglês, isso 

ocorre, por exemplo, quando o autor menciona e relembra seus escritos do livro Vou lá visitar 

pastores (1999). Nesta passagem, nota-se a evidente referência a esse livro: “Então avante, 

tenho dez dias à minha frente, fará de conta agora que são e-mails, como foi da outra vez com 

as cassetes para o Felipe, nos Pastores...” (CARVALHO, R., 2007, p. 24). 

Para apreender essas palavras do autor, o leitor precisa do conhecimento prévio de 

que Vou lá visitar pastores trata-se de um relato etnográfico com traços ficcionais que foi 

escrito a partir das fitas cassetes gravadas por Ruy Duarte durante sua viagem à região do 

povo Kuvale e que são destinadas ao jornalista da BBC, Felipe. O contato entre o destinatário 

e o remetente, portanto, são as fitas cassetes; já no caso do romance de 2000, o canal de 

comunicação entre os dois – remetente e destinatária – é o e-mail. Sabendo dessa informação, 

o leitor compreende a comparação desse livro com Os papéis do inglês, indicada através da 

encenação da escrita. Esse mesmo trecho do romance também nos elucida quanto à questão da 

homonímia autor-narrador, deixando explícito que se trata do próprio Ruy Duarte de Carvalho 

sem precisar estampar seu nome na narrativa.   

Em Nove noites, a intertextualidade, de maneira similar a Os papéis do inglês, surge 

por meio de personagens, em sua maioria antropólogos; citações que sugerem a adoção de 

textos outros, como Augusto Comte, Francis Ponge, Humberto de Campos, Nelson Rodrigues 

e Carlos Drummond de Andrade, além de obras como The Flight of the chiefs (fijian village), 

de Buell Quain; Gilgamesh, de William Ellery Leonard; Tristes trópicos, de Lévi-Strauss; 

Unter den naturvölkern zentral brasiliens, de Von Den Steinen e Lord Jim, de Joseph Conrad. 

No trecho a seguir, o narrador faz companhia para seu pai que está internado no hospital. O 

narrador ouve um jovem, ao lado do leito de seu pai, que lê um conto de Conrad em inglês 

para um senhor que aparentava 80 anos:  

 

 

O rapaz lia em inglês. Para meu espanto, logo reconheci as primeiras linhas 

de “O companheiro secreto”, de Joseph Conrad, um dos meus contos 

preferidos de adolescência. O rapaz não tinha nenhum sotaque. Nem em 

português nem em inglês. Era bilíngue. Falava como um americano do 

Meio-Oeste. “Ainda pude vislumbrar um lampejo do meu chapéu branco 

deixado para trás marcando o lugar onde o companheiro secreto da minha 

cabine e dos meus pensamentos, como se fosse o meu segundo eu, havia 

imergido na água para cumprir a sua pena: um homem livre, um nadador 

orgulhoso dando braçadas rumo a um novo destino”. Quando terminou o 

conto, levantou-se, disse ao velho – que, como eu, o havia escutado 

impassível por mais de duas horas – que voltava no dia seguinte, despediu-se 
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de mim com um gesto de cabeça e foi embora. (CARVALHO, B., 2006, p. 

127-128; grifo nosso) 

 

 

 Nesse trecho, vimos que o conto de Joseph Conrad se faz presente como 

intertextualidade explícita ou heterogeneidade mostrada marcada, já que há citação e fonte. O 

trecho grifado, “como se fosse o meu segundo eu”, pode indicar de que forma a 

intertextualidade confere um efeito narrativo. Parece que a escolha desse trecho específico de 

“O companheiro secreto” reforça o caráter ambíguo e de imagem dupla entre personagem 

principal e narrador personagem. Esse fragmento se torna um indício do que ocorre poucas 

páginas depois: a confusão do idoso ao chamar o narrador de “Bill Cohen”. Por coincidência, 

o senhor que estava internado no hospital ouvindo trechos de livros do Joseph Conrad era o 

fotógrafo, Andrew Parsons, que tinha uma fotografia de Buell Quain, além de possivelmente 

ter sido seu amante. O amigo/amante de Quain, aparentemente, confunde o narrador com o 

personagem antropólogo, pois, quando o narrador se aproxima, o fotógrafo aperta sua mão 

com força e profere algumas palavras: “Quem diria? Bill Cohen! Até que enfim! Rapaz, você 

não sabe há quanto tempo estou esperando”; “Bill Cohen! Bill Cohen! Quem diria! Quanto 

tempo!”; “Bill Cohen! Que peça você me pregou! [...] Eu sabia que você não estava morto” 

(CARVALHO, B., 2006, p. 130). O narrador faz reflexões sobre esse episódio e logo associa 

“Bill Cohen” a “Buell Quain”. Dessa maneira, a citação de Conrad seria uma pista para a 

demarcação desse duplo entre Quain e o autor-narrador, confundíveis pelo leitor e por uma 

personagem do livro. 

No início da narrativa, o narrador mostra ao leitor de que forma o interesse pelo 

suicídio de Buell Quain lhe veio. Segundo ele, a busca por Quain se deu a partir da leitura de 

um artigo de jornal: “na manhã de 12 de maio de 2001, um sábado, quase sessenta e dois anos 

depois de sua morte às vésperas da Segunda Guerra” (CARVALHO, B., 2006, p. 11). Trata-se 

de um artigo da antropóloga Mariza Corrêa – citada na página de agradecimentos no final do 

livro –, realmente publicado nesta data referida no livro, no jornal de Resenhas da Folha de S. 

Paulo53. Neste texto, Mariza Corrêa, como já indica o narrador de Nove noites, faz apenas 

uma menção a Buell Quain, pois consiste em uma resenha do livro Cartas do Sertão, do 

antropólogo Curt Nimuendajú, que também morreu em campo alguns anos depois de Buell 

Quain, em 1945. Sendo assim, notamos que Bernardo Carvalho engendrou uma pesquisa 

minuciosa e trabalhosa para compor seu romance, tendo buscado arquivos e livros longe 

                                                 

53 Disponível no link: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/resenha/rs1205200103.htm 
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(EUA) ou de difícil acesso. Tanto que muitas partes do romance viraram referência para 

algumas pesquisas e projetos, como o filme independente Cartas do Kuluene (2011)54, 

dirigido por Pedro Novaes,  o qual traça uma troca imaginária com três narradores: o diretor 

Pedro Novaes, que tem uma ligação com os índios do Xingu por causa do pai; o anarquista 

francês Pau Berthelot, que se instalou pelo rio Araguaia, na primeira metade do século XX, 

para investigar tribos que poderiam ser consideradas anarquistas e, por último, o antropólogo 

Buell Quain. Nos primeiros minutos do filme, mostra um pequeno resumo da biografia de 

Quain e, logo abaixo, a seguinte frase: “Algumas das possíveis verdades sobre sua vida e 

morte são relatadas no livro ‘Nove noites’, de Bernardo Carvalho”. 

Apesar desses indícios de proximidade do que é tido como “real”, por um viés quase 

jornalístico, toda a parte do livro narrada pelo que chamamos aqui de autor-narrador em busca 

de pistas da vida e suicídio de Quain, partindo de dados, notícias, fotos, documentos do 

âmbito do real, seria para perturbar a própria ordem desse real. Isso porque os trechos em 

itálico do livro são o destaque da narrativa, tanto que o próprio título da obra faz referência a 

esses trechos, pois o etnólogo passou nove noites conversando com o narrador dos trechos, 

Manoel Perna (CARVALHO, B., 2006, p.20). Como o próprio Bernardo Carvalho tende a 

enfatizar em suas entrevistas sobre esta obra, o foco é ficcional, os dados do real não esgotam 

a complexidade da trama. 

O recorrente diálogo explícito com outros textos em Nove noites aponta, também, 

segundo Schollhammer (2009), para um caráter metaliterário das obras, pois, além da 

metalinguagem presente no work in progress, a metaliteratura se dá no sentido de “[...] 

literatura que fala de si mesma, que fala da literatura, da leitura ou da escrita, do processo de 

diálogo e interação com outras literaturas, de livros com livros, em mundo-biblioteca bem ao 

gosto de Borges” (SCHOLLHAMMER, 2009, p. 131). 

A expressão “mundo-biblioteca” é pertinente para ponderar sobre as frequentes 

citações de obras, autores e filmes – este último ocorre mais no caso de Nove noites, com a 

citação, por exemplo, de Fitzcarraldo (1982), de Werner Herzog. Além das referências 

abundantes, a intertextualidade reside nos gêneros. Neste capítulo, detemo-nos no gênero 

romance policial, mais particularmente o romance de enigma. 

A intertextualidade e seus modos (paráfrase, apropriação, paródia, etc.) muitas vezes 

demanda o conhecimento prévio do receptor. Para um leitor que desconhece e não desconfia, 

                                                 

54 Disponível aqui: https://vimeo.com/128823265 
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por exemplo, que, em Os papéis do inglês, a Baker Street, onde morou Perkings, foi o 

endereço do famoso detetive fictício Sherlock Holmes, a citação passará despercebida, não 

terá efeito na leitura. Assim como ocorre no exemplo apresentado por Affonso Romano de 

Sant’anna (1999), em que um leitor que não conhece “A canção do exílio” de Gonçalves Dias, 

leria “Canto de regresso à pátria” de Oswald de Andrade como um desvario e não uma 

paródia.  

No cotejo das obras, percebe-se, como temos proposto, a evidente intertextualidade, 

a paródia e, no caso de Ruy Duarte de Carvalho, a intratextualidade. Fiorin (2004) descreve, 

ao apresentar a concepção dialógica de Bakhtin, a paródia como um tipo particular de 

imitação. O linguista distingue duas categorias de imitação, uma por captação e outra por 

subversão. Como percebemos por meio de sua conceituação, pode-se imitar tanto um texto 

específico como um estilo. Ruy Duarte de Carvalho e Bernardo Carvalho imitam o estilo do 

gênero romance policial. Assim, precisamos, primeiro, entender o que é estilo e, para isso, 

recorreremos a Fiorin novamente: 

 

 

Estilo é o conjunto de traços particulares que define desde as coisas mais 

banais até as mais altas criações artísticas. É o conjunto de características 

que determina a singularidade de alguma coisa; ou, em termos mais exatos, é 

o conjunto de traços recorrentes do plano do conteúdo ou da expressão por 

meio dos quais se caracteriza um autor, uma época, etc. [...] O que determina 

um estilo é o conjunto de traços reiterados e não uma característica isolada. 

(FIORIN, 2004, p. 59) 

 

 

É preciso, dessa maneira, investigar quais são esses traços recorrentes do gênero que 

os escritores estudados subvertem, ou seja, quais seriam as características constantes que 

percorrem o romance policial. Para pensar esses aspectos diluídos nas narrativas, será 

importante o estudo do narrador detetive. 

 

4.2 – VIVENDO O NARRADOR DETETIVE 

 

Segundo Boileau-Narcejac (1991), o romance de enigma, como já se pode inferir 

pelo nome, tem sempre como ponto de partida um mistério, um enigma. A motivação do 

desencadeamento das ações é a investigação e decifração do enigma ocasionando o fim da 

narrativa. Em consonância com isso, Os papéis do Inglês e Nove noites partem do enigma 
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envolvendo o suicídio de Archibald Perkings e Buell Quain, ainda que recorram à imaginação 

do narrador-detetive na busca por respostas. As características do gênero policial diluídas no 

texto nos direcionam, como leitores, para uma espécie de investigação dentro do próprio 

romance, este adquirindo, portanto, um efeito de narrativa em abismo (mise en abyme), em 

que o leitor investiga o narrador-personagem, que também investiga outro sujeito, no caso, 

Perkings e Quain.  

Em um primeiro momento, é interessante notar a configuração do narrador nas obras 

que se enquadram no romance policial de enigma. As histórias mais conhecidas desse gênero 

são marcadas pela presença do “narrador-testemunha”, porque ele é um personagem 

secundário que narra os acontecimentos, os quais giram em torno do detetive protagonista. 

Como ocorre nos contos do detetive Dupin, de Edgar Allan Poe, que são contados a partir do 

ponto de vista de um amigo anônimo do detetive. Há, também, os romances de Arthur Conan 

Doyle, nos quais Watson é o narrador das aventuras de Sherlock Holmes e, por último, o 

narrador das histórias de Hercule Poirot, personagem criado por Agatha Christie, é o Capitão 

Hastings, amigo do detetive. A configuração desse tipo de narrador é importante para 

desencadear os efeitos esperados do romance policial, como não ter acesso à mente do 

detetive, pois, caso contrário, a surpresa final do leitor seria prejudicada, como indica Sandra 

Reimão: 

 

 

A grande recorrência a personagens-narradores no romance de enigma, 

como fato geral, tem uma razão facilmente explicável. O detetive desse tipo 

de romance é, via de regra, uma “mente dedutiva”, “uma máquina de 

pensar”, que, através de vestígios, pistas, indícios, consegue reconstruir uma 

história, um fato passado, e assim descobrir o(s) culpado(s). Se a narrativa 

fosse elaborada por essa “mente dedutiva”, o leitor estaria sempre passo a 

passo com o detetive (o que contraria a própria concepção de leitor, nesse 

tipo de narrativa). Assim, uma das características fundamentais do romance 

de enigma – perderia seu sentido. Além de, é claro, esses personagens 

auxiliares intensificarem o halo de admiração que rodeia o detetive. 

(REIMÃO, 1983, p. 31-32) 

 

 

Os narradores das obras de Ruy Duarte de Carvalho e Bernardo Carvalho se 

configuram, eles próprios, como detetives, pois partem de um mistério para uma investigação 

deste, procuram indícios, deslocam-se para essa busca e conjecturam sobre os eventos. Em 

outras palavras, são personagens que investigam. Em Nove noites, o autor-narrador parte de 

um mistério maior, o motivo do suicídio do etnólogo Buell Quain, para, durante as 

investigações, levantar mais mistérios e questionamentos em vez de resolver o enigma 
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principal. Dentre os pequenos mistérios que surgem durante a pesquisa do narrador, podemos 

destacar: 1) o mistério em torno da possível esposa de Quain, isto é, se ele tinha esposa ou não 

(CARVALHO, B., 2006, p. 24; 33)55; 2) a própria morte de Quain se torna um mistério, visto 

que não há registro de seu corpo, apenas relatos de que está enterrado em lugar desconhecido, 

não visitado (CARVALHO, B., 2006, p. 75); 3) o mistério em torno da irmã de Quain, 

Marion: por que Buell fala que sua irmã está quebrada financeiramente, se ela afirma que não 

está? Quem mente? Quem fala a verdade? (CARVALHO, B., 2006, p. 78) – mais uma vez se 

instala o mistério, a dúvida, e a noção de verdade continua abalada, como indicado no 

capítulo anterior desta dissertação; 4) para os índios, não havia doença contagiosa nenhuma, o 

que se torna uma pista para o narrador pensar que os índios estariam implicados na morte de 

Quain (CARVALHO, B., 2006, p.98-99); 5) no entanto, mais de uma vez, o narrador mostra 

que a doença contraída pelo etnólogo era sífilis (CARVALHO, B., 2006, p.116) e, mesmo 

tendo sífilis, há mais um mistério não resolvido em torno dos pedidos de desinfetar e limpar 

as cartas a dona Heloísa e Ruth Benedict, pois sífilis é transmitida sexualmente e não tinha a 

possibilidade de transmissão por meio de cartas ou do ar; 6) há um mistério em torno de uma 

fuga de si mesmo, de um outro “eu” de Quain, de seus comportamentos ambíguos e do 

recorrente uso, pelo Manoel Perna, da palavra “loucura”, sugerindo uma possível bipolaridade 

do personagem etnólogo. (CARVALHO, B., 2006, p. 100; 101; 110); 7) por último, surge a 

hipótese de que Quain estaria sendo ameaçado e, por isso, deu logo fim a sua vida, deixando 

os índios “a salvo”, mas de quem? (CARVALHO, B., 2006, p.102). O leitor, dessa maneira, 

depara-se com um labirinto de mistérios e uma investigação que não traz soluções, 

encenando-se, por meio de uma intertextualidade por subversão, a estrutura do romance 

policial.  

A primeira pessoa do discurso também se configura como um desvio do romance 

tradicional de enigma, visto que o leitor assiste ao desenrolar e à criação dos acontecimentos 

pelas lentes do próprio detetive-narrador. Isso perturba a estrutura, pois o foco narrativo parte 

daquele que é identificado como detetive, além de surgirem intervenções do narrador nas 

histórias, interrompendo a narrativa principal. Em ambos os romances, a “estória” do 

                                                 

55 Na página 33, Castro Farias responde ao questionamento do narrador sobre o estado civil do etnólogo, já que a 

única pista estava no pedido de autorização ao Conselho de Fiscalização, no qual constava que Quain era casado. 

Em sua resposta, o antropólogo confirma as suspeitas do narrador, de que Quain mentira seu estado civil no 

intuito de não ter complicações para entrar nas aldeias, pois, “no tempo do Rondon, havia toda aquela ideologia 

de não tocar em índio, de morrer se preciso fosse, matar nunca. [...] Se ele fosse realmente casado, acho que teria 

trazido a mulher.” (CARVALHO, B, 2006, p. 33). No entanto, em outro momento, para se “livrar” das investidas 

das índias, Quain afirmava que sua esposa “ficaria zangada se soubesse”. (CARVALHO, B, 2006, p. 49) 
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personagem se entrelaça, de alguma forma, com a estória do narrador. E, nos dois casos, por 

meio da figura do pai. Em Nove noites, o narrador passa a ter contato com um senhor, Andrew 

Parsons, que seria o fotógrafo/amante de Quain, por causa de seu pai, que estava 

convalescente no hospital. Já em Os papéis do inglês, Ruy Duarte de Carvalho, como narrador 

personagem, tem acesso à mala do inglês, guardada pelo tio de Paulino, porque o avô de 

Paulino havia trabalhado para Perkings. Entretanto, o autor-narrador não encontrou o que 

esperava naquela mala, os papéis, visto que estes tinham sido vendidos para um branco. Nesse 

momento, o narrador se lembra que seu pai havia comprado uns papéis naquela região certa 

vez. Dessa forma, a vida do narrador, e principalmente seu pai, acabam se entrelaçando com a 

história de Perkings.  

De outro modo, como já discutimos em capítulo anterior sobre autoficção, além da 

interferência do autor-narrador na construção da personagem investigada/inventada, há 

aspectos de sua vida que ressurgem na própria vida da personagem. Vemos tal espelhamento 

de maneira nítida em Os papéis do inglês a partir de alguns indícios: 1) a semelhança entre a 

profissão de ambos – autor-narrador e personagem principal –, Archibald Perkings é 

antropólogo e professor universitário da London School of Economics, como Ruy Duarte de 

Carvalho, que, também antropólogo, lecionava na Universidade Agostinho Neto, em Angola; 

2) a relação paterna conturbada por eventos ocorridos na infância; 3) em um primeiro 

momento da história, o narrador evidencia a “imensa fadiga” sentida por Archibald Perkings 

em relação à antropologia, à academia e à sua esposa, que o traiu; logo depois, mostra a 

imensa fadiga do narrador, relacionada a seu primo Kaluter; 4) a relação de troca e parceria 

entre o narrador-autor e Paulino parece se assemelhar com o contato do Guanguela do coice, 

avô do Paulino, e Archibald Perkings. Além desses, Moraes traz uma série de exemplos do 

duplo pertinentes para nossa discussão, indicando o espelhamento na narrativa de Os papéis 

do inglês: 

 

 

Perkings torna-se uma espécie de duplo do narrador-personagem: os dois 

buscam “tesouros” cujo rastro foi deixado por seus pais (no caso de 

Perkings, o tesouro do antigo soba Lobelunga; no do narrador-personagem, 

os papéis de seu pai que se misturam aos do inglês); ambos são antropólogos 

(bastante outsiders, vale notar). Há momentos em que as narrativas parecem 

se espelhar. Se Perkings se demora admirando os seios da ruiva (“Apenas o 

peitilho vem aderir-lhe ao corpo, e o peso do tecido revela seios que quase 

não tem, à solta por baixo, adivinha-o ele e o pai quando estão à mesa e os 

olhares de ambos convergem para lá e depois se encontram e Archibald 

cora e confunde os gestos” [CARVALHO, 2000, p. 85]), o narrador admira 

os da menina que com ele pega carona (“Levei no carro uma das mulheres 
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do Batupo e a filha do Tyinkipa. Fiz a viagem toda com o retrovisor 

assestado no peito da menina” [CARVALHO, 2000, p. 94]). 

Se o menino Perkings vê o pai tendo relações sexuais com a mesma 

ruiva (“A imagem do pai e da amiga envolvidos na sua fusão não era em si 

mesma o que lhe repugnava mais. O que lhe inspirava um asfixiante horror 

não era sequer a perturbação introduzida assim na imagem do pai, era 

antes a repulsa por sentir que se sujara a si mesmo e ao pai assistindo 

àquilo, e era também o fascínio do acto, a excitação que o tomava [...]” 

[CARVALHO, 2000, p. 88]), o narrador encontra, entre os papéis de seu pai, 

desenhos pornográficos – e então se pergunta o que teria lhe acontecido se os 

tivesse visto quando menino... (“As figuras de todos aqueles anúncios 

trocavam entre si a mais desconcertante, e talentosa e humorada – devo 

reconhecê-lo e tiro o meu chapéu ao finado J.J. – ordem de obscenidades, 

impropérios e alusões soezes. Siderei.” [CARVALHO, 2000, p. 42]). Se 

Perkings mata o grego, o narrador-personagem deseja matar o próprio primo 

Kaluter (o título do capítulo em que o narrador encontra seu primo Kaluter é 

“O grego é que podia ter morrido assim” (CARVALHO, 2000, p. 102)). O 

narrador-personagem não inventaria uma nova versão da história do inglês 

para falar de si? (MORAES, 2009, p. 190-191) 

 

 

Em Nove noites, também encontramos alguns indícios de espelhamento do narrador 

na personagem, em que destacamos: 1) as semelhanças na aparência, já que o fotógrafo 

confundira o narrador com Quain; 2) os dois (personagem e narrador) saíam com o pai na 

infância (CARVALHO, B., 2006, p. 57); 3) há uma confusão das duas histórias, que se 

entrelaçam e se confundem: de súbito, o narrador interrompe sua história da infância no 

Xingu com o pai para falar de Quain (CARVALHO, B., 2006, p. 59), assim, a fala de Quain 

atravessa a história do narrador; 4) espelhamento nas palavras dirigidas aos sentimentos de 

ambos, como medo e obsessão – o narrador se mostra obcecado por Quain e por respostas, 

enquanto o etnólogo é considerado obcecado por “não parecer e na realidade ser”, isto é, 

buscava de todas as formas apagar seu status de “rico” para evidenciar quem ele realmente 

era. (CARVALHO, B., 2006, p. 32); 5) contaminação do narrador pela loucura de Quain 

(CARVALHO, B., 2006, p.102); 6) espelhamento dos pais: parece que tanto o pai de Quain 

quanto o pai do narrador tinham problemas com alcoolismo56. 

Dentre as diversas pistas que apontam para o jogo do duplo nas duas narrativas, 

torna-se pertinente destacar a relação dos personagens com a figura paterna. Na página 89 de 

Os papéis do inglês, há um relato sobre Perkings quando criança, o qual abatera tudo a sua 

frente depois de um episódio traumático, em que vira seu pai tendo relações sexuais com a 

amiga de sua mãe. Ao ver isso, o pequeno Archibald fica transtornado e, com a arma que 

                                                 

56  Sobre o pai do narrador conferir CARVALHO, B., 2006, p. 121 e sobre o pai de Buell Quain conferir idem, p. 

116. 
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estava na mão, abate os animais da farm: “atira-se contra a porta de rede do cerco das aves e 

abate, inexoravelmente, uma a uma, todas as capotas, [...] que o ímpeto da sua fúria impede de 

se lançarem para além da cerca. Depois desaparece” (CARVALHO, R., 2007, p.89). Esse 

episódio é um gérmen do que viria a acontecer em 1923, além de mostrar que sua raiva e 

transtorno relacionam-se a uma mulher branca envolvida com seu pai. Vemos, então, que, 

nesse episódio de fúria de Perkings, aos doze anos de idade, a personalidade do personagem já 

estaria sendo moldada e seus traumas, surgindo.  

De forma análoga, em Nove noites há uma frequente presença e tensão da figura 

paterna com o narrador e isso se espelha no personagem principal. Na página 5957, o narrador 

mescla a história de seu pai com a história de Quain sem delimitar os eixos narrativos, apenas 

passa abruptamente de um parágrafo para outro. Ruy Duarte de Carvalho também instala uma 

confusão semelhante entre as histórias, às quais se entremeiam extensas digressões, 

construídas em períodos longos, fazendo com que o leitor se perca entre travessões. 

Os elementos essenciais do romance policial – segundo Boileau-Narcejac (1975): 

detetive, vítima e culpado – não se estabelecem nas narrativas aqui de forma explícita, como 

nos romances policiais de enigma, visto que no gênero policial há a figura característica do 

criminoso como alguém com uma inteligência incomum aplicada ao crime, o detetive é a 

caricatura de uma pessoa com habilidades dedutivas acima do normal e a vítima, na maioria 

dos casos, uma personagem que corre perigo. Nas narrativas de Ruy Duarte de Carvalho e 

Bernardo Carvalho, esses elementos se configuram de maneira diferente, identificados por 

meio de metáfora ou analogias. O mistério não gira em torno de um culpado, mas de uma 

razão, de um motivo para um ato de suicídio. Assim, é como se as narrativas vestissem certas 

peças de roupa do romance policial, por meio de associações: associa-se o narrador ao 

detetive, o suicídio à vítima e o culpado seria o motivo do ato. Essas posições – detetive, 

vítima e culpado – não são, dessa forma, ocupadas por sujeitos, como geralmente ocorre em 

                                                 

57 “Meu pai me fez o favor de anunciar que eu era bisneto do marechal Rondon por parte de mãe. Uma 

informação que, dali em diante, ele usaria sempre que achasse necessário [...]. A revelação teve um efeito quase 

imediato, e antes mesmo que eu pudesse entender o que estava acontecendo, o cacique bêbado já tinha ido à 

aldeia [...] e agora insistia, contra a vontade do gerente da portaria, em subir ao nosso quarto para oferecê-los a 

mim em sinal de boas-vindas. § Numa das cartas que nunca mandou a Margaret Mead, escrita em 4 de julho de 

1939, Quain dizia o seguinte: ‘O tratamento oficial reduziu os índios à pauperização. Há uma crença muito 

difundida [...] de que a maneira de ajudá-los é cobri-los de presentes e ‘elevá-los à nossa civilização’. Tudo isso 

pode ser atribuído a Augusto Comte, que teve uma enorme influência na educação superior local e que, através 

do seu espetacular discípulo brasileiro, já velho general Rondon, corrompeu o Serviço de Proteção aos Índios. 

Ainda não consegui estabelecer a conexão lógica, mas sei que ela existe’. § Meu pai logo se engraçou com uma 

das atrizes da fotonovela [...]” (CARVALHO, B., 2006, p. 58 e 59) 
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romances policiais, mas por elementos abstratos – neste caso, o narrador, o suicídio e o 

motivo deste. Além disso, pensando em captação do gênero policial por subversão, a 

resolução do enigma é boicotada e as pistas levantadas na estória não são relevantes para a 

solução do mistério, como afirma Bylaardt sobre Nove noites, mas que também se aplica a Os 

papéis do inglês: “não há pontas nem retalhos a serem atados; o texto caminha para a 

errância” (BYLAARDT, 2015, p. 229). Sendo assim, ao mesmo tempo que as narrativas 

assumem um viés detetivesco, elas também transgridem o gênero, resultando em uma espécie 

de paródia do policial, como bem resume Schollhammer ao falar do enigma em Nove noites: 

 

 

No romance Nove noites, o enigma é ainda mais dissimulado, segue a trilha 

de um episódio trágico e incompreensível da história da antropologia 

brasileira, o suicídio do antropólogo Buell Quain, em 1939, ao voltar de uma 

estada de trabalho de campo entre os índios krahô, no Xingu, leitor segue a 

procura detetivesca do narrador pelas pistas da imprensa, nas pesquisas dos 

arquivos do Museu Nacional e nas cartas, e refaz a viagem do antropólogo 

para entender os motivos do ato, sem, no entanto, encontrar uma resposta 

plausível. (SCHOLLHAMMER, 2009, p. 126) 

 

 

A paródia, de acordo com Linda Hutcheon (1989), consiste em uma 

“transcontextualização” irônica e inversão estrutural de uma obra ou gênero já existente. 

Conceituado como um discurso interartístico, a paródia é uma imitação que aborda 

criativamente a tradição por meio de uma inversão de um texto ou gênero. Dessa maneira, 

esses romances, além de terem algumas partes elaboradas através de colagens, invertem a 

estrutura do gênero “romance policial de enigma”. Os textos transitam, portanto, entre 

pastiche e paródia; entre captação e subversão. Affonso Romano Sant’anna afirma que “na 

paródia busca-se a fala recalcada do outro” (SANT’ANNA, 1999, p. 28). Apesar de Mikhail 

Bakhtin – uma das fontes desse estudo de Sant’anna – usar um “outro” no sentido de 

“alguém”, como já delimitado no início deste capítulo, esse outro sugerido pelo autor é 

sinônimo daquela “voz social ou individual recalcada e que é preciso desentranhar para que se 

conheça o outro lado da verdade” (SANT’ANNA, 1999, p. 29), isto é, um outro 

marginalizado. Podemos, assim, estabelecer um diálogo com o “Outro” etnográfico, os 

Kuvale, os Krahô e Trumai, em Os papéis do inglês e Nove noites, respectivamente. As 

representações destes suscitariam, assim, a reflexão sobre o “eu” narrador e suas implicações 

no âmbito da autoficção.  

A subversão da ficção policial nessas obras se dá através da estrutura. Os papéis do 

inglês possui uma estrutura desencaixada, com quebras de narrativa, e tal estrutura deslocada 
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se opõe ao modelo policial. A subversão também se dá na resolução do mistério, porque no 

romance policial o elemento principal da narrativa e, também, seu clímax, seria a resolução do 

mistério. Para Boileau-Narcejac (1991), o desvendamento do desconhecido é imprescindível 

na narrativa de enigma. Entretanto, nos romances de Ruy Duarte de Carvalho e de Bernardo 

Carvalho, o que deveria ser o clímax da história, isto é, a resolução do mistério – o motivo da 

ira de Perkings e da agonia de Quain – passa quase despercebido para o leitor devido à 

apresentação truncada da narrativa.  

A narrativa de Nove noites apresenta outro boicote ao enigma: o mistério e os 

indícios para uma possível solução como incertos e inventados. Para pensar esse aspecto, 

torna-se relevante resgatar a reflexão sobre a noção de verdade para os índios, tratada no 

capítulo anterior, tida como instável. Consideramos que essa representação do índio seria uma 

metáfora da própria obra, que se apresenta por verdades flutuantes. Nos meandros do enredo, 

fazem-se recorrentes afirmações ambíguas sobre a verdade, nas quais esta não é apreendida e 

vivida, sendo, então, burlada, como divaga Manoel Perna:  

 

 

A verdade está perdida entre todas as contradições e os disparates. Quando 

vier à procura do que o passado enterrou, é preciso saber que estará às 

portas de uma terra em que a memória não pode ser exumada, pois o 

segredo, sendo o único bem que se leva para o túmulo, é também a única 

herança que se deixa aos que ficam, como você e eu, à espera de um sentido, 

nem que seja pela suposição do mistério, para acabar morrendo de 

curiosidade. (CARVALHO, B., 2006, p. 6, grifo nosso) 

 

 

Logo no introito do livro, o leitor se depara com incertezas, mistérios e segredos, 

bem como com a “suposição” de um enigma – visto que entrará em um território de errância e 

de verdade perturbada. Manoel Perna, narrador da carta/testamento, dá a entender que os 

dados não seriam incontestáveis. Dessa forma, trata-se de uma história que já começa com a 

implantação da dúvida. A recorrência da palavra “memória” indica isso, já que é a partir dela 

que alguns indícios surgem. Essa dúvida dos eventos ocorridos com Quain, especialmente em 

relação aos acontecimentos divulgados, corrobora para a instalação do mistério, pois sugere 

que, na verdade, não foi bem isso que aconteceu, mas o que foi então? Surgem frases como 

“segredo [...] é também a única herança que se deixa aos que ficam” e “para evitar inquérito” 

(CARVALHO, B., 2006, p. 6), frases que nos levam a questionar: há solução para um 

mistério inventado? 
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A representação do índio, em Nove noites, como aquele que perturba a verdade, 

manifesta-se como uma metáfora para a própria estrutura da obra, a qual se desenvolve por 

meio de dúvidas e invenções, perturbando a verossimilhança interna. Ela é perturbada, por 

exemplo, quando o autor-narrador encontra os filhos de Manoel Perna e estes afirmam que o 

pai não deixou nenhuma carta ou testamento. Assim, o narrador chega à conclusão de que ele 

inventara uma oitava carta (CARVAHO, B., 2006, p. 121). No enredo do livro, há vários 

fragmentos da suposta carta de Manoel Perna, a oitava carta, na qual são apresentadas 

conversas do engenheiro com Buell Quain, bem como suas impressões do etnólogo. Dessa 

forma, a própria lógica narrativa é quebrada quando o narrador afirma ter inventado tudo, 

resultando, mais uma vez, como aponta Bylaardt, uma estrutura narrativa que caminha para a 

errância, e não para a resolução das questões levantadas. Além disso, é possível notar outros 

indícios dessa perturbação da verdade dentro da história, como, por exemplo, a dúvida e 

confusão instauradas pelo próprio Buell Quain em cartas.  

Em uma carta a Heloisa Alberto Torres, ele diz que está com uma doença contagiosa 

e sabe que vai morrer: “Estou morrendo de uma doença contagiosa. A senhora receberá esta 

carta depois da minha morte. A carta deve ser desinfetada.” (CARVALHO, B., 2006, p. 19). 

A doença contagiosa pode ser uma metáfora ao sentimento que tomava Quain, mas também 

pode ser que ele realmente estivesse com uma doença contagiosa e se matou para evitar ficar 

em estado vegetativo ou algo semelhante. O leitor, portanto, depara-se com várias 

possibilidades, e mais mistérios. Na página seguinte, os índios falam que ele não demonstrava 

nenhum indício de doença física, apenas psicológica. De outro modo, Manoel Perna escreve 

uma carta a dona Heloisa expondo uma hipótese do motivo do suicídio do antropólogo, 

indicando que – “segundo notícias colhidas de fontes que reputamos certas” (CARVALHO, 

B., 2006, p. 20) – teria sido por questões familiares, já que Quain se mostrava angustiado com 

as cartas recebidas dos EUA. No entanto, devemos nos lembrar da introdução em itálico – 

escrita por Manoel Perna –, em que o narrador diz que teve que mentir sobre o real motivo do 

suicídio. Logo depois desse trecho da carta de Manoel Perna a Heloisa, segue mais uma 

passagem em itálico que deixa o leitor desordenado: “Se agi como se ignorasse os motivos 

que o levaram ao suicídio foi para evitar o inquérito. A polícia tomou conhecimento do caso 

e fez o inventário dos fatos e do espólio a pedido dos americanos. Não me julgue mal.” 

(CARVALHO, B., 2006, p. 20-21). Esse narrador secundário cria um mistério em torno da 

morte de Quain, insinuando que há fatos ainda desconhecidos sobre o acontecimento, mas ele 

só fica em movimentos circulares, assumindo posições de silêncio frente ao mistério. O que 
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ele teria que esconder da polícia? Por que evitaria o inquérito? Essas perguntas não são 

respondidas na narrativa.  

Em ambas as obras em estudo, como é próprio do policial, é possível considerar o 

leitor como “co-investigador”, assim como sugere Boileau-Narcejac ao discorrer sobre Austin 

Freeman (1862 – 1943): “Mas parece certo que Freeman foi o primeiro que compreendeu 

claramente que o autor policial se dirigia a alguém e organizou sua narrativa para facilitar a 

tarefa daquele que se tornava o ‘co-investigador’” (BOILEAU-NARCEJAC, 1975, p. 36). 

Essa noção do leitor que “co-investiga” é mais forte ainda em nosso corpus porque 

Nove Noites e Os papéis do inglês, como analisado anteriormente, exibem o processo de 

criação da história, fazendo com que o leitor participe também deste processo. Assim, o leitor 

segue o autor-narrador na investigação e invenção dos eventos, assumindo um papel não só de 

co-investigador do mistério acerca do suicídio dos protagonistas, mas também “investiga” a 

própria estrutura do romance, que se apresenta labiríntica, um amálgama de invenção, 

realidade, digressões e mistérios. 

 

4.3 – PRESERVANDO MISTÉRIOS 

 

O mistério em torno do suicídio é um fator transgressor do paradigma policial. 

S.S.Van Dine (1928), em suas vinte regras que todo escritor de romance policial “de respeito” 

deveria “seguir”, deixa claro, na regra número 18, que o suicídio não pode fazer parte desse 

tipo de narrativa: “O crime na história policial jamais deve ocorrer por acidente ou suicídio. 

Encerrar a história com esse anticlímax corresponde a um truque contra o leitor”. Colocar um 

mistério em torno de um suicídio consiste em uma perturbação do esperado de uma narrativa 

policial e, como aponta Van Dine, se apresenta como uma trapaça, que se mostra desde o 

início. Outro boicote às normas de Van Dine, pertinente para nossa análise, remete às 

proibições a digressões e a qualquer apelo literário, apresentadas na regra 16:  

 

 

Uma novela de detetives não deve conter compridas passagens descritivas, 

nenhum rebuscamento literário em questões secundárias, nenhuma análise 

sutilmente elaborada dos personagens, nenhuma preocupação “atmosférica”. 

Tais procedimentos retardam a ação e carreiam para a história elementos que 

não têm nada a ver com ela. Leitores de novelas policiais não buscam 

enfeites literários, estilo, belas descrições, mas o estímulo mental e a 

atividade intelectual. (DINE, 1928, s/n) 
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A partir desse posicionamento, percebe-se que para se configurar uma trama 

detetivesca que atenda ao grande público leitor de romance policial é preciso se ater aos 

eventos importantes e apenas necessários para a resolução final do enigma. Sendo dispensado 

e desprezado qualquer mecanismo literário que tire o foco da narrativa principal. Vemos, 

então, que Nove noites e Os papéis do inglês burlam essa regra e, de maneira impecável, 

delineiam traços intimistas da personalidade dos personagens e interrompem a narrativa com 

digressões antropológicas, filosóficas e literárias. Para refletir melhor sobre esse ponto, cito 

uma analogia observada por Bernardo Carvalho no texto “Antropologia de si”, publicado no 

blog IMS: 

 

 

Num ensaio sobre a poeta argentina Alejandra Pizarnik, César Aira define 

dois modos literários básicos, opondo ao “processo surrealista” uma escrita 

de resultados: “A arte é feita desses dois estados que coexistem, 

simultaneamente, engajados numa dialética perene: o processo e o resultado. 

Não se trata de separar o que em uma obra ou em um artista corresponde a 

um e a outro, mas de assinalar seus polos: a arte comercial, de ‘consumo’, 

tende para o polo do resultado; a arte experimental ou radical tende para o 

polo do processo. No polo do resultado, há o leitor ou o espectador; no polo 

do processo, há o artista. Pode-se dizer que na arte clássica há uma harmonia 

entre processo e resultado. Na era moderna, essa dialética se exacerbou 

progressivamente: as vanguardas do século vinte a projetaram para o 

primeiro plano, numa corrida em favor de uma arte que devia ser ‘puro 

processo’”. (CARVALHO, 2015, s/n)  

 

 

Essa postura de ir contra as expectativas do leitor, assumida por Bernardo Carvalho 

em outros textos e entrevistas, parte de uma crítica da literatura que é feita para agradar, a 

literatura de mercado. As obras literárias tratadas aqui se encaixariam no que o escritor 

argentino César Aira chama de processo. A literatura comercial, para Aira, tem o foco no 

resultado; de maneira análoga, sugerimos que na resolução do mistério também, bem como no 

conforto do leitor em saber de forma definitiva “quem é o culpado”. Por outro lado, os 

romances de Ruy Duarte de Carvalho e Bernardo Carvalho se aproximariam desse polo do 

processo. Primeiro porque a palavra “processo” já indica construção, como se fosse uma 

constante construção mostrada, evidenciada pelo autor-narrador, remetendo ao work in 

progress; segundo, porque a arte comercial visa agradar o leitor e levá-lo a uma experiência 

de conforto, com os devidos pingos nos “is” e um final confortável com o mistério resolvido. 

Já Nove noites e Os papéis do inglês, fazem com que o leitor experimente desconforto em 
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relação ao desfecho das narrativas, pois não há um final esperado, pelo contrário, há várias 

pontas soltas e desordem na estrutura narrativa. 

As várias possibilidades de morte e de agentes envolvidos, de forma indireta ou 

direta, assumem um viés detetivesco, pois, em uma novela policial, todos os personagens são 

vistos como possíveis culpados para aumentar a tensão. Em Nove noites, como percebemos a 

partir dos exemplos citados neste capítulo, o narrador lança centelhas de desconfiança dos 

personagens para o leitor, de maneira que, em alguns momentos, o leitor passa a desconfiar 

dos índios, dos parentes, do fotógrafo e da loucura de Quain. O que não ocorre em Os papéis 

do inglês. No entanto, esse efeito do romance policial se rompe quando, em vez de solucionar 

o mistério principal e as questões que surgiam no caminho da investigação, o narrador surge 

com mais mistérios e mais questões, caminhando para uma “errância”, e não para o que se 

espera de uma narrativa policial: a solução do mistério. 

Em suma, Nove noites e Os papéis do inglês se configuram numa intertextualidade 

por subversão do romance policial devido à estrutura desencaixada interrompida por 

“argumentações flutuantes” (ORNELLAS, 2009), à qual viabiliza que a solução do mistério 

proposto no início fique pouco clara, ou seja, o esperado clímax se torna embaçado e 

despercebido em vez de nítido e com destaque, preservando os mistérios necessários para 

provocação do leitor. 
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5 – CONCLUSÃO 

 

“Uma ficção hesitante que, informada pela 

antropologia, preza o princípio de que ‘mais que 

o achado vale sempre a busca’.” 

Bernardo Carvalho 

  

A frase em epígrafe, retirada da resenha de Bernardo Carvalho sobre Os papéis do 

inglês, apreende grande parte do que venho propondo nesta dissertação. Resgatando a ideia de 

que quando se fala de outro, também se fala de si, entendemos que, ao dizer sobre Os papéis, 

Bernardo Carvalho também diz sobre sua própria obra, Nove noites. Por vias de uma paráfrase 

da epígrafe, é possível afirmar que os romances de Ruy Duarte de Carvalho e Bernardo 

Carvalho consistem em ficções hesitantes que se desenvolvem no âmbito da busca, com 

menos destaque para o achado, para a solução. Dessa maneira, as narrativas se constroem na 

busca de si, na busca do outro e na busca pela solução do mistério – este último, em Nove 

noites, permanece apenas no campo da busca. Narrativas que, sobretudo, moldam-se na e pela 

ficção, boicotando e perturbando possíveis revestimentos do real. Obras que se apresentam 

em progresso, encenando processos de criação, sob o foco narrativo de sujeitos fragmentados 

que elaboram uma história sobre o outro, mas que é contaminada de si e de “argumentações 

flutuantes”.  

Os papéis do inglês e Nove noites revestem-se de vestimentas falseadas do real, que 

não passam de ilusão e excesso, perturbando a ordem do texto e da própria ideia de real, 

promovendo um pacto de leitura “indecidível”, ambíguo, visto que se faz na e por meio da 

ficção e da autobiografia, situando-se em um espaço do “entre”. O que nos direciona para o 

foco narrativo, pois aqueles que narram configuram-se como autores-narradores-personagens 

por assumirem, concomitantemente, funções de: autores, já que eles criam, investigam, 

inventam e organizam uma história; narradores, pois contam, em primeira pessoa, 

acontecimentos tanto da história dos personagens como de suas próprias histórias; e, por fim, 

assumem funções de personagens ao se ficcionalizarem nas narrativas.  

Atentando para teorizações acerca do romance contemporâneo, percebemos as 

convergências de alguns aspectos literários presentes nos romances de Ruy Duarte de 

Carvalho e Bernardo Carvalho particulares à autoficção. Além do pacto ambíguo de leitura e 
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do narrador em primeira pessoa, destacam-se, particularmente, a encenação da escrita e o 

reflexo do autor-narrador na personagem principal. A primeira remete à construção da 

narrativa a olhos nus, isto é, às vistas do leitor, figurando uma narrativa em progresso. Este 

recurso permite que o leitor visualize a segunda característica da autoficção destacada, a 

narrativa especular, na qual o autor-narrador se perde e se encontra no outro (personagem), 

contribuindo para a possível confusão do leitor, que se perde entre Perkings e Ruy Duarte de 

Carvalho, bem como entre Buell Quain e Bernardo Carvalho.  

A ficção hesitante é informada pela antropologia, pelo contato e consequente 

representação do “Outro”, permitindo o surgimento de um narrador-etnográfico. Este que, 

num primeiro momento, aparenta debruçar-se sobre procedimentos da etnografia, como a 

apreensão de características e comportamentos das sociedades Kuvale, Krahô e Trumai; 

todavia, os autores-narradores apenas encenam esse processo para imediatamente o negar – 

como ocorre em Nove noites – ou boicotar – como em Os papéis do inglês.  

A encenação torna-se uma constante nos romances, de modo que há a encenação da 

escrita, da etnografia e da narrativa detetivesca. Esta última se dá por meio de mistérios 

levantados nas narrativas, que desencadeiam uma busca pela razão do suicídio dos 

antropólogos. No entanto, como indicado em epígrafe por Bernardo Carvalho, o “achado” não 

possui destaque e não delimita o clímax, visto que Nove noites e Os papéis do inglês 

destacam a busca, causando certo desconforto no leitor quanto ao final do entrecho. O 

desconforto do desfecho decorre, sobretudo, devido à preservação dos mistérios. Uma forma 

de boicote à resolução desses mistérios é a interferência das características do autor-narrador 

na própria construção do personagem, Perkings e Buell Quain. Os dois romances, portanto, 

desnudam tanto a construção da narrativa – inserida devido ao caráter autoficcional – quanto a 

construção da etnografia e da ficção policial, movimentando uma encenação desses três 

processos. Em se tratando de contiguidades, é percebido como, além da encenação, os 

movimentos de boicote ressurgem em ambas as obras. Sendo assim, percebe-se o boicote do 

revestimento de real, ao exibir excessos de intertextos; o boicote da autoficção, por introduzir 

a investigação de um mistério; o boicote do relato etnográfico, ao negar sua feitura ou ao 

lançar descomedidas digressões subjetivas que afastam o narrador tanto do fazer etnográfico 

como da resolução dos mistérios, preservando-os. Os papéis do inglês e Nove noites 

consistem, dessa forma, em narrativas de boicote, de captação por subversão. 
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