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Resumo 

 

Com a intenção de analisar comparativamente os pontos de contato entre os projetos 

literários dos romances,  Partes de África, do escritor português Helder Macedo, e Nove 

Noites, do escritor brasileiro Bernardo Carvalho, discutiremos as formas pelas quais 

estes textos apresentam suas estratégias de representação, questionando os cânones 

estáveis das convenções narrativas tradicionais. Por enfocarem as configurações do 

gênero autobiográfico, estas obras serão trabalhadas segundo os paradigmas que regem 

a noção de “crise”, geralmente enfatizada pelo discurso crítico quando se refere à 

produção contemporânea relacionada à autobiografia. Para tanto, buscaremos também 

compreender o lugar do leitor diante de linhas tênues que põem em dúvida não só a 

legitimidade das experiências vividas e/ou encenadas, como também a própria 

percepção da realidade. Frente a discursos instáveis e provocativos, que desenvolvem a 

ideia de jogo, nossa pesquisa pretende demonstrar de que modo se dá a organização 

interna desses romances, ao problematizarem a inserção de aspectos memorialísticos em 

um contexto que opera no confronto entre a História e a ficcionalização de uma possível 

da verdade empírica.  

 

Palavras-chave: Helder Macedo; Bernardo Carvalho; autoficção; literatura 

comparada. 

 

 

 

 



Abstract 

 

In order to make a comparative analysis between literary projects regarding Partes de 

África written by a Portuguese writer called Helder Macedo and Nove Noites written by 

a Brazilian writer called Bernardo Carvalho, one will discuss the way representation 

strategies are shown in these texts, questioning the stable standards in traditional 

narrative arrangement. For emphasizing autobiography patterns, these masterpieces will 

be worked concerning “crisis” paradigms, generally enhanced by critical discourse 

when it is referred to the contemporary and literary production related to autobiography. 

For this, one will also understand the reader’s place to examine not only lived and/or 

staged experiences’ legitimacy but also reality apprehension. Facing instable and 

stimulating discourses which are developed by the idea of a ‘game’, this thesis aims to 

infer the way those novels’ intern organization are worked as they discuss memory 

utterances in a context that is related to History and to the empirical truth 

fictionalization.  

 

Keywords: Helder Macedo; Bernardo Carvalho; self ficction; compared literature. 

 

  

 

 

 

 

 



Resumen 

 

Con la intención de analizar comparativamente los puntos de contacto entre los 

proyectos literarios de las novelas Partes de África, del escritor português Helder 

Macedo, y Nueve noches, del escritor brasileño Bernardo Carvalho, discutiremos las 

formas por las cuales estos textos presentan sus estrategias de representación, poniendo 

de relieve los cánones estables de das convenciones narrativas tradicionales. Por trataren 

las configuraciones del género autobiográfico, estas obras serán discutidas bajo los 

paradigmas que rigen la noción de “crisis”, generalmente tratada por el discurso crítico 

cuando se refiere a la producción contemporánea relacionada a la autobiografía.  

También se buscará comprender el lugar dellector ante las tenues líneas que cuestionan 

no solamente  la legitimidad de las experiencias vividas y/o representadas, sino la 

propia percepción de realidad. Ante a discursos instables y provocadores, que trabajan 

con la idea de juego, nuestra investigación busca demostrar de que manera se construye 

la organización interna de novelas cuya temática discute las nociones de inserción de 

memorialismo en un contexto que se construye en el ámbito de La História y de la 

ficcionalización de la verdad empírica.   

 

Palabras-clave: Helder Macedo; Bernardo Carvalho; autoficción; literatura 

comparada. 
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1. Introdução 

 

 

A literatura sempre foi (e provavelmente continuará sendo) um campo fértil para 

se compreender o homem e seu apanágio.  Lendo um livro, podemos perceber instâncias 

culturais que contextualizam o sujeito e que não podem ser separadas com limites 

precisos, mas que formam um processo de questionamentos que dá sentido ao 

personagem e ao enredo de uma obra: a memória e a história como componentes da 

constituição do sujeito como tal. Através da memória pessoal, flui a história de se estar 

no mundo em dado tempo e lugar, cujo indivíduo isolado passa a ser parte de um painel 

mais amplo que se sobressai na correnteza do fluxo histórico.  Pensar acerca de obras 

ficcionais, é pensar a respeito do contemporâneo, do que está conosco, do que é 

coextensivo à nossa percepção de mundo e à nossa fala, assimilável ao nosso estatuto 

subjetivo e delimitador do espaço-tempo que ocupamos. É um espaço suscetível de ser 

medido a partir de nós (SEIXO, 1986).  

Os romances que serão analisados no corpus desta tese buscam, além da 

permanência de uma perspectiva em que o olhar sobre o outro se faz necessário, 

diálogos literários entre narrativas, construindo referências múltiplas que iluminam os 

diversos caminhos a serem trilhados por aqueles que procuram estudar e compreender 

as redes de significações neles constituídas. É este o espaço literário que estamos 

adentrando, com o intento de colocar em diálogo os respectivos textos literários do 

escritor português Helder Macedo - Partes de África, obra publicada em 1991 - e do 

autor brasileiro Bernardo Carvalho - Nove Noites, romance que veio a público em 2002 

- de modo que possamos situar e compreender com maior acuidade os pontos de contato 

entre ambos.  Esses dois romances contemporâneos apresentam um material relevante 

de análise, por proporcionar leituras que evidenciam (outros) espectros sobre diversos 
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traços textuais e extratextuais: as questões político-culturais de Portugal, de África e do 

Brasil; as relações da história empírica com os acontecimentos oriundos da “realidade 

textual”; os paradigmas estéticos; os intertextos e referências literárias e críticas - reais e 

ficcionais - traços estes que acabam por problematizar questões relativas à memória, à 

forma do texto, à autobiografia, ao espaço e ao tempo.  

Para que se possa compreender de que modo se dará a constituição desta tese - 

de onde partiremos e aonde pretendemos chegar -, nossas próximas palavras se dedicam 

a fazer um breve panorama dos problemas abordados e dos enfoques nela adotados. 

Nossa pretensão, no parágrafo a seguir, é somente apresentar um esboço dos capítulos 

que compõem nossa análise.  

O desenvolvimento da tese traz em seu bojo sete capítulos. Este primeiro deles, 

intitulado “Considerações Iniciais”, tem por objetivo, especificamente, apresentar nossa 

proposta de trabalho ao longo da tese. O segundo, intitulado “Perpassando o campo 

teórico”, tem por intento introduzir os conceitos de autobiografia propostos por 

diferentes teóricos e circunscrever como esses conceitos e as novas configurações do 

gênero em questão contribuíram para a emergência de narrativas que tratam da 

encenação do eu e do outro; além disso, busca-se destacar e compor uma análise do 

motivo pelo qual a sociedade contemporânea parece propiciar um estudo em crescendo 

de obras que privilegiam romances de caráter autorreferencial. O terceiro capítulo, 

intitulado “Mosaico incrustado de espelhos: Partes de África, Pedro e Paula e Vícios e 

Virtudes”, apresenta um panorama geral acerca de algumas das temáticas e 

características pertencentes às obras Partes de África, Pedro e Paula e Vícios e Virtudes 

de Helder Macedo; em um momento posterior, no sub-capítulo intitulado “ ‘Nós 

verdadeiros dos laços fingidos’: configurando os prismas de Partes de África”, 

analisamos paulatinamente a narrativa em questão, realçando os melindrosos artifícios 
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de representação, o discurso metaficcional e as relações inter/intratextuais; discutimos, 

também, o lugar do leitor que adentra um texto que privilegia a ficcionalização da 

História empírica. O quarto capítulo visa apresentar, primeiramente, perspectivas gerais 

acerca dos romances Nove Noites, Medo de Sade e Mongólia, para, em um segundo 

momento, analisar com mais afinco, no devido sub-capítulo, o romance Nove Noites. O 

quinto capítulo, intitulado “A ‘crise’ do sujeito nas ‘ficções do eu’ ”, busca pensar o que 

seria a categorização de crise do sujeito nos romances autoficcionais em estudo. O 

sexto, “Teias literárias: estreitando laços”, pretende aproximar as marcas, estabelecer os 

pontos de contato e os diálogos que as obras em estudo, comparativamente, configuram. 

Já o sétimo, propõe evidenciar os resultados obtidos e a conclusão a que nos aponta a 

pesquisa produzida.  

O trabalho da autoficção – e, acreditamos poder dizer, da literatura também 

como um todo - é um jogo de eus, de máscaras, uma forma de construção da escrita 

autobiográfica que se veste de um eu que, na verdade, é um outro. Por esse motivo, 

narrativas com caráter autobiográfico acabam por se compor da mesma carga de 

subjetividade dos romances. O eu autobiográfico acaba por construir uma imagem tão 

fictícia de si mesmo como aquela dos romances, sendo revelada, pelo escritor, no 

momento em que o pacto de ficcionalidade é atestado, no entrelace entre fato e ficção.  

As obras que fazem parte do corpus desta tese não serão tomadas como 

autobiografias, afinal, não compartilhamos da ideia de que são meros substratos da 

verdade. Talvez, para o público em geral, a autobiografia não teria um caráter suspeito, 

ou seja, não seria expressa também por meio da ficção e estaria sendo escrita por um 

indivíduo empírico que é indelevelmente congruente com seu personagem. A 

autoficção, por outro lado, seria a manifestação dessa suspeita de não-verdade, já que o 

próprio termo indica que se trata da ficcionalização do eu. Desse modo, não podemos 
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nos obliterar em dizer que há um pacto de ficcionalidade estabelecido entre nós 

(leitores) e o autor empírico, quando este afirma ter escrito um romance no frontispício 

de suas obras. Por isso, tomaremos as narrativas em estudo, por mais autobiográficas 

que se constituam, como dados ficcionais que podem estar (e, na verdade, já sabemos 

que estão) emaranhados pelo mundo empírico.  Assumidamente, os autores empíricos 

das obras em questão se comprometem a eleger a maneira pela qual se espera que leiam 

suas narrativas, e nós, como leitores, devemos seguir este direcionamento de leitura. 

Agora que já exemplificamos o motivo pelo qual estamos a trabalhar com narrativas 

pseudo-autobiográficas, acreditamos ser o momento de dizer que iremos nos referir a 

elas como autoficção ou escritas (ficções) do eu.  

No romance Partes de África, de Helder Macedo, temos a presença das histórias 

portuguesa, africana e brasileira como elemento essencial para a formação do sujeito 

biografado que, não fortuitamente, chama-se Helder Macedo. Através da visita à casa 

dos pais, em Portugal, o narrador viaja a um passado longínquo, contemplando as fotos 

afixadas na parede ao longo do corredor da residência, que o levam ao território 

africano de sua infância e de sua adolescência. Existe um eu que escreve suas memórias 

e as publica em livro, esse que se encontra nas mãos do leitor. Nessa obra, não se 

distingue o que é “verdade por ter acontecido” da “verdade sem ter de acontecer” 

(MACEDO, 1999, p. 15), ou seja, o que não aconteceu também é “verdade ficcional”. 

Em uma comunicação apresentada no Rio de Janeiro, “Reconhecer o desconhecido”, 

incluída no romance, Macedo usa o exemplo dos mapas dos descobridores portugueses, 

que continham não apenas a descrição de regiões já comprovadamente existentes, como 

também ilhas imaginadas, o que é uma perfeita metáfora para a relação entre verdade e 

verossimilhança estabelecida pelo romance. No mapa de sua ficção, as ilhas imaginárias 
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são tão verdadeiras quanto as reais; mais do que isso, aquelas talvez sejam mais 

verossímeis (e, portanto, mais adequadas do ponto de vista literário) do que estas. 

Em Nove Noites, sexto livro de Bernardo Carvalho, um jornalista se “interna” na 

aldeia dos índios krahô no Xingu em busca de dados sobre Buell Quain, promissor 

antropólogo norte-americano que, em 1938, aos 27 anos, se suicidou em circunstâncias 

misteriosas quando voltava da aldeia indígena para a cidade de Carolina. Trata-se de um 

livro de ficção, embora muitos dos fatos, experiências e pessoas mencionadas sejam 

comprovadamente reais. A história de Quain é verdadeira, mas há uma indistinção entre 

fato e ficção - que faz parte do suspense do romance - quando se trata de desvendar os 

motivos que o levaram a dilacerar o próprio corpo e a se enforcar no caminho de volta 

da aldeia indígena. Os índios o encontram e ficam em estado de horror com receio de 

que sobre eles recaia algum tipo de culpa e/ou retaliação. O caso transformou-se em um 

tabu para a antropologia brasileira e permaneceu praticamente desconhecido pelo 

público, até ser retomado por aquele que está a coser o emaranhado de memórias e de 

imaginação que constitui a estrutura do romance. 

O narrador em primeira pessoa assume assim tanto o papel de “historiador-

jornalista”, quanto o de uma espécie de etnógrafo. Como etnógrafo, no entanto, o 

narrador terá muito pouco sucesso: a convivência com os índios resulta em um fracasso 

e o diálogo com eles, que deveria  lhe  aportar  a  chave  para a compreensão das razões 

do suicídio  de  Quain,  torna-se  definitivamente  impossível. O narrador encontra, nos 

índios,  apenas   silêncio,  respostas  contraditórias  e  a  absoluta  reticência  em  

colaborar. A impossibilidade de “tradução” dos mundos, a incomunicabilidade que 

resulta do choque cultural, é um dos grandes dilemas do romance. Não se pode chegar 

suficientemente próximo do outro sem se tornar, também, um outro. Como jornalista, o 

narrador acaba por se imiscuir à vida do autor empírico, elaborando um discurso 
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ficcional que dialoga com experiências e características concernentes a Bernardo 

Carvalho. 

O romance traz um estilo que “nada mais é do que um dispositivo labiríntico em 

que o leitor vai se perdendo ao longo da narração” (CARVALHO, 2007, p. 3). Em Nove 

Noites, este procedimento fica mais nítido na medida em que existem referências a 

pessoas reais, mas mesmo as partes em que elas aparecem, obviamente, podem ter sido 

inventadas. Em última instância, tudo é considerado ficção.   

À primeira vista, pode parecer que as narrativas que serão aqui estudadas nada 

têm em comum.  No entanto, esta primeira percepção apressada revela-se falsa quando 

se percebe que elas compartilham elementos que definem aspectos da narrativa 

contemporânea. O “eu-personagem” de Helder Macedo e o jornalista de Bernardo 

Carvalho são narradores com fortes marcas autobiográficas que acabam por convergir 

perspectivas: a de si mesmos e a do outro; e a transformação de um passado plural 

(coletivo) em memória fictícia. Trata-se de livros dificilmente rotuláveis – memórias, 

(auto)biografias, romances? Ou tudo isso? Fazem uso da própria experiência biográfica, 

para poder reelaborá-la no plano fictício, em que imaginação e memória se encontram e 

se fertilizam. Personagens verificavelmente reais se entrecruzam a personagens fictícios 

assim como acontecimentos históricos se entrelaçam às situações imaginárias. Nestes 

espaços, as fronteiras entre imaginação e memória são feitas de sulcos, cuja dimensão é 

impossível determinar.  

Ítalo Moriconi acredita que “o traço marcante na ficção mais recente é a 

presença autobiográfica real do autor empírico em textos que por outro lado são 

ficcionais” (MORICONI, 2005, p. 15), de maneira que se trata de discursos situados na 

interface entre o real e o ficcional. Na acepção de Philippe Lejeune, o “espaço 

autobiográfico” compreende o conjunto de todos os dados que circulam ao redor da 
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figura do autor: suas memórias e biografias, seus (auto)retratos e suas declarações sobre 

sua própria obra ficcional. Se, num sentido geral, todo texto de ficção participa do 

espaço autobiográfico, as ficções em primeira pessoa com traços autobiográficos 

ocupam aí um lugar de destaque: estabelecem o que Lejeune chama de “pactos 

indiretos”, uma vez que o autor empírico, por meio de alguma indicação, os dá a ler 

indiretamente através de elementos reveladores de um indivíduo, remetendo 

obliquamente ao seu próprio nome dentro do livro. 

Em Nove Noites, a figura do narrador está montada com traços autobiográficos e 

Bernardo Carvalho: ao colocar na orelha do livro uma foto sua, aos 6 anos de idade, de 

mãos dadas com um índio no Xingu – região onde seu pai de fato fora proprietário de 

terras -, insere sua própria imagem na trama romanesca. Há que se ressaltar que, além 

da foto, o autor insere na trama romanesca o modo como veio ter conhecimento da 

história de Buell Quain e de que forma isso o instigou a escrever o romance. Também 

em Partes de África temos um autor biograficamente identificado, que comenta a 

própria escrita e “caracteriza o seu livro como um romance; uma narrativa 

explicitamente memorialista; um tratamento ficcionalizado das situações e das 

personagens” (MACEDO, 1993, p. 202). 

É precisamente esta transgressão do “pacto ficcional”, em textos que, no entanto, 

continuam sendo ficções, o que os torna tão instigantes. Sendo ao mesmo tempo 

ficcionais e (auto)referenciais, estes romances problematizam a ideia de referência e 

assim incitam a abandonar os rígidos binarismos entre fato e ficção. Assim como em 

Nove Noites, o romance de Helder Macedo fará emergir uma memória que será 

instrumento de construção e de concretização, na escrita, de passagens “escuras”, 

incertas, “sombreadas” pelo esquecimento e pela falta de registro. O texto atará as 



19 
 

pontas da memória e da ficção; da história e da literatura, transformando o discurso 

histórico em discurso ficcional.   
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2. Perpassando o campo teórico 

 
 

 

Recordar tem muito de parecido com imaginar, mas julgo que recordo 
com razoável veracidade. 

Helder Macedo 
 
 
 
 

Já não confundo fato com ficção. Quando o conheci, depois de ler um 
de seus livros e de lhe escrever uma carta alucinada dizendo que, pelo 
que tinha lido ali, poderia passar o resto de meus dias com a pessoa 
que escrevera aquilo, achei que pudesse confiar. Confundi narrador 
com autor. Um erro primário. 

Bernardo Carvalho 
 

 

 

As obras literárias em estudo dão abertura para que os leitores problematizem o 

paradigma da autobiografia, trazendo à luz discussões sobre produções literárias 

contemporâneas que se configuram como autobiografias ficcionais. A inclusão da 

ficcionalidade como característica que potencializa os gêneros autobiográfico e 

memorialista está também presente nas discussões trazidas por Antonio Candido, em 

seu “Poesia e ficção na autobiografia”, de 1987, e por Silviano Santiago, em seu “Vale 

quanto pesa”, de 1982. Podemos dizer que Helder Macedo e Bernardo Carvalho 

ficcionalizam o gênero autobiográfico, ora através da transposição de nomes do 

universo extradiegético para assumir um lugar de personagem na diegese, ora através da 

investigação de particularidades do mundo empírico, i.e., o sujeito-narrador-

personagem faria uso de uma memória ficcionalizada  para unir o empírico ao ficcional. 

Devemos lembrar que a expressão em destaque parece configurar um  pleonasmo, visto 

que memória já traz em si um dado ficcional, no sentido de que não é possível traduzir 
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exatamente o que se vivenciou ou viu em determinado momento. Tanto Antonio 

Candido quanto Silviano Santiago acenam para a pertinência de se pensar determinadas 

obras pela noção de “heterografia”1, conceito com o qual Candido vê a possibilidade de 

discursos autobiográficos superarem o particularismo para falar da história coletiva, “a 

história simultânea dos outros e da sociedade” (CANDIDO, 1987, p. 56). Desse modo, a 

autobiografia deixaria de ter sua referencialidade apontada somente para a questão do 

privado e apontaria também para a do coletivo; assim, o particularismo daria espaço ao 

universalismo, reinscrevendo tal gênero como interacional e, enfatizando a inserção do 

sujeito social, histórica e identitariamente, em uma coletividade.    

Não podemos nos isentar em dizer que Daniela Beccaccia Versiani em seu 

estudo sobre autoetnografias também acaba por contribuir para nossa proposta ao 

demarcar alguns conceitos pertinentes à leitura de textos autorreferenciais. Segundo a 

professora e crítica de teoria da literatura, a autoetonografia não seria apenas um novo 

gênero, proposto para contornar a dificuldade contemporânea em manter as exatas 

delimitações das fronteiras entre o relato sobre uma vida, o testemunho, a autobiografia, 

a etnografia e o ensaio autorreflexivo. O que se busca é fazer “convergir as diferentes 

possibilidades de compreensão do termo sugerido pela autora em um campo semântico 

comum, construídas a partir de definições dissociadas de seus contextos de uso” 

(VERSIANI, 2005, p. 209).  

 

 

______________________________ 

1 Vale dizer que, fiel à tese sustentada em Formação da Literatura Brasileira, Antonio Candido 

associa o conceito de “heterografia”  às obras Boitempo, de Carlos Drummond de Andrade; A idade 

do serrote, de Murilo Mendes, e Baú de Ossos, de Pedro Nava. Acreditamos, no entanto, que tal 

postulado também possa ser aplicado no contexto de nosso estudo. 
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Não se pretende demonstrar mais um gênero “vale-tudo” ou tecer uma panaceia 

conceitual, afinal o termo autoetnografia não é novo; desde 1975, já era  empregado  por 

autores  tanto  do  campo  dos  estudos  literários,  quanto  do  campo  da  antropologia. 

Segundo Versiani (2005), é a partir do momento em que algumas perspectivas 

antropológicas retomam a questão do indivíduo que a subjetividade do próprio 

antropólogo passa a ser discutida em sua relação com a construção do texto etnográfico. 

Por sua vez, no campo dos estudos literários, passam a predominar perspectivas teórico-

críticas que enfatizam a contextualização e a historicidade das produções culturais nas 

quais o autor e sua localização passam a ser compreendidos como dados de certo modo 

incontornáveis para a compreensão dessas mesmas produções; os gêneros 

autobiográfico e biográfico voltam a interessar como repositórios de questões que 

envolvem não apenas modos de construção do self através da escrita, mas, e 

principalmente, sua relação com a cultura e a sociedade através da qual e na qual esse 

self interativamente se constrói. É, portanto, nesse contexto de mudança de perspectivas 

“teórico-críticas e epistemológicas parcialmente vivido por ambas as disciplinas, no 

qual a subjetividade do produtor de conhecimento [...] passa a ter uma importância 

decisiva, que surge o termo ‘autoetnografia’ ” (VERSIANI, 2005, p. 99-100). Não 

podemos deixar de dizer também que a autoetnografia é um convite àqueles que 

pretendem refletir sobre divergências e convergências em torno do termo, que vai sendo 

construído e afinado à medida das necessidades e dos interesses de cada pesquisador. 

 O termo etnografia tem sido definido como o estudo descritivo de um ou de 

vários aspectos sociais ou culturais de um povo ou grupo social, enquanto a 

autobiografia tem sempre sido vista como texto sobre um indivíduo em particular. A 

autoetnografia é um termo construído para tentar dar conta de “uma percepção 

recentemente intensificada, e que permeia não apenas o campo das ciências humanas 
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[...]” (Idem, p. 101). Nela, o autor descreve um modo de vida e ao mesmo tempo nos 

fala sobre acontecimentos de uma vida em particular, de forma que sua narrativa se 

oferece ao leitor como um “texto ambíguo”, de “natureza dupla”, sendo tanto 

autobiográfico quanto etnográfico. Refletir sobre a autoetnografia é uma forma de 

deixarmos transparecer a provisoriedade dos fatos e a não-cristalização do “absoluto” e 

da verdade dentro do espaço literário das escritas do eu, categoria que obviamente só é 

possível através da relação com o outro, seja ele o de si mesmo (de modo adjetivado, o 

“outro de si mesmo”) ou de outrem, no sentido substantivado da palavra. Nosso 

objetivo é deixar “cair em ruínas” conceitos e termos cristalizados que se apresentam 

como impotentes frente às mudanças no cenário da literatura da “ego-escrita”.  

O que estamos a propor é uma mudança de perspectiva acerca do modo como 

construímos e enxergamos - por exemplo, nas autobiografias escritas segundo os 

parâmetros rousseaunianos - o paradigma desse gênero, visto que nossa proposta é mais 

condizente com o “[...] abalo dos paradigmas do sujeito metafísico e unívoco, da 

identidade estável e do propósito de se reproduzir “a verdade dos fatos” e da “vida” de 

uma grande personalidade [...]” (Ibidem, 2005, p. 75).  Desse modo, em lugar do sujeito 

metafísico, unívoco e estável, trabalharemos com a noção de sujeito histórico, que é 

construído de modo dialógico a partir das relações estabelecidas com outras 

subjetividades. 

Vários autores têm trabalhado com discursos literários autorreferentes (ou dito 

de outro modo, com a autoficção, com as escritas de si, com as ficções do eu) na 

contemporaneidade. Para efeito de exemplificação, poderíamos citar Olga Gonçalves, 

Mário Cláudio, Bernardo Carvalho, Helder Macedo, Maria Gabriela Llansol, António 

Lobo Antunes, Marcelo Mirisola, Silviano Santiago, dentre vários outros nomes das 

literaturas latino-americana e portuguesa. Fio condutor dessas narrativas, a memória, 
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seu funcionamento e temporalidade próprios, propicia o convite à intimidade. 

Constituídos por discursos complexos e paradoxais - e não apenas dicotômicos: 

público/privado/íntimo e/ou ficção/documento -, os espaços literários que vamos 

percorrer têm como potencialidade a mobilização sensível e intelectual de seus 

receptores, interpelando sujeitos que expõem seus próprios limites e a impossibilidade 

de alcançar uma definição absoluta de si mesmo e do mundo.  

O discurso autorreferente encontrou na história da cultura ocidental diversos 

meios de expressão, mas – como constatado por Luiz Costa Lima (1986) – é nos 

“braços” da modernidade que a narrativa da trajetória de uma vida ganha valor em 

múltiplas manifestações: diários íntimos, confissões, memórias, todas elas incluídas no 

que é caracterizado como “espaço autobiográfico” por Philippe Lejeune (2008). Ora, 

para que possamos melhor compreender o campo em que a escrita de si ganha forma, 

convém perscrutar algumas teorias e marcos históricos que configuram esse gênero.  

Na acepção de Costa Lima (1986), a decadência dos modelos de representação 

coletiva e a secularização da história trazem uma valorização das experiências pessoais 

e dão aos seus relatos uma dimensão psicológica desconhecida da Antiguidade. Para 

ele, é a partir do Renascimento que surge uma literatura da interioridade acompanhada 

do reconhecimento das idiossincrasias individuais, com o eu tendo uma existência 

independente de alicerces externos. Desde então, com especial destaque a partir do 

século XVIII, o indivíduo adquiriu privacidade, autonomia, legislação, meios de 

expressão. Estes termos, inclusive, estão no cerne do que chamamos de era moderna, 

época em que as formas de subjetivação se encontram entre as maiores frentes de lutas e 

de espaços de resistência cultural. É a partir da crise epistemológica pós-estruturalista 

de finais do século XX que surgiram novas interrogações sobre as delimitações do 

sujeito e o conceito de verdade.  
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O crítico literário reitera que logo no início da época moderna - no século XVI -, 

tem-se com Montaigne e seus Ensaios o gesto inaugural da escrita em primeira pessoa; 

porém a aparição da autobiografia somente poderia ser situada com As Confissões de 

Rousseau, uma vez que só poderia “aparecer em correlação com uma noção moderna de 

indivíduo que supõe o livre arbítrio” (KLINGER, 2007, p. 42). Não podemos, segundo 

Costa Lima, falar de literatura da interioridade, nem mesmo de individualidade, antes do 

início da época moderna, já que os modelos coletivos de atuação religiosa ou política 

imperavam sobre um eu carente de dimensão psicológica. 

A consolidação da escrita autobiográfica estaria em correlação com a ascensão 

da burguesia como classe dominante. Enquanto a arte clássica supunha o anonimato do 

indivíduo, a escrita autobiográfica estaria ligada, no Ocidente, ao individualismo 

burguês moderno. Para Costa Lima, não existia autobiografia na Antiguidade, pois ela 

supunha o reconhecimento de um eu individual que a época antiga ignorava; tampouco 

existia uma literatura - no sentido moderno - como discurso ficcional “porque não havia 

então fronteiras absolutas entre formas ficcionais e formas de apresentação do eu” 

(LIMA, 1986, p. 255). É a partir do século XVIII que começa a haver certo prestígio da 

categoria da individualidade e, a partir daí, um gênero definível como o relato da vida 

de um eu.  

O século XVIII seria o momento de presença incontestável da autobiografia. As 

Confissões, escritas entre 1764 e 1770, acabam por se distinguir porque não há dúvida 

sobre seu imediato e largo propósito: “[...] o desvendamento do eu pela sondagem de 

suas motivações, por mais remotas, ocultas ou desagradáveis” (LIMA, 1986, p. 283). 

Mesmo tendo pouca simpatia por Rousseau 2, Costa Lima não deixa de dizer que se trata  

de  um escritor que “fecundou as próprias raízes do pensamento contemporâneo” (Idem, 

p. 292). A grande inovação das Confissões é sua tentativa de oferecer ao leitor um eu 
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transparente através do qual fosse possível enxergar os conflitos internos e as 

verdadeiras motivações de seu protagonista. 

Convocamos, neste momento, Philippe Lejeune para falar de autobiografia nos 

termos da teoria literária, visto que a preocupação central em toda sua obra teórica é 

construir uma definição formal para o gênero autobiográfico em suas diversas 

manifestações culturais. Como se sabe, Lejeune também partiu do estudo de textos de 

autores consagrados, inscritos na grande tradição d’As Confissões. Ao buscar 

estabelecer diferenças entre obras cuja classificação poderia oscilar entre o romance e a 

autobiografia, Lejeune afirma que os próprios textos sinalizam para o leitor a existência 

tanto de um “pacto autobiográfico” como de um “pacto romanesco”, capazes de orientar 

a decisão pela definição de cada gênero. Mais tarde, ele repensa e refaz suas 

considerações iniciais em um trabalho que analisa as várias e complexas possibilidades 

do espaço autobiográfico.  

Em seu “Pacto Autobiográfico (BIS)”, publicado em 1986, -  que reformula, 

como dissemos, alguns pensamentos pertencentes ao seu “L’autobiographie en France”, 

publicado em 1971 -, Lejeune nos diz que a palavra autobiografia foi importada da 

Inglaterra no início do século XIX em dois sentidos próximos. O primeiro deles – e 

aquele que ele considera mais pertinente – é proposto por Vapereau, o qual nos diz que 

“a autobiografia abre um grande espaço à fantasia e quem a escreve não é 

absolutamente obrigado a ser exato quanto aos fatos,  como  nas  Memórias,  ou  a  dizer  

 

 

______________________________ 

2 Luiz Costa Lima reitera que seu desagrado pelas Confissões de Rousseau se deve ao fato de se 

constituírem como ideia dominante sobre a autobiografia. Ele declara, ainda, que sua resistência tem 

menos a ver com o livro em si do que com as normas que ajudou a estabelecer.  
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toda a verdade, como nas confissões” (apud LEJEUNE, 2008, p. 54). Já o segundo, 

proposto pela Enciclopédia Larousse, nos diz que se trata da “vida de um indivíduo 

escrita por ele próprio” (Idem, 2008, p. 53). Como podemos observar, a concepção de 

Lejeune ainda estava muito voltada para a categorização de conceitos. De qualquer 

modo, pensar sobre aquele primeiro sentido atribuído à autobiografia nos remete 

analogamente ao pensamento de Pascal, quando ele diz que “[...] a autobiografia pode 

ser um meio de revelar a verdade, [e] pode ser um meio de encobri-la” (apud LIMA, 

1986, p. 253). O diálogo entre Lejeune e Pascal, nos permite compreender que a 

confissão autobiográfica não passa de uma versão pessoalizada, sujeita a erros, enganos, 

esquecimentos, distorções, seleções conscientes ou inconscientes. Afinal, a 

autobiografia não seria um texto sobre a verdade, mas um gênero no qual os sujeitos 

diriam estar erguendo a verdade como mote. Ao contrário do que pensava Rousseau - 

que tinha a sinceridade como o axioma da autobiografia -, a vontade de ser sincero pode 

ser motivada por algo anterior a ela; “a vontade de destruir todas as máscaras pode 

alimentar outra máscara” (LIMA, 1986, p. 295). Tomar a autobiografia como confissão 

da verdade – ou, caso não o seja, como uma fraude – significa considerá-la “documento 

de uma vida, o qual, de sua parte, supõe que o eu que se narra se mantém em uma 

posição constantemente igual, i.e., que vê hoje o seu passado do mesmo modo que o via 

enquanto passava” (Idem, p. 293).  

Tomar a autobiografia como documento – isto é, como prova bastante de como 

alguém testemunhou ou viveu certa experiência – seria como considerar que o eu não se 

reconhece em constante estado de mudança e em contínua oscilação de papéis. Pelas 

palavras de Luiz Costa Lima, 
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[...] não, a autobiografia não pode ser tomada como um documento histórico, pois é 
apenas o testemunho do modo como alguém se via a si mesmo, de como formulava a 
crença de que era o outro que atendia pelo nome de eu – um outro sem dúvida 
aparentado ao que agora escreve, com reações semelhantes e uma história idêntica, mas 
sempre um outro, a viver sob a ilusão da unidade. 
(LIMA, 1986, p. 294). 

 

 

A autobiografia, portanto, não seria um caso particular de documento e/ou de 

romance, mas, como disse Lejeune, trata-se de um “caso particular de construção de 

narrativa” (LEJEUNE, 2008, p. 75). Mesmo que o que se viveu seja oriundo do mundo 

empírico, também ele acaba por se tornar a (re)invenção de um fato construído no texto. 

A linguagem cotidiana, ao se incorporar ao discurso literário (e por ser atravessada por 

ele), assume uma outra faceta, uma outra forma de configuração.  É como se, em um 

primeiro plano, a vida fosse vivida pelo corpo e, em outra esfera, ela fosse vivificada 

pelo texto. Ao falar de si, não se está mais falando de um eu anterior ao texto, mas de 

um outro, já que quando falo de mim, tenho de me olhar, me perspectivar. Ao recorrer a 

tal procedimento, eu não sou mais eu, mas um outro (ou seria um mesmo diferido?) 3 

que interpela sobre o próprio eu. Como se pode depreender, o eu se vê, no momento em 

que escreve, de modo diferente do que se via no presente de sua vivência empírica. 

Falar sobre si mesmo e escrever a respeito  do  eu  é  uma  forma  de  indagar  sobre  um  

 

 

 

______________________________ 

3 Temos consciência da pertinência em discutir a relação e a posição que este outro e/ou este mesmo 

diferido configuram ao longo da escrita literária pós-moderna. Contudo, optamos por retomar tal 

questionamento em outro momento , visto que nossa pretensão é apresentar as teorias centrais que 

orientam nosso trabalho ao longo da tese. 
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outro, uma vez que construímos e/ou enxergamos uma subjetividade em nós que, 

muitas vezes, não é a nossa. Mesmo através de textos em que o autor apresenta uma 

tentativa de relatar sua vida cronologicamente, na verdade, o que se está tecendo é uma 

forma de autointerpretação (ou seria de alteridade?). 

É durante a década de 70, na França, que o escritor e crítico Serge Doubrovski 

para definir um de seus livros, faz uso do termo “autoficção” 4 como “meio de realizar o 

desejo de narrar a experiência vivida, sem o ônus da incômoda etiqueta ‘autobiografia’” 

(apud LEJEUNE, 2008, p. 7). Diante de tal asserção, Lejeune faz o seguinte 

questionamento: por que depor contra tal gênero? O teórico dá início a seu estudo 

propondo um conceito para autobiografia e, posteriormente, especulando acerca das 

razões por que a autobiografia teve um papel marginal, durante muito tempo, nos 

Estudos Literários. Em “L’autobiographie en France”, publicado em 1971, a definição 

de autobiografia que produziu naquela primeira aproximação ao tema acabou deixando 

em suspenso certo número de problemas teóricos que ele mesmo foi capaz de evidenciar 

em posteriores (re)escrituras.  

Em seu “Pacto autobiográfico (BIS)”, Lejeune afirma que autobiografia poderia 

ser definida como uma “narrativa retrospectiva em prosa que uma pessoa real faz de sua  

própria  existência,  quando  focaliza  especialmente  sua  história individual, em 

particular a história de sua personalidade” (LEJEUNE, 2008, p. 49).  Tal  definição  não  

 

 

______________________________ 

4 A discussão sobre autoficcionalização nas obras literárias em estudo será mais densamente 

problematizada e analisada nos próximos capítulos, visto que neste capítulo, pretendemos por ora 

somente apresentar de que modo nossa fortuna crítica se relaciona com os textos  literários que 

dialogam com os paradigmas da autobiografia.  
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foi objeto de uma análise aprofundada, tendo como pretensão somente a constituição de 

um corpus baseado em um modelo estritamente rousseauniano. Como reiterado pelo 

próprio Lejeune, o termo autobiografia foi retirado do Larousse, adicionando apenas 

uma restrição de campo para centrá-la no modelo rousseauniano: “a história de uma 

personalidade”. 

Alguns anos mais tarde, em um texto teórico intitulado “O Pacto Autobiográfico 

- 25 anos depois”, publicado em 2001, Lejeune revela que seu objetivo deixou de ser o 

estabelecimento de um corpus, “com pontos fixos tranquilizadores, mas [o de] 

compreender a variabilidade histórica que se abre, ao mesmo tempo,  para  o  passado  e 

para o futuro: quantas combinações ainda não foram tentadas!” (LEJEUNE, 2008, p. 

80). Na acepção de Lejeune, o termo autobiografia - que muitos estudiosos, ainda, 

suspeitam ser sectária - vem sofrendo a concorrência de algumas expressões mais 

abrangentes e flexíveis. No fim dos anos de 1970, começou-se a falar de “relatos de 

vida”;  no início dos anos 80 - e até hoje - outras expressões como “escritas do eu” ou 

“escritas de si” surgiram com uma função um pouco diferente 5. Em termos de tradição 

literária, parece haver uma crescente tendência para fazer convergir os vetores do 

memorialismo, da autobiografia e da ficção em romances que chamam a atenção para a 

sua própria natureza e processos de composição, ou seja, que incluem as estratégias de 

autorreferência textual, quando não intertextual.  

Algumas vezes, há um elemento memorialista e autobiográfico implícito na 

seleção dos fatos significativos em algumas das narrativas de nossa contemporaneidade:  

 

______________________________ 

5 Vale dizer que esta diferença de nomenclatura se deu porque a palavra autobiografia começou a ser 

insuficiente para caracterizar determinados tipos de escrita, uma vez que, muitos estudiosos a 

examinavam como documento ou como expressão preponderante daquilo que é da ordem do factual. 
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mesmo as situações mais fictícias são sempre a imaginação autoral de ter visto o que 

não se viu; do mesmo modo, os personagens mais fictícios são sempre a memória 

autoral de ter sido quem não se é. As experiências extratextuais, os momentos históricos 

e os indivíduos e situações advindas da realidade empírica se apresentam na construção 

de textos literários, de certo modo, relativizados, já que quando escrevemos, 

apresentamos uma visão de mundo que pode estar próxima do logro, ou do engano, 

conceitos sempre presentes quando se trata de analisar visões demarcadas a partir de um 

prisma literário. 

A maneira como vemos o outro e o próprio eu não coincide com aquilo que 

somos, ou com a maneira como somos vistos pelos outros, já que desferimos olhares e, 

estes, são projetados conforme as leituras que fazemos (e as “bagagens” que 

acumulamos) do mundo que nos cerca. Devemos lembrar que o olhar seleciona, rejeita, 

discrimina e, ao mesmo tempo, analisa, associa e classifica. Um olhar sobre 

determinado objeto constrói e organiza o mundo.  

É preciso levar em conta que, se a escrita de si, na ficção contemporânea, 

aparece como um sintoma do final do século, isso não significa que ela seja uma 

novidade para a literatura. No entanto, quando nos aproximamos de textos provenientes 

da cultura contemporânea, notamos que estas ficções (e nossos estudos a respeito das 

mesmas) estão em sintonia com o “clima da época” 6.   

 

______________________________ 

6 Expressão recortada da obra de Diana Irene Klinger, Escritas de si, escritas do outro: o retorno do 

autor e a virada etnográfica. Vale elencar, aqui, que, na acepção da análise da estudiosa, se a escrita 

de si aparece como um sintoma de final do século, não por isso significa que ela seja uma novidade 

para a literatura latino-americana; de fato, uma retrospectiva sobre tal acontecimento revela o 

contrário, pois a escrita de si tem uma presença forte em nossa História.   
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Podemos dizer que Partes de África e Nove Noites são autoficções, já que, como 

argumentou Serge Doubrovsky, haveria sim a possibilidade de escrever um romance em 

que coincidissem os nomes do autor na capa e do protagonista no interior da obra, sem 

abandonar o pressuposto da ficcionalidade. Questionando as premissas de Lejeune e 

com o intento de qualificar seu livro Fils, ele traz à tona um conceito que vai servir de 

marco nos estudos sobre as ficções do eu: a autoficção. Na contracapa do livro, 

Doubrovsky assevera: 

 

Autobiografia? Não, isto é um privilégio reservado aos importantes deste mundo, no 
crepúsculo de suas vidas, e em belo estilo. Ficção, de acontecimentos e fatos 
estritamente reais; se se quiser, autoficção, por ter confiado a linguagem de uma 
aventura à aventura da linguagem, fora da sabedoria e fora da sintaxe do romance, 
tradicional ou novo. Encontro, fios de palavras, aliterações, assonâncias, dissonâncias, 
escrita de antes ou de depois da literatura, concreta, como se diz em música. Ou ainda: 
autofricção, pacientemente onanista, que espera agora compartilhar seu prazer.  
 

 
 
 
 

Para Doubrovsky, a autoficção é a escrita do presente, diferentemente da 

autobiografia ou do romance autobiográfico, que se referem ao passado de quem 

escreve. Para que haja autoficção, é necessário que os nomes do autor, do narrador e do 

personagem sejam idênticos e que o texto seja lido como romance e não como 

recapitulação histórica; portanto, o autor deve assumir este risco.  

Concebida por Doubrovsky como uma variante pós-moderna da autobiografia, a 

autoficção  não  é  uma  verdade  indubitável,  coerente  e  literal  dos  fragmentos  da 

memória daquele que escreve e assina a capa; assim como sua linguagem  não  segue  

os parâmetros  da  sintaxe  tradicional,  havendo  sempre a interrupção  da  continuidade  

narrativa através de espaços (dos) outros, brancos, deixados “em aberto” 

propositadamente. Quem faz autoficção não narra simplesmente; prefere, antes, 

deformar, reformar, (re)construir através da escrita literária. Doubrovsky ainda nos 
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lembra que a autoficção possibilita recortar a história em fases diferentes, dando uma 

intensidade narrativa própria ao gênero romanesco, ao contrário da autobiografia que, 

tenta ser contada desde as origens, sem fragmentação. Ao tratar deste tema, Eurídice 

Figueiredo nos diz que o oxímoro criado por Doubrovsky põe em evidência as 

discrepâncias entre o eu que escreve e o eu narrado, apontando para a margem da 

fabulação ao se encetar o processo de escrita (FIGUEIREDO, 2007, p. 60). Devemos 

lembrar que, mesmo que se insista em reivindicar a verdade, a sinceridade em literatura 

já é um artifício, um jogo. 

Uma das críticas feitas aos escritores de autoficção é o fato de desvendarem 

excessivamente uma intimidade, demonstrarem exibicionismo e falta de pudor. Existe 

uma tendência recente à exposição pública de si, da vida privada. O artista revela, 

assim, uma semiótica de seus afetos, sua voz no discurso, ao se postar como sujeito que 

exprime seu desejo, coloca em xeque e funde sua própria individualidade e sua própria 

história.  

A incorporação dos dados autobiográficos é uma estratégia que situa novamente 

no centro das discussões a possibilidade do retorno do autor, não mais como “instância 

capaz de controlar o dito, mas como referência fundamental para performar a própria 

imagem de si” (AZEVEDO, 2008, p. 34). Tendo em vista as várias ficções 

contemporâneas que podem ser lidas a partir dele, sabemos que o conceito de autoficção 

não é inovador – e a simples inserção da figura autoral no campo da ficção é um 

procedimento recorrente na literatura. O que devemos lembrar é que a autoficção é 

“uma máquina produtora de mitos do escritor” (KLINGER, 2007, p. 54). O que é 

novidade na autoficção é a vontade consciente, estrategicamente teatralizada nos textos, 

de jogar com a multiplicidade das identidades autorais; afinal, esta estratégia está 

referendada pela instabilidade da constituição de um eu, calcada em uma 
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referencialidade pragmática, exterior ao texto - a figura do autor - e, conscientemente, 

construída (AZEVEDO, 2008). A estratégia básica da autoficção é este equilíbrio 

híbrido entre o ficcional e o autorreferencial, um entre-lugar indecidível. 

A explosão do gênero biográfico se estendeu ao longo dos tempos por muitas 

perspectivas teóricas e campos do saber. Inicialmente, a prática se baseava no elogio do 

biografado e, tempos depois, passou a narrar detalhadamente fatos concernentes à vida 

do sujeito, cronologicamente, tentando atingir uma certa verdade biográfica. 

Diferentemente desta abordagem que privilegia uma forma de pensar a imagem autoral 

pelo aspecto empírico e factual, nosso intento é problematizar as relações entre obra e 

vida inseridas na própria escrita do autor. Por esse caminho, a vida só faz sentido 

quando construída na própria obra, quando a “vida se traduz em literatura” (SOUZA, 

2008, p. 7) e quando esta passa a ser cenário para a encenação da própria vida. Neste 

sentido, vale dizer que, 

 

 
[...] da mesma forma que os gêneros autobiográficos canônicos surgiram em correlação 
com a formação do indivíduo moderno, o 'espaço biográfico' atual permitiria perceber o 
papel cada vez mais primordial de uma trama interdiscursiva na construção dessas 
novas subjetividades. Se consideramos o caráter coletivo de todo relato de experiência, 
a ênfase no privado não significa um excesso de individualismo, mas possibilidades de 
caminhos de autocriação. 
(VIEGAS, 2007, p. 18) 
 

 

Na crítica biográfica atual, o importante não é trabalhar o biográfico explicando 

a obra a partir da vida e produzindo uma relação de causa e efeito, muito menos se tem 

a pretensão de extinguir a figura do autor de seu processo de criação, como já dissemos. 

Convocando a leitura de Roland Barthes sobre este tema, podemos dizer que a escrita 

biográfica e autobiográfica não é um retrato fiel do sujeito empírico no mundo, nem 
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busca abarcar a descrição de toda uma vida numa perspectiva linear. Para ele, é uma 

vida dispersa, com espaços vazios, sem a pretensão de totalidade de um sujeito inscrito.  

Em Roland Barthes por Roland Barthes, o autor retoma essa ideia na prática, 

quando elabora seu ensaio autobiográfico com uma estrutura diferenciada da 

tradicional, na qual há o deslizamento da primeira pessoa para outras pessoas do 

discurso, buscando enfatizar o caráter frágil de uma escrita que não unifica a imagem de 

um sujeito, nem pretende dizer sempre a verdade factual. Tal perspectiva pode ser 

evidenciada quando Barthes afirma: “Tudo isto deve ser considerado como dito por uma 

personagem de romance - ou melhor, por várias” (BARTHES, 2003, p. 136), isto é, o 

sujeito que escreve está dissolvido, encenado e multiplicado na escrita, mas com 

espaços vazios, representando no discurso diferentes imagens que remetem a um 

aspecto de sua performance como sujeito de escrita, com uma imagem fragmentada. 

Um fato interessante a se observar é que, nesse caso, a teoria também se constrói ao 

lado da vida. Para repensar um novo olhar sobre a autobiografia, Barthes reformula o 

modelo tradicional na sua prática de escrita aliada à vida. Nesta obra, os discursos 

romanesco e autobiográfico se “confundem”; a autobiografia opera no entre-lugar do 

discurso romanesco e teórico, provocando uma forte reflexão e mudanças a respeito das 

escritas do eu. 

 Como já dissemos, na concepção de Philippe Lejeune (2008) 7, a autobiografia é 

formulada sob a ótica do pacto de verdade do discurso, estabelecido entre autor e leitor, 

questionando a possibilidade da existência prática de  um  romance  em  que  narrador  e  

 

 

______________________________ 

7 Mesmo já tendo traçado o modo pelo qual Lejeune trabalha o conceito de autobiografia, reiteramos 

tal ideia com o objetivo de tornar mais clara a nossa proposta de trabalho.  
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personagem tivessem a mesma nomeação do autor, i.e., o do nome da capa. Em 

contraposição, como vimos, Serge Doubrovsky sentiu-se provocado a formular a noção 

de autoficção para buscar preencher as lacunas presentes na concepção de autobiografia 

de Lejeune. Mesmo reconhecendo seus limites teóricos, sem defini-la detalhadamente e 

considerando [a autoficção] uma “mentira verdadeira” (LEJEUNE, 2008, p. 59), 

Lejeune não a exclui da categoria dos gêneros autobiográficos, mas seu ponto de vista 

privilegia a autobiografia escrita de forma linear, como fenômeno social, sem levar em 

consideração as peculiaridades da escrita autoficcional. Além disso, sua concepção de 

autobiografia está fixada na questão da fidelidade do vivido, o que se contrapõe à noção 

de Doubrovsky de um texto autoficcional. 

Sendo assim, defendemos que a autoficção comunga com o pensamento de 

Roland Barthes: uma escrita autobiográfica em que o sujeito não mais é apresentado em 

sua totalidade, em que fragmentos de sua vida são lançados traçando-se um elo entre 

obra e vida. Não podemos deixar de citar que, em estudo sobre essa literatura que 

retoma o autor em discurso autorreferencial, (em alguns momentos chamada escrita de 

si, gênero confessional, etc.), Diana Irene Klinger afirma que esse gênero esteve ligado 

a três momentos históricos: o primeiro deles é fortemente marcado por uma literatura 

que, ao inscrever o sujeito, inscreve também a sociedade que o circunda. No segundo 

momento, a escrita pessoal serve como cenário para retratar “problemas de ordem 

filosófica, social e política” (KLINGER, 2007, p. 24). Enfim, no terceiro momento, essa 

escrita já se afasta do caráter de depoimento, deslizando-se para a indagação de um eu 

que se constrói na interlocução com o outro. 

Devido aos questionamentos teóricos sobre a crise de representação da arte, é a 

partir desse terceiro momento apontado por Klinger que as indagações sobre o eu 

passam a se tornar uma constante e o caráter autoficcional do romance contemporâneo 
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vai adquirindo forma. Dessa maneira, tais romances se afastam da “intenção” de 

representar o mundo tal qual ele se encontra em uma realidade empírica, passando a dar 

outras formas e sentidos a ela.  

Ao falar de um “espaço autobiográfico” (por mais que a forma de um romance 

seja autobiográfica ou pelo menos autorreferente), Arfuch (2010) nos faz lembrar que, 

por uma decisão epistemológica, não há coincidência essencial entre autor e narrador, o 

que já constatamos e dissemos anteriormente. Segundo Bakhtin (2000), o autor é um 

momento da totalidade artística que não coincide, dentro dessa totalidade, com o herói, 

que é seu outro momento. Devemos recordar, ainda, que a autobiografia “canônica” (se 

é que podemos categorizá-la desse modo) supõe a coincidência empírica entre autor e 

narrador, como também supõe uma busca de sentido ou justificação da própria vida, 

condição que tampouco se cumpre em todos os casos.  

Pensando a partir desse contexto, por mais que Helder Macedo seja o nome do 

narrador e haja coincidências entre o(s) narrador(es) do romance em estudo e seu(s) 

autor(es) empírico(s), não estamos a tratar de um mesmo e único sujeito. No que tange à 

obra de Bernardo Carvalho, confirma-se o mesmo: basear-se em dados da experiência 

factual, não faz com que a obra se torne uma leitura do acontecido, da verdade, mas a 

representação de elementos que advêm do real 8. Há sempre um mise en scène, um 

desejo de se mostrar sob certa luz, e esta luz, por sua vez, abarca também certa  zona  de  

 
 
 
 
______________________________ 
 
8 Acreditamos ser necessário, neste momento, explicitar a que tipo de real (ou realidade) estamos 

aludindo. A realidade, aqui, não é tomada como representação (já que acreditamos que a literatura 

tenha o poder de fundar a sua própria realidade), mas como aquela que provém de um momento 

compartilhado pela sociedade empírica, que participa de uma mesma experiência factual.  
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penumbra. O que se faz é mostrar a complexidade do sujeito e as facetas de sua 

subjetividade; o que se mostra ou o que se deixa no âmbito do não-dito (ou do 

subentendido) é o que o autor quer que nós (enquanto leitores) vejamos, o modo pelo 

qual quer que direcionemos nosso olhar.  

Fazer uso de dados biográficos na inserção da personalidade de um personagem 

não o faz ser o mesmo eu que está representado na vida empírica. O que se observa não 

é somente a emergência do eu ao nível do discurso, mas também a representação de 

uma história pessoal, revelando a narrativa confessional como recriação em que 

memória e imaginação se combinam. A natureza deste recurso revela a ambivalência de 

um eu que, ao ser “biografado”, ao invés de representar uma unidade, proclama sua 

multiplicidade e fragmentação (REMÉDIOS, 1997, p. 56). 

Na acepção de Umberto Eco (1994), há uma norma básica para lidar com obras 

literárias de ficção 9. O leitor precisa aceitar tacitamente o acordo ficcional estabelecido 

pelo autor. Isto caracterizaria, segundo ele, o que Coleridge chamou de “suspensão da 

descrença”, ou seja, o leitor tem conhecimento de que a matéria narrada é uma história 

imaginária, uma representação das abstrações e das ideias que permeiam a mente do 

autor empírico. O que é dito não é objeto em si, mas a representação, a imagem que o 

autor tem de um objeto e/ou de um acontecimento. A literatura acaba por  se  tornar  um 

artifício,  comprometendo-se  a  produzir  efeitos  de  verdade.   Ela   ultrapassa  limites, 

levanta insidiosamente segredos, desloca  regras  e  códigos,  faz  dizer  o  inconfessável 

(FOUCAULT, 1992, p. 96).   A  escrita  acaba  por  trazer  à  luz  os  movimentos  e  as  

 
______________________________ 
 

9 Devemos salientar que quando dizemos obras de ficção, estamos a tratar da literatura como um 

todo e não como privilégio das escritas (pseudo) autobiográficas. Afinal, certos textos 

contemporâneos apenas radicalizam esta fusão, este acordo ficcional. 
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idiossincrasias do pensamento do locutor fictício, dos personagens e, ipso facto, do 

autor empírico. Mesmo que o objeto e/ou sentimento da diegese não tenham advindo do 

mundo real, a emoção de quem os produziu acaba por lhes fornecer uma realidade 

própria, produzindo outra verdade com desenvolvimento livre e ininterrupto. O escritor 

dá valor de verdade ao texto ficcional – não através de um eu pré-existente que se 

exprime por completo e com fidelidade descritiva – por meio de outro eu, que, mesmo 

não possuindo uma constituição ontológica, é capaz de emocionar o outro e a si mesmo. 

Para que possamos compreender o conteúdo destes textos literários, não precisamos 

aplicar as categorias de verdadeiro ou falso. Em geral, reconhecemos uma narrativa 

ficcional graças ao paratexto, i.e., às mensagens externas que rodeiam um texto, como 

por exemplo, a palavra romance no frontispício do livro. 

Refletir sobre textos autoficcionais é perscrutar um ambiente de simbiose, onde 

se pode ver a necessidade imanente do sujeito moderno ocidental de se dizer para ser. 

Como já dissemos, é na modernidade que o indivíduo e suas questões íntimas foram 

ganhando mais destaque, porém a autobiografia, muitas vezes e durante algum tempo, 

fora deixada nas periferias dos textos dignos de estudos literários e, talvez por isso 

mesmo, tenha adquirido tantas formas e ramificações. Um exemplo da marginalidade a 

que a autobiografia foi exposta é a perspectiva apresentada por Paul de Man em seu 

Autobiography as de-facement (1979), na qual reitera que esta categoria mais simples 

de representação e de referencialidade (ou, dito por ele de outro modo, esta forma de 

leitura e de compreensão) não pode ser tratada como um gênero literário, visto que o 

tratamento neste sentido faria com que seu status fosse elevado de mera reportagem, 

cronicidade ou memórias para um modesto lugar entre os maiores gêneros literários da 

hierarquia canônica. Não compartilhamos da ideia exposta por Paul de Man, mas, de 
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todo modo, ela demonstra quão divergentes são as perspectivas a respeito da temática 

que estamos a trabalhar.  

Como bem assinalado por Julieta Roitman, em sua dissertação de mestrado, 

 

[...] enquanto a idéia de sujeito clássico, centrado e unificado, já não dá conta das 
experiências fragmentadas da atualidade, as premissas de morte do sujeito preconizadas 
pelo movimento pós-estruturalista nos anos 60 também se encontram ultrapassadas, 
nesta que é a época de um retorno revigorado da subjetividade. Da necessidade de 
pensar o sujeito, e conseqüentemente o autor, a partir de novos pressupostos e 
necessidades, ao lado da facilidade tecnológica de produzir relatos, imagens e sons de si 
mesmo a custos reduzidos e do constante estímulo, por vezes exigência, da sociedade 
contemporânea pela performatização dos sujeitos, surge uma grande quantidade de 
produções híbridas auto-referenciais. 

             (ROITMAN, 2007, p. 13) 
 

 

Estudar uma literatura que incorpora marcas de autobiografia, de ensaio, de 

diário e de romance nos oferece a possibilidade de repensar os modos de significação de 

textos que são deslizantes, pautados pela liberdade de invenção e pela relativização de 

limites anteriores. O resultado deste compósito é um texto que, aglutinado por 

fragmentos, ideias, memórias, comentários e reflexões sobre temas recorrentes na 

própria obra, se torna altamente instigante e renovado. São narrativas que apresentam 

um caráter de autobiografia, mas que se reconhecem e se querem romanescos. Textos 

cujas concepções formais de apresentação desobedecem a convenções de gênero e de 

autoria; localizam-se na interseção de duas ou mais formas de arte, seja a literária, seja a 

fotográfica, por exemplo. Devemos lembrar que o aprisionamento de uma obra a um 

gênero específico e delimitado é um modo limitador de lidar com produções literárias e 

artísticas. O grau de complexidade e especificidade destes encontros (a permanência de 

instâncias híbridas no texto) sem dúvida deixa o pesquisador, leitor e/ou estudioso de 

literatura com a sensação de estar enveredando por um “caminho difícil de ser trilhado, 

no qual a combinatória das inúmeras variáveis resulta em uma multiplicidade de 
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aspectos que só podem ser referidas como “caos” [...]” (VERSIANI, 2009, p. 241). O 

pesquisador/leitor/estudioso precisa aceitar o desafio de “caminhar por esse caos” e se 

desvencilhar dos “já trilhados caminhos de teorias rígidas e compartimentadas em 

conceitos estanques tais como “parte e todo”, “identidade e totalidade” (Idem, p. 241).  

Pensar textos autoficcionais é lançar olhares sobre um corpo marcado por 

dimensões e perspectivas diversas, é perscrutar um objeto cujos prismas refletem 

olhares outros, textos outros. Ao percorrermos a matéria verbal de um escritor, estamos 

(re)dimensionando seu foco de trabalho e, ao investigarmos esse texto alheio, criamos 

entrecruzamentos, combinações e interpretações. Nessa perspectiva, a moldura narrativa 

vai se transformando, tornando-se também outra, já que o olhar lançado a ela realçará 

diferentes aspectos dependendo daquele que vê. Cada texto se torna intertexto, zona de 

união na qual se cruzam séries textuais (ZUMTHOR, 1979). O escritor assume o 

fragmento citado, o incorpora no seu próprio dizer, denunciando-o (ou não) como 

indício de outro discurso diferente do seu.  

Na pós-modernidade, cada vez mais o texto literário se inscreve em uma relação 

com a multidão de outros textos que nele circulam. O texto deixa de ser um “bloco 

fechado” por fronteiras estáveis e instâncias de enunciação claras, para se tornar um 

“corpo movente”, um “receptáculo de óticas convergentes”. Aparece com uma 

configuração aberta, percorrida por redes de referências, reminiscências, conotações, 

ecos, citações, (pseudo)fragmentos de outros livros e reativações, agenciando uma 

relação simbiótica entre os elementos. 

Tratar-se-á de textos que entram em relação intertextual com um gênero, já que 

os arquétipos de gêneros (por mais abstratos que sejam) constituem estruturas textuais, 

sempre presentes no espírito daqueles que escrevem. Ao introduzir no texto uma alusão 

(seja por meio de um gênero ou por meio de outros textos e/ou escritores), de modo 
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explícito ou não, damos-lhe um sentido, uma representação, uma história.  Narrativas 

que expõem seus próprios processos de feitura, que falam de si para falar dos outros. 

Escritores que fazem uso de estratégias narrativas, que trabalham com gêneros literários 

autorreferentes, com a não-linearidade temporal, com o uso de colagens e da 

fragmentação. Objetos literários criativos que se deixam “abertos” para outras 

interpretações, que não se deixam moldar; matérias literárias que se deixam adentrar 

pelo corpus alheio e que demonstram a impalpabilidade de um sentido final. 

Dimensionar tais romances implica agenciar discursos que confrontam a questão da 

alteridade e que se interessam pelas “contradições” inerentes à tentativa de falar de si e 

do outro.  

André Topia, em ensaio publicado na Revista Poétique 10, nos diz que na 

evolução para uma literatura intertextual é Flaubert quem ocupa um lugar de destaque, 

uma vez que foi um dos primeiros a fazer desaparecerem as aspas (a marca por 

excelência do citacional) do estilo indireto livre. Tal efeito instauraria uma zona instável 

que permitiria ao narrador jogar com diferentes níveis do discurso “estranhos” ao texto, 

acabando por deixar uma margem de hesitação quanto à sua origem. Desse modo, a 

intertextualidade se situaria no funcionamento da literatura, já que qualquer texto 

remeteria implicitamente para outros. Ao trabalhar as questões da intertextualidade, 

Laurent Jenny, em seu artigo intitulado “A estratégia da forma”, publicado também na 

Revista Poétique, cita Harold Bloom para afirmar que todo poeta sofre uma “angústia 

da  influência”  (JENNY, 1979, p. 08)   que  o  levaria  a  modificar  os  modelos  que  o   

 
 
______________________________ 
 

10 Ensaio intitulado “Contrapontos Joycianos”, publicado na Revista Poétique (Intertextualidades): 

revista de teoria e análise literárias, pela Livraria Almedina, em Coimbra, no ano de 1979. 
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seduzem, segundo múltiplas figuras. A essência da intertextualidade estaria no trabalho 

de assimilação e de transformação que caracteriza todo e qualquer processo intertextual. 

O que definiria o olhar intertextual seria esta capacidade de processar no texto literário 

também um olhar crítico. Assim, as obras literárias não seriam simples memórias, mas 

aquelas responsáveis por reescrever as lembranças de seu escritor. 

Para Julia Kristeva (1974) - a quem se deve a invenção do termo 

intertextualidade -, qualquer texto se constrói como um mosaico de citações e é por 

meio da absorção e da transformação que um texto se torna outro. Para a autora - na 

esteira de Barthes -, a noção de texto deveria ser alargada e vista como sinônimo de  

“sistema de signos”, quer se trate de obras literárias, de linguagens orais e/ou de 

sistemas simbólicos sociais ou inconscientes. Contrariamente ao que escreve Kristeva, a 

intertextualidade não designa uma soma confusa e misteriosa de influências, mas – 

como já dito anteriormente – o trabalho de transformação e de assimilação de vários 

textos que é “operado por um texto centralizador, que detém o comando do sentido” 

(JENNY, 1979, p. 14). O intertexto, portanto, seria uma “recordação circular” 

(BARTHES, 1973) que apaga os rastros do outro com os seus próprios. “É preciso que 

o texto ‘citado’ admita a renúncia à sua transitividade” (JENNY, 1979, p. 22), uma vez 

que este já não fala, mas é falado; deixa de denotar para conotar. “Já não significa por 

conta própria, passa ao estatuto de material, como na ‘reconstrução mística’, em que se 

coleccionam mensagens pré-transmitidas para as reagrupar em novos conjuntos” (Idem, 

p. 22).  

 Este diálogo com outros textos é espaço constante nas obras de Helder Macedo e 

de Bernardo Carvalho. Os narradores dos textos estudados estão sempre a dialogar com 

outras obras, algumas literárias, outras até imaginárias, em um crescendo. Os rastros de 

outros autores, sejam eles da memória ou provenientes do factual, vêm complementar, 



 44

ajustar e dar mais densidade ao “corpo receptáculo” que recebe essas novas marcas. 

Partes de África e Nove Noites são como corpos que assimilam e transformam o que foi 

dito por outrem. Dizer o outro é também se dizer, mas se dizer de um modo diferente, 

por meio de travessias, já que participar do discurso alheio é uma maneira de dar outra 

voz, outra forma a nosso discurso.  

Refletir sobre textos marcados por estas idiossincrasias é construir 

entendimentos para uma escrita atravessada pela disseminação, pela colagem, pela 

mistura. De qualquer modo, ao investigarmos tais objetos literários, temos também que 

pensar no estatuto do leitor, já que aquela leitura linear será substituída por uma feita de 

correlações, “em que a página escrita não é mais do que o ponto de intersecção de 

extractos provindos de múltiplos horizontes” (TOPIA, 1979, p. 171). Afinal, o “para 

quem?” é matéria inevitável no texto literário a partir da modernidade. 

 Umberto Eco – assim como Ítalo Calvino em seus últimos livros – situa o ato de 

leitura no centro mesmo do universo ficcional, fazendo do próprio leitor um 

personagem. Sempre há um leitor na diegese e é ele o “ ‘ingrediente fundamental’ não 

só do processo de contar uma história, como também da própria história” (ECO, 1994, 

p. 7). Ou, ainda, pelas palavras de Eco, “[...] todo texto é uma máquina preguiçosa 

pedindo ao leitor que faça uma parte de seu trabalho. Que problema seria se um texto 

tivesse de dizer tudo que o receptor deve compreender – não terminaria nunca” (Idem, 

p. 9). 

Os estudos literários dedicam um lugar variável ao leitor; de um lado, há as 

abordagens que ignoram e, do outro, as que valorizam ou colocam-no em primeiro 

plano na literatura. Apesar da querela sobre a intenção do autor, o historicismo (que 

remete a obra ao contexto original) e o formalismo (que pretende promover uma leitura 

imanente do texto) concordaram durante muito tempo em banir o leitor. Eles definiam a 
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obra como uma unidade orgânica, na qual convinha praticar o “close reading” 

(COMPAGNON, 2006). A teoria literária, nascida do estruturalismo, via o leitor 

empírico como um intruso e, ao invés de favorecer a emergência de uma hermenêutica 

da leitura, contentava-se com a ascensão de um leitor abstrato e perfeito. A 

desconfiança em relação ao leitor foi durante muito tempo compartilhada nos estudos 

literários, pelo positivismo, pelo formalismo, pelo New Criticism e pelo estruturalismo. 

Como sabemos, é através dos estudos recentes da teoria da recepção que começa a 

surgir um interesse, cada vez mais crescente, pela maneira como uma obra afeta o leitor. 

Um dos teóricos da fenomenologia do ato individual de leitura, Wolfgang Iser - dando 

continuidade ao pensamento de Ingarden - nos diz que a literatura existiria independente 

da leitura, contudo ela só se concretiza na leitura. O objeto literário não seria nem o 

texto objetivo nem a experiência subjetiva, mas o esquema virtual feito de lacunas e 

indeterminações. A noção principal dessa premissa é a de que o autor nunca se retira 

completamente da obra, deixando nela seu substituto que a controlava em sua ausência - 

ou seja, o autor implícito -, o que, de certo modo, já era uma maneira de recusar a noção 

de morte do autor.  

 Recorrendo à metáfora do viajante exposta por Iser, o texto nunca está todo 

presente diante de nossa atenção; funciona como um viajante dentro do carro que só 

percebe um dos aspectos que viu, mas relaciona tudo por meio de sua memória11. É por 

meio deste enfoque que nós leitores acreditamos ter se estabelecido um grau de 

coerência na narrativa. A leitura caminharia ao mesmo tempo adiante (por recolher 

novos indícios) e para trás (por reinterpretar os índices arquivados até então).  

______________________________ 
 

11 Esta breve trajetória que percorremos para descrever o lugar do leitor ao longo de um espaço 

temporal, deve-se ao fato de termos por intento demonstrar nossa perspectiva em relação ao mesmo 

nas obras literárias com que estamos a dialogar.
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 Os críticos de Iser, no entanto, afirmam que, a categoria do autor teria sido 

substituída pela do leitor. Não compartilhamos da hipótese de Stanley Fish, por 

exemplo, segundo a qual se estaria reduzindo a autoridade do texto literário às 

“comunidades interpretativas” (o que evidenciaria a decadência da teoria da recepção), 

já que para nós não há um leitor competente o suficiente que soubesse reconhecer todas 

as estratégias e intenções do texto. A obra não pode ser idêntica ao seu texto, nem à sua 

concretização, mas situar-se em um lugar entre os dois. Sob esta perspectiva, a obra não 

poderia reduzir-se à realidade do texto, nem à subjetividade do leitor. 

Pensar a literatura de Helder Macedo e de Bernardo Carvalho é posicionar-se 

sob a ótica da intertextualidade, seja ela com os gêneros, com outros textos ou com a 

noção de leitor. Para ler estes textos marcados pela escrita do eu precisamos perscrutar 

os outros, entender a lógica da confluência de estilos, da descontinuidade do texto 

narrativo, da eliminação de fronteiras, da exibição do meio e não do produto final. Além 

disso, necessitamos refletir sobre as “fronteiras difusas” entre fato e ficção com sua 

combinação entre o espetacular e a inclusão de personagens históricos reais em obras 

ficcionais. É por meio deste corpus literário que as diversas formas de representação da 

realidade terminam por dissolver, muitas vezes, os espaços limítrofes que separam fato 

e ficção. Estes romances se legitimam ao se aproximar da realidade para acompanhar o 

cotidiano das pessoas e/ou o passo a passo das situações que pretendem retratar.  

 Por mais que o texto tenha uma profunda relação com seu autor, apontando 

funções e descrições classificativas – como analisou Michel Foucault em “O que é um 

autor?” –, temos que nos precaver e ter a capacidade de perceber que o eu que “fala” na 

narrativa não se trata do autor, mas de seu locutor fictício (mesmo tendo sido criado 

pelo autor, torna-se outro, outra voz no decorrer da diegese). O autor deixa entrever 

uma subjetividade que não é necessariamente a sua e, esta, vai se fazendo, e se 
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formando ao longo do corpo do texto. Este texto literário, por sua vez, não é aquele que 

configura somente o ônus peremptório do fingimento; é aquele que produz situações 

verídicas, ficcionais e imaginárias, que irradia um prisma com diversas perspectivas e 

emoções, mesmo que estas não sejam provenientes de um indivíduo do mundo 

empírico. Para ler tais obras de ficção, precisamos ter noção dos critérios que norteiam 

todo círculo hermenêutico e necessitamos compreender de que forma os protocolos 

ficcionais são estabelecidos em cada obra. Afinal, por que não haveria a possibilidade 

de criar mundos ficcionais tão complexos, contraditórios e provocantes quanto o mundo 

real?  

Ao observarmos os recursos da linguagem, o particular manuseio dos dados 

autobiográficos, a trajetória de narradores e de personagens, o tratamento conferido ao 

material verbal, percebemos que estes elementos nos levam a sedimentar a certeza de 

que estamos realmente diante de ficções. Tais ficções se sustentam por opções 

existenciais e ideológicas fundadas em um consistente crivo crítico, em atento cuidado 

para não se deixarem seduzir e serem conduzidas por verdades mais aparentes ou pelas 

soluções mais facilmente aceitáveis, em um movimento de oposição que possibilita 

inventar e instaurar diferentes e inesperados espaços de reflexão e de realização. O que 

pretendemos analisar são textos cujo caráter literário parece ser justamente realçado 

pelo que, nele confundido, se apresenta como o seu “ ‘outro’ gênero da sedução”12, 

como observa Maria Alzira Seixo (1986), ao analisar os “mecanismos de alteridade” nas 

obras de autores contemporâneos, como a história em  José  Saramago,  a  biografia  em  

 

______________________________ 

12 Vale dizer que elegemos Maria Alzira Seixo como condutora de algumas destas reflexões. O 

texto  utilizado para tal fim intitula-se: “Alteridade e auto-referencialidade no romance português de 

hoje”. In: A palavra do romance: ensaios de genologia e análise. Lisboa: Livros Horizonte, 1986. 
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Mário Cláudio e a poesia em Maria Gabriela Llansol. Os textos trabalhados são 

construídos para integrar estas dimensões outras, o que acaba por acentuar seus 

caracteres específicos. Os “mecanismos de alteridade” redimensionam o estatuto 

literário de tais obras e será o autor aquele que vai recriar a palavra da ficção através da 

leitura que processou de tais dimensões. O que encontraremos nestas narrativas 

autoficcionais é um desfilar de situações, de trajetórias, de memórias, as quais se 

dispõem em consonância com a subjetividade e com a intuição do narrador, “numa 

escolha que parece muitas vezes constituída por recortes no seu imaginário” 

(CALVÃO, 2008, p. 144). O passado - tanto histórico como ficcional -, obviamente, 

não pode ser reconstruído inteiramente, na medida em que os fatos já acontecidos se 

intercambiam com fatos que poderiam ter acontecido e, logo, se alojam nos interstícios 

da memória. O passado é reconstruído a partir de faltas, de ausências, do que está 

edificado e do que poderia ter acontecido. Pensar este passado ativa nosso fluxo de 

memória, demandando um funcionamento cognitivo não apenas de ordenação dos 

rastros pretéritos, mas uma releitura destes, “o que implica posicionamento e reflexão 

por parte do sujeito” que lê e que escreve (JORGE, 2009, p. 53).  

A matéria verbal trabalha para textualizar a memória, fazendo com que a escrita 

se torne expressão física das ideias, do passado e das coisas. O que se escreve se tornará 

objeto verbal somente depois de já ter sido – para comparar o gesto da escrita a uma 

metáfora corporal ou orgânica – “mastigado e triturado” (COMPAGNON, 1996) pela 

memória. À feição de um corpo, para fazer uso das palavras de Compagnon em seu O 

trabalho da citação, o texto está marcado por enxertos, cortes, supressões, e representa, 

assim, uma maneira fragmentada de perceber o mundo, como em uma “colcha de 

retalhos”, para a qual se vai juntando, agrupando, recortando e colocando materiais, 
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para, no fim, formar um todo que, apesar de constituído por partes fragmentadas, forma 

uma totalidade.  

As obras literárias de Helder Macedo e de Bernardo Carvalho reforçam a 

emergência do passado e da memória como uma das preocupações culturais e políticas 

centrais da sociedade ocidental contemporânea (HUYSSEN, 2000). Discursos sobre a 

memória emergiram pela primeira vez depois da década de 60, “no rastro da 

descolonização e dos movimentos sociais em sua busca por histórias alternativas e 

revisionistas” (Idem, p. 10). Na Europa e nos Estados Unidos, os discursos da 

representação da memória aceleraram-se no começo da década de 80, impulsionados 

pelo debate cada vez mais amplo sobre o Holocausto. A capacidade de rememorar é um 

dado antropológico; precisamos do passado para construir e ancorar nossas identidades 

e “alimentar” uma visão de futuro. De qualquer modo, não podemos deixar de ter a 

consciência de que tanto a memória pessoal como a coletiva são contingentes e 

instáveis. Trata-se de um “dispositivo escorregadio” que está sempre afetado pelo 

esquecimento, pela negação, pela repressão e pelo trauma, como sugerido em alguns 

dos escritos de Freud e de Nietzsche a respeito do tema.  

A memória, no sentido primeiro da expressão, é a representação do passado; é 

uma construção psíquica e intelectual que acarreta de fato uma representação seletiva do 

passado, que nunca é somente aquela do indivíduo, mas a de um indivíduo inserido num 

contexto familiar, social e nacional. Ler um texto para diferenciar a verdade do que é 

ficcional nos discursos que remetem à memória seria como entrar em um labirinto, já 

que tanto a memória individual como a coletiva são configuradas pelas percepções e 

pelas trajetórias de cada sujeito individualmente e também em relação a uma 

coletividade. Como sabemos, as fronteiras entre imaginação e memória são impossíveis 

de determinar.  



 50

Como lembrou Jacques Le Goff (1996) em seu História e Memória, foram os 

gregos antigos que fizeram da memória uma deusa, de nome Mnemosine. Ela era a mãe 

das nove musas geradas no curso de nove noites passadas com Zeus. Mnemosine 

lembrava aos homens a recordação dos heróis e dos seus grandes feitos. Desse modo, o 

poeta era um homem possuído pela memória, um “adivinho” do passado, a testemunha 

inspirada nos “tempos antigos”, da idade heroica e, por isso, da idade das origens. Na 

mitologia grega, as musas dominavam a ciência universal e inspiravam as chamadas 

artes liberais. Assim, de acordo com essa construção mítica, a história seria “filha” da 

memória. 

As últimas três décadas do século XX foram marcadas, entre inúmeras outras 

transformações ocorridas na História, por uma reavaliação das complexas relações que 

vinculam e que separam a história e a memória. Segundo Peter Burke (2000), a visão 

tradicional das relações entre a história e a memória se apresentava sob uma forma 

relativamente simples: a função do historiador era ser o guardião da memória dos 

acontecimentos públicos, quando escritos para proveito dos autores, para lhes 

proporcionar fama. Assim, para Cícero (106 a.C. - 43 a.C.), a história era a vida da 

memória, e, na mesma perspectiva, Heródoto (484 a.C. - 425 a.C.), Jean Froissart 

(1337-1410) e o Conde de Clarendon (1609-1674) afirmaram que escreviam para 

manter viva a memória dos grandes fatos e feitos notáveis. 

 

A evolução das sociedades na segunda metade do século XX clarifica a importância do 
papel que a memória coletiva desempenha. Exorbitando a história como ciência e como 
culto público, ao mesmo tempo o montante enquanto reservatório (móvel) da história, 
rico em arquivos e em documentos/monumentos, e a aval, eco sonoro (e vivo) do 
trabalho histórico, a memória coletiva faz parte das grandes questões das sociedades 
desenvolvidas e das sociedades em vias de desenvolvimento, das classes dominantes e 
das classes dominadas, lutando todas pelo poder ou pela vida, pela sobrevivência e pela 
promoção.   
(LE GOFF, 1996, p. 475) 
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A explicação tradicional - na qual a memória reflete o que aconteceu na verdade 

e a história espelha a memória - parece demasiado simplista na contemporaneidade. A 

história e a memória passaram a se revelar cada vez mais complexas. Lembrar o 

passado e escrever sobre ele não é uma atividade inocente. Tanto as histórias quanto as 

memórias não mais parecem ser objetivas. Em um caso como no outro, os historiadores 

aprenderam a considerar fenômenos com a seleção consciente ou inconsciente, a 

interpretação e a distorção.  

Na esteira de pensamento de Foucault, acreditamos que a escrita trará os 

“rastros” da memória (FOUCAULT, 1992, p. 131), as ações e os contornos da alma do 

indivíduo que está a escrever. Ela será capaz de configurar em palavras – matéria 

palpável – o que se vê ou pensa. Através dela, tornamos possível o olhar sobre o outro e 

sobre suas idiossincrasias. Mas, quando se pensa sobre o texto autobiográfico, deve-se 

tomá-lo somente como constructo do empirismo? Ou seria da representação do 

empirismo? Seria coerente afirmar que ele traz em seu bojo fragmentos da memória 

assim como dos acontecimentos verossímeis?   

Na perspectiva de Luiz Costa Lima, tomar a autobiografia como confissão da 

verdade significa considerá-la documento de uma vida, ou seja, que vê hoje o seu 

passado do mesmo modo que o via enquanto passava. Quando Costa Lima procura 

definir a autobiografia como um gênero não significa que está a propor um ato 

normativo; o teórico busca, sim, justificar o que entra em cena no processo da leitura. 

Pensar o estatuto da autobiografia como gênero pressupõe sabermos que o “leitor 

contemporâneo praticamente o reconhece e, embora formalmente não se preocupe ou 

não saiba defini-lo, conhece os seus traços distintivos” (LIMA, 1986, p. 297).  

Os textos autobiográficos “sofrem” de uma aparente instabilidade que tende ora 

a se inclinar para o discurso histórico, ora para o discurso ficcional 13. O universo 
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ficcional não tem por objetivo transmitir informações sobre fatos sucedidos, mas 

instaurar “simulacros de situações destinadas a lhe [refere-se ao leitor] provocar prazer e 

questionamento” (Idem, p. 306, grifo nosso).  Trata-se de discursos capazes de produzir 

imagens ficcionais que se naturalizam em nossa vivência do cotidiano e de fazer com 

que experiências cotidianas se metamorfoseiem em manifestações ficcionais. 

O passado e a memória, se trabalhados no texto literário, deixam de ser 

contemplação, rememoração dos vestígios passados para se transformar em labor, 

assumindo-se como um modo de reavaliação, releitura, reflexão “com base nas idéias e 

imagens do hoje, sobre o que se experimentou no passado” (JORGE, 2009, p. 53). A 

memória, através dos resquícios do passado, poderá trabalhar com a ficção e, através 

dela, formar um elo para se constituir através  da  linguagem.   Esta  linguagem  acabará 

por fazer nascer um texto que, construído por “restos de memórias recolhidas” (Idem, p. 

53),  lança mão  de  suas  “malhas  para  recompor  o  passado  em  jogo  dialético  com  

o presente” (Ibidem, p. 54), fazendo confluir o pessoal e o coletivo. Como muito bem 

assinala o professor e ensaísta Silvio Renato Jorge, 

 

 

[...] é a linguagem, portanto, que servirá como instrumento socializador da memória, 
possibilitando a atribuição de sentidos – múltiplos, como não poderia deixar de ser, em 
virtude da própria ficcionalização da matéria e da essência mesmo do jogo mnemônico 
– ao que é por essência lacunar e fragmentário.  

             (JORGE, 2009, p. 54) 
 

 

 

______________________________ 

13 Devemos lembrar que tal característica não é concernente, obviamente, somente aos textos 

autorreferentes, mas também à concepção pós-moderna/pós-colonial de sujeito e de sociedade, que é 

aquela da multiplicidade de identidades, da instabilidade e do deslocamento. 
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Textos marcados por este “jogo mnemônico”, Nove Noites e Partes de África 

encenam o ponto de vista de uma memória individual sobre a memória coletiva.  Estes 

textos cujo discurso se encontra esgarçado pela memória deixará de ser mero artefato 

abstrato, mero substrato do pensamento e se tornará matéria concreta, objeto verbal, a 

palavra de um texto ficcional capaz de re-significar as peripécias ocorridas.  

As produções literárias de Helder Macedo e de Bernardo Carvalho evidenciam 

seus marcos de ficcionalização - seja por meio do jogo com outras formas textuais, seja 

por meio da indagação acerca da ficcionalidade do que está escrito -, realçando as 

relações e as dimensões entre ficção/fato/história e subjetividade/coletividade. Estes 

textos apontam para si próprios, nomeando-se e questionando-se, fazendo uso de seus 

próprios “mecanismos de alteridade” para afirmar a literalidade de sua matéria verbal; 

“[...] trabalhar a história, a biografia e o lirismo em termos ficcionais corresponde a 

construir um texto (romance) integrando nele dimensões outras que justamente 

engrandecem (acentuam) o seu caráter textual específico” (SEIXO, 1986, p. 24). Trata-

se de usar um gênero para se criar um processo de “alteração genológica” e discursiva 

que acaba por referenciar o próprio paradigma literário. De todo modo, muitos leitores 

questionam os textos que estão a ler com o intuito de saber se estão frente a um romance 

ou a uma (auto)biografia; contudo, esta diferença se assenta em um falso problema já 

que se trata do romance da escrita de uma (auto)biografia (Idem, p. 25). Nossa 

perspectiva aqui apresentada quer demonstrar que o: 

 

[...] álibi genológico (hesitação entre ficção, diário e biografia, géneros articulados em 
torno da oposição ‘verdade’/ ‘invenção’) acentua o mecanismo de auto-referencialidade  
e cria, nas relações entre os vários planos narrativos, imagens de ‘mise-en-abyme’ – 
que, como se sabe, é a forma mais perfeita [...] de autonímia. 
(SEIXO, 1986, p. 25) 
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Pensar em dicotomizar as narrativas em categorias como “fato” e “ficção” 14 não 

parece ser muito útil, visto  que  a  distinção  é  muitas  vezes  questionável.  Como se 

sabe, alguns consideram o Gênese como verdade histórica (e, talvez, fosse este o 

sentimento de seus autores), porém, hoje, tal obra, é lida como “fato” por alguns e como 

“ficção” por outros.  

Na acepção de Eagleton, podemos dizer que a literatura inclui muito da escrita 

“factual”, mas também exclui uma boa margem de ficção: “as histórias em quadrinhos 

do Super-homem e os romances de Mills e Boom são ficção, mas isso não faz com que 

sejam geralmente considerados como literatura” (EAGLETON, 2001, p. 02). Segundo o 

crítico britânico, um segmento de texto pode começar sua existência como história ou  

filosofia e, depois, passar a ser classificado como literatura, ou vice-versa. Talvez uma 

abordagem diferente seja necessária, ou seja,  não  definir  literatura pelo fato de ser 

ficcional ou “imaginativa” 15, mas aquela que emprega a linguagem de forma peculiar.  

Acreditamos que, no ponto a que chegamos, podemos perceber que não seria 

fácil isolar, entre tudo o que  se  chamou  de  literatura,  um  conjunto  constante  de 

características  inerentes,   já  que  não   existe  uma  “essência”  do  que  seja  literatura:  

 

 

 

______________________________ 

14 Fazemos aqui uso de aspas devido ao fato de haver uma divergência em relação aos sentidos 

atribuídos a cada um desses conceitos.  

15 Alguns críticos acreditavam que, poderia definir literatura  como uma escrita imaginativa, “no 

sentido de ficção – escrita que não é literalmente verídica” (Eagleton, 2001, p. 01). Tal definição  

não procede se refletirmos sobre aquilo que comumente se chama e se considera literatura, já que 

isso implicaria dizer que a história, a filosofia e as ciências naturais não são de modo algum criativas 

e, mais grave, que são destituídas de imaginação. 

 



 55

“qualquer fragmento de escrita pode  ser  lido “não-pragmaticamente”, se  é  isso  o  que 

significa  ler  um  texto  como  literatura,  assim  como  qualquer  escrito  pode  ser  lido 

‘poeticamente’” (Idem, p. 12). Sob esta perspectiva, qualquer ideia de que o estudo da 

literatura é o estudo de uma entidade estável e bem definida, deve ser abandonada. A 

literatura com certas propriedades comuns - em sentido amplo - não existe. 

Quando os pós-estruturalistas falam da escrita ou da textualidade, estão a pensar 

nos sentidos particulares da escrita e do texto. A passagem do estruturalismo para o pós-

estruturalismo, é - como  Roland  Barthes nos ensinou - uma  passagem  da obra para o 

texto. O poema e/ou romance não são mais vistos como entidades fechadas, equipados 

de significações definidas cuja tarefa de desvelamento caberia ao crítico. O texto 

literário acabou por se tornar um jogo pluralístico, interminável, “de significantes que 

jamais podem ser finalmente apreendidos em torno de um único centro, em uma 

essência ou significação únicas” (CALVÃO, 2008, p. 191). Do mesmo modo que os 

textos literários são  tecidos  a  partir  de  outros  textos   com   a  mesma  e/ou  diferente 

natureza epistêmica16, sua recepção também se tornará uma complexa pluralidade 

polissêmica. A obra só existirá quando lida e sua leitura acabará por se tornar a “escuta” 

da voz daquele que escreve. Ao ato de ler, integra-se, portanto, um desejo de 

restabelecer a unidade de performance  (ZUMTHOR, 2000),  de  restituir  a plenitude, 

i.e., a postura, o ritmo respiratório, os rastros da imaginação daquele que teceu a matéria 

ficcional. A obra só existirá quando se tornar essa realidade pública; ela não será 

somente um instrumento que faz daquele que escreveu seu escritor, mas também será 

parte daqueles capazes de lê-la. 

______________________________ 

16 É importante dizer que não pretendemos afirmar que os textos literários tragam “influências” de 

outros escritos, mas em um sentido mais radical, de que cada palavra, frase ou segmento é um 

trabalho feito sobre outros escritos que antecederam ou cercaram a obra individual. 
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Como exposto por Maurice Blanchot, se o texto, inicialmente, pode parecer pura 

tradução do escritor, também se transforma em algo diferente quando os outros por ele 

se interessam. Sua escrita, produzida pela ascensão de uma ideia, toma forma, torna-se 

objeto, matéria verbal - ou pelas palavras de Blanchot -, configura-se como um conjunto 

de “palavras reais e uma história imaginária, um mundo onde tudo o que acontece  é  

tirado da  realidade, e  esse  mundo  é  inacessível;  personagens  que  se  querem  vivos,  

mas sabemos que sua vida é feita de não-viver (de permanecer ficção)” (BLANCHOT, 

1997, p. 326). O texto ficcional e literário pode até não ser compreendido como parte de 

uma “vida real”, mas é vivido e tornado matéria através das palavras a partir das quais 

se realiza.  

 

 

 

 

 



3. “Mosaico incrustado de espelhos”: Partes de África, Pedro e Paula, 

Vícios e Virtudes 

 

 

A questão é que não basta tornar a verdade inverosímil [...] ou 
transformar uma inverosimilhança noutra, como eu teria tentado fazer 
no romance que não escrevi. O que é preciso é misturar tudo ou, pelo 
menos como eu aqui, fazer o que se pode. Porque conseguir, em 
português, só o Camões e o Machado de Assis. 

Helder Macedo  
Partes de África 

 
 

Porque a partir de agora posso deixar de ser o cauteloso inventor de 
probabilidades para me tornar o confiante cronista de incertezas, pois 
foi quando finalmente conheci os gêmeos. 

Helder Macedo  
Pedro e Paula 

 
 

Isto afinal é um romance histórico, uma história de fantasmas, uma 
ópera, ou uma novela policial? 

Helder Macedo 
Vícios e Virtudes 

 

 

 

Como parte do processo de constituição do sujeito, espaço para interrogação e 

problematização de si (e, concomitantemente, do outro), a capacidade de produzir 

narrativas é indispensável na compreensão do ser humano e de suas idiossincrasias. A 

literatura - ao pensar o homem por meio de elementos factuais, verossímeis e/ou 

ficcionais - nos leva a refletir sobre o sujeito, promovendo uma hermenêutica de si 

mesmo e dos outros. Nesse contexto, o que pretendemos ao longo deste capítulo é 

propor uma forma de pensar alguns dos trabalhos literários do escritor português Helder 

Macedo de modo a compreender a maneira pela qual seus romances dialogam com a 

autobiografia, como constroem a problemática da alteridade, como articulam as facetas 
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do discurso autorreferencial - i.e., o modo como Helder Macedo retoma sua própria obra 

e a de outros escritores - e, afinal,  como o leitor e sua função são postos em cena.  

Como se sabe, tem havido um boom editorial de biografias e autobiografias, 

inúmeros programas de televisão baseados em vidas ilustres, aumento de espaço nos 

jornais cotidianos para artigos escritos na primeira pessoa do singular, além de blogs e 

diários eletrônicos. Acreditamos que a crescente pesquisa sobre as formas de autoficção 

venha acontecendo também em decorrência da revolução cultural de fins do século XX, 

já que tal época é considerada pelo historiador Eric Hobsbawm (1995) como o triunfo 

do sujeito sobre a coletividade, do íntimo sobre o público.  

Paul Ricoeur (1991) postula que o texto literário pode e dá ao sujeito não apenas 

a oportunidade de pensar sobre si, mas também de contar sobre sua experiência. 

Compartilhamos a afirmação de Paul Ricoeur de que a narrativa autobiográfica dá ao 

narrador a possibilidade de ficcionalizar sua vida, elaborando-a como enredo que se 

realiza em narração. Em outras palavras, contar a vida, marcada por experiências 

diversas é tramar essa mesma vida, dando a ela um sentido, uma forma e, por certo, 

acabar por expor uma concepção de mundo. Sob essa perspectiva, devemos tomar as 

autobiografias não como meros artefatos da vida vivida, mas como a vida contada por 

um autor que, chegando a determinado tempo, se sente compelido a contar-se, em 

busca, talvez, de um “autoencontro”,  mas também de exposição ao outro de si mesmo. 

Nesse ponto, aquele que escreve encontra nas autobiografias sentidos de mundo e de si 

mesmo construídos pelos sujeitos não só na vida vivida, mas nas escolhas narrativas que 

fazem para contá-la. 

Como reiterado por Ricoeur ao longo de seu O si-mesmo como um outro, “[...] a 

compreensão de si é uma interpretação; a interpretação de si, por sua vez, encontra na 

narrativa, entre outros signos e símbolos, uma mediação privilegiada” (RICOEUR, 
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1991, p. 138, grifo nosso). Ainda na acepção do filósofo, tal privilégio se deve ao fato 

de tomarmos a vida humana como mais legível quando interpretada em função das 

histórias que contam a seu respeito, por sua vez, tornadas mais inteligíveis quando lhes 

são aplicados modelos narrativos obtidos por empréstimo à história propriamente dita 

ou à ficção (drama ou romance).  

Refletir sobre tais romances, cujos sujeitos falam de si ao falar do outro e falam 

do outro ao falar de si, nos leva, obviamente, também a pensar sobre nós mesmos 

enquanto leitores, críticos e intérpretes. Afinal, é a sensibilidade moderna, desde 

Rimbaud, ao anunciar que o “eu é um outro”, que mais faz falar esse outro do mesmo, 

mostrando que a literatura é a intromissão de vozes na ‘realidade’ do sujeito. O eu que 

encontraremos será um ser múltiplo, escorregadio, móvel, fragmentado, e será também 

sempre um outro, por não poder ser fixável. Em contrapartida, o outro não somente se 

apresenta como o caráter plural do eu, como também surge para interromper a própria 

circularidade e homogeneidade daquele eu. A operação introduzida pelo outro faz com 

que o eu saia da comodidade da sua posição de sujeito organizador, distanciado do 

mundo. O eu “fraturado” pelo outro passa a ser ao mesmo tempo sujeito e objeto de 

uma relação sempre equívoca, descontínua, em que tanto o sujeito quanto o objeto 

passam a ser figuras indeterminadas, instáveis, imprevisíveis.  

É através da presença errante do inconsciente – sem o qual não se pode 

compreender a noção e a posição de sujeito – que perceberemos as contradições do 

próprio eu. Na medida em que se trata de um mecanismo não confiável, fragmentado, 

instável, a memória de um sujeito – seja ela coletiva ou individual, seja consciente ou 

inconsciente – traz sempre informações parciais, um enfoque sobre um acontecimento. 

Quando expomos nossa individualidade, tornamos pública a maneira pela qual nos 

vemos ou nos imaginamos, por meio da encenabilidade. Falar sobre si mesmo é 
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representar um papel, é deixar ver o outro de si. Quando um autor adota a natureza de 

seu protagonista ficcional e faz uso da lembrança, da memória para (se) ficcionalizar, o 

espaço literário se torna o lugar do debate, do questionamento, da diegese.  

A escrita da memória é mais misteriosa do que se pensa, pois trabalha no campo 

da encenação, onde a própria sinceridade é também encenação, onde as sombras podem 

aparecer sob uma forma límpida, concreta. Assim, a representação da memória pode 

assumir caráter de armadilha discursiva, passando a entretecer confissões ficcionais e 

ficções documentais, em um flerte contínuo entre o dado empírico inserido na ficção e a 

ficcionalidade encontrada no documento. Diante da performance da memória na 

literatura - temos que nos precaver para não “cair” na rede de estratégias daqueles que 

escrevem -, propomos a saída instigante de Wolfgang Iser ao discutir a mera distinção 

prática entre textos ficcionais e não ficcionais: “os textos ficcionados serão de fato tão 

ficcionais e os que assim não se dizem serão de fato isentos de ficção?” (ISER, 1983, p. 

384). Viável é acreditar que, diante do texto ficcional, se lida também com a emoção e 

fica-se mais perto do mistério.  

Esse caráter performático é o caminho inicial que escolhemos para pensar 

‘romances de gêneros-mistos’, ‘densos compósitos de espelhos e sombras’, o ‘romance-

mosaico’, ‘romance-plural’ (FARRA, 2002, p. 205), de Helder Macedo, para citar 

apenas algumas das características atribuídas à sua obra. São narrativas cujas fronteiras 

entre os gêneros literários tornam-se fluidas, onde os limites entre romance e 

autobiografia, romance e história, romance e poema longo se fundiram e, obviamente, 

essas fusões não são simples, precisas, ou isentas de problemas. Vale dizer que propor 

uma essência para tais textos criando uma definição estável e estabilizante não é - com 

toda certeza e esperamos que nosso leitor já tenha dado por isso - nosso objetivo. O que 

estamos a processar é uma estrutura teórico-crítica que compreenda essa constituição 
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heterogeneizante que catalisa o processo textual de tais narrativas.  

Será que deveríamos nos perguntar qual seria a expressão mais correta que dê 

conta destes tipos de narrativas? Certamente não, visto que estamos a tratar de textos 

como repositório de diversos gêneros que abrangem diversas formas filosófico-

literárias. Como já explicitado anteriormente, não acreditamos haver um único gênero, 

categoria ou nomenclatura em que se possa enquadrar tais narrativas, com o intento de 

resolver nossos problemas enquanto estudiosos de literatura. Contudo, dizer que as 

obras de Helder Macedo pertencem ao que se aplicam enquanto características do 

romance pós-moderno não seria um modo de subtrair seu valor no contexto histórico, 

sócio-cultural e/ou literário, afinal a narrativa pós-moderna é aquela que incorpora uma 

autoconsciência teórica sobre a história e a ficção que como criações humanas acabam 

por ser a base para repensar e reelaborar as formas e os conteúdos já existentes 1 

(HUTCHEON, 1991, p. 21).  

De fato, as obras de Helder Macedo articulam classificações/gêneros, mas se 

engana aquele que pensa que poderá isolar cada uma delas e demonstrar, assim, de que 

forma – como pode ser percebido pela terceira epígrafe que dá início a este capítulo – 

seu texto se apresenta como  romance histórico,  ópera,  história de fantasmas ou novela 

policial. Afinal, suas obras são amálgamas, são aglutinações das formas da confissão 

com a ficção, do ficcional com o verídico, no intento de problematizar o próprio 

romance enquanto gênero.  O  livro  “volta-se   sobre   si   mesmo,  coloca  em  causa os 

fundamentos do gênero a que pertence e exige dos leitores, por sua vez, o risco idêntico 

de seu autoquestionamento” (CRUZ, 2002, p. 91).   Indaga-se o  processo  de  feitura do 

______________________________ 

1 Tal descrição baseia-se no pensamento teórico de Linda Hutcheon e o que a mesma caracteriza 

como ‘metaficção historiográfica’.  
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texto literário, faz-se uso de modelos e de estilos narrativos advindos de diversas áreas 

do conhecimento humano, o que acaba por reconfigurar a própria geografia da narrativa.  

Em artigo intitulado “As ficções da memória”, publicado na revista 

Colóquio/Letras, Helder Macedo - ao falar a respeito de suas obras literárias e sobre a 

literatura na contemporaneidade - afirma que há uma: 

 

 

[...] crescente tendência para memorialismo, autobiografia e ficção convergirem em 
romances e novelas que chamam atenção para a sua própria natureza e processos de 
composição, ou seja, que incluem as estratégias de auto-referenciação textual – quando 
não intertextual – a que se convencionou chamar de ‘metaliteratura’. 
(MACEDO, 1993, p. 199) 
 
 
 

 
 

O romance Vícios e Virtudes materializa esse viés metaliterário ao levar adiante 

um diálogo permanente com Bernardim e Garrett, com Sterne e Machado, com Cesário 

Verde e Pessoa, sempre sob o amparo das palavras de Camões. Não podemos deixar de 

apontar o fato de Helder Macedo, também - neste romance -, se valer de duplos e 

espelhamentos tal como os encontramos em outras produções suas. A propósito de 

duplicações e de projeções autobiográficas, Ida Maria Alves assinalou com sabedoria 

que, por meio de uma escritura “ludicamente autobiográfica”, Helder Macedo costuma 

repensar, em sua ficção, “os espaços sociais de sua existência: a família, a cultura 

portuguesa, a história colonialista e a escritura literária” (ALVES, 1997, p. 273-274). O 

que encontramos é um narrador-escritor contemporâneo e metaficcional, que põe em 

dúvida o seu próprio estatuto de autor, “ao revelar-se consciente de que está a se deixar 

inventar pela sua personagem” (SENNA, 2002, p. 216). O princípio é de que, no 

universo das possibilidades, de fato, tudo pode acontecer, até mesmo as personagens 

inventarem o seu autor.  
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São muitas as coincidências - urdidas na mente do escritor - que transpõem para 

a ficção dados de suas experiências enquanto professor de literatura na Universidade de 

Londres. Trata-se de textos emaranhados de alusões, de idas e voltas no tempo, “onde a 

verdade é tornada inverossímil, onde uma inverossimilhança se transforma noutra, onde 

consegue, como Camões e Machado, ‘misturar tudo’” (Idem, 2002, p. 221). O romance 

comporta uma galeria de personagens que se desdobram no tempo e no espaço, 

ocupando papéis que se repetem e se atualizam pelo menos em três registros distintos: o 

original, decalcado da História; o metaficcional, composto pelo romance que anuncia 

estar sendo construído inspirado nos fatos históricos; o propriamente ficcional - que se 

confunde com uma realidade presente -, em que se encontra o narrador, que retoma 

constantemente aspectos conhecidos da biografia e até mesmo da bibliografia de Helder 

Macedo, o autor.  

O manejo dos diferentes níveis do relato, o modo como faz uso da confusão para 

esclarecer ou do esclarecimento para confundir é justamente onde reside a “espinha 

dorsal” do texto de Helder Macedo. O narrador, assim, revela-se entre a curiosidade e a 

ironia, circulando com naturalidade por diferentes planos e protocolos ficcionais, em 

movimentos que servem para contar, fornecer a fonte, relatar a circunstância e 

interpretar a matéria contada. Para configurar tantos movimentos, opera entre a narração 

de ações e o foco interventivo, utilizando-se fartamente do intertexto e do metatexto – 

como já apresentado anteriormente no recorte que fizemos das próprias palavras 

macedianas. 

A figura que melhor expressa os torneios narrativos presentes no romance é a do 

jogador. Tal é a caracterização adequada para o narrador: ele dá as cartas, esclarece, 

dissimula, propõe lances, envolve-se com enigmas de perdas e ganhos. Recorre a tais 

práticas para engendrar os seus mundos e estabelecer com o leitor uma relação de 
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cumplicidade e de parceria que, por sua vez, é muito próxima do jogo, aliás, figura 

constantemente referida no texto em questão. No plano simbólico, todo jogo associa as 

noções de totalidade e de liberdade. Sua especificidade é a de ordenar as coisas, fazer 

passar do estado de natureza ao estado de cultura, do espontâneo ao deliberado. 

Na verdade, o que ocorre neste romance é um efeito de contaminação mútua 

entre o texto histórico e as alusões inter/intra textuais, de modo que ambos atravessam a 

narrativa “contaminando-lhe” a estrutura que transita perfeitamente entre o ensaio 

crítico e o registro historiográfico, o romance sentimental e a anotação biográfica. Tal 

estruturação, tão diversa quanto permeável, permite que, na implicação das ações, 

afirme-se um outro texto: o da revisão da História. 

As questões propostas pelas narrativas macedianas, muitas vezes, são (de modo 

arriscado) respondidas ao longo do próprio romance: em suas páginas recolhemos 

reflexões acerca das relações entre ficção e autobiografia; a discussão sobre a 

possibilidade de reconstituir o passado empírico em sua inteireza; o estatuto da 

veracidade em literatura e as fronteiras entre recriação e recordação do passado. Os 

romances de Helder Macedo pertencem à “categoria da ficção autoconsciente, na qual 

têm força temática questões concernentes ao próprio gênero literário, ou, de modo mais 

geral, à literatura, tais como o processo de constituição formal, o estatuto da ficção, a 

eficácia da linguagem, os limites do gênero” (CRUZ, 2002, p. 94). Trata-se de textos 

cosidos por um tecido de citações, de mosaicos, de elementos autorreferenciais e 

intertextuais que ajudam a compor o corpus literário de tais narrativas, e que se 

atualizam somente através do processo de leitura. 

Tendo como nuclear o problema da linguagem, a obra literária produzida no 

contexto da modernidade se caracteriza por ser profundamente autorreferencial, 

propondo sistematicamente discussões acerca do gênero textual que afetam diretamente 
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os códigos tradicionais de representação. É a partir desse contexto que as obras literárias 

de Helder Macedo parecem partir, dito de outro modo, o escritor traz as experiências de 

algumas das tramas e das estruturas de romances consagrados, as peripécias de 

personagens históricos e a (auto)reflexão de escritores que leu -  enquanto crítico - como 

pano de fundo para seus próprios enredos. Não podemos deixar de realçar que, mesmo 

nos ensaios dedicados aos muitos autores a partir dos quais pensou a literatura, 

captamos lampejos das ideias que sustentam as concepções e convicções literárias de 

Helder Macedo. Assim  como  o  crítico  literário adentra o texto ficcional para tecer 

comentários acerca da obra dos outros (e, evidentemente, também da sua), o escritor - 

representante da criação ficcional e da interseção desta com a realidade e com o 

imaginário - penetra o universo ensaístico sobre o texto alheio para falar de seu próprio.   

A intervenção  do  eu  autoral - desenvolvida por  Garrett em  Viagens  na  minha 

terra de modo explícito ou disfarçado, por meio de revelações que contêm a história do 

autor que a está escrevendo e/ou por revelar sua subjetividade naquilo que escreve - está 

sempre presente nos textos macedianos, seja pela intervenção do autor sobre a 

organização de seu texto, ou seja,  ou por “manifestar a sua subjectividade através da 

objectividade aparente dos factos que escolheu como significativos, e que continua a 

comentá-los através do modo como os justapõe” (MACEDO, 2007, p. 27).  

O que acabamos por ver é a constituição de sujeitos, personas e de suas 

complexidades (re)pensadas e analisadas não só objetivamente, por métodos 

cartesianos, mas por outro parâmetro estético: a ficção, a história e a realidade 

transfiguradas umas nas outras, como em um mosaico, em que a constituição do todo só 

é possível através da congregação de suas outras partes.  

Em Pedro e Paula, outro romance de Helder Macedo, nota-se que o narrador-

personagem ao relatar acontecimentos referentes à personagem Ilsa, acaba expondo sua 
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capacidade de argumentação em relação ao seu próprio processo de escrita. Há um 

sujeito-narrador que tem ciência do que está a escrever. Nas palavras de Vilma Arêas: 

“para sermos fiéis a uma das imagens fundantes do livro, as cartas já foram dadas neste 

romance-pôker onde podemos jogar sozinhos, [...] como o simpaticíssimo piloto 

alcoólatra, ou reagir ao convite do autor, aceitando-o por parceiro e a seus personagens” 

(ARÊAS, 2002, p. 139). O autor se diz através de suas personas, de seus outros eus, 

estabelecendo estratégias de um jogo com o leitor para que ele entre na história e 

descubra que o primeiro romance de Helder Macedo, Partes de África, está também a 

fazer parte deste outro.  

Este recurso, chamado de mise en abyme, inspirado originalmente em 

procedimentos encontrados “nas artes plásticas e que, posteriormente e com as 

adaptações necessárias à especificidade de cada arte, chegou à literatura e também ao 

cinema” (DALLENBACH, 1982, 52-57). Foi usado com frequência pelos escritores do 

nouveau roman, tornando-se quase uma marca do movimento. Contudo, tal estrutura já 

havia sido utilizada também por escritores como Shakespeare, em Hamlet, Edgar Allan 

Poe, no conto “A Queda da Casa de Usher”, e por Goethe, em Wilhelm Meister. A mise 

en abyme foi revalorizada pela literatura contemporânea por viabilizar a pluralidade de 

narrativas, evidenciando a complexidade das relações escritor/obra/leitor. Tal 

procedimento metanarrativo gera uma experiência mais ampla de ficcionalidade, 

fazendo com que o leitor seja ainda mais atraído para o jogo da criação. O interessante é 

que essa estrutura abismal acaba permitindo que os próprios leitores, percebendo com 

mais nitidez a natureza do ficcional no jogo de relações entre os personagens da obra 

central e os da narrativa secundária, gozem de forma mais consciente de tal experiência 

estética. Esta forma de composição possibilita também a captação simultânea dos 

elementos que entram em atividade na narração, sua inter-relação e o seu modo de 
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funcionamento. O jogo dentro da narrativa permite ao leitor mais atento alternar os 

momentos de ‘realidade’ da vida com os da ‘realidade’ da obra de arte; uma recriação da 

experiência da vida real imiscuída à experiência criativa e estética. O autor, fazendo uso 

deste artifício literário, inscreve, em sua narrativa secundária, vários mecanismos que 

estão inseridos em sua obra central, como a construção de um universo em que ficção e 

realidade não estão muito bem demarcadas; o jogo constante do narrador; as notas com 

versões diferentes sobre a história narrada; os relatos paralelos e as discussões críticas e 

teóricas intercaladas.  

Refletindo agora sobre Pedro e Paula, podemos perceber que o autor apresenta 

seres ficcionais que se reconhecem como tal, isto é, são conscientes de sua própria 

condição de personagens literários. Há sempre uma sobreposição de vozes, espaços e 

acontecimentos. Um personagem detém a voz narrativa, mas, no parágrafo seguinte, 

constata-se que a voz do narrador do romance regressa ao texto num jogo que faz 

emergir o domínio técnico de Helder Macedo: 

 

 

[...] E que foi, cantando e rindo, a imagem dessa Lisboa de outras eras que me ia 
chegando às minhas remotas partes de África. Tudo para que este livro de agora, 
moderno e europeu, pudesse ter começado assim, à maneira realista. Ou seja: baseado 
no que eu próprio vi e não no mero diz-se. 
(MACEDO, 1999a, p. 17) 
 

 

 

Constrói-se a ficção literária imiscuída aos mecanismos da história empírica e de 

elementos paratextuais. Acontecimentos factuais, verossímeis e ficcionais fazem parte 

desta escrita que (se) diz e (se) desdiz. A ficção acaba por se tornar o espaço onde se 

inscreve o caleidoscópio de possibilidades de um texto. De todo modo, os leitores - 

certamente, os precavidos – não se rendem ao discurso do narrador-personagem que 
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afirma estar tratando do que foi vivido e não imaginado, uma vez que, logo no primeiro 

capítulo, o narrador assevera que “o que certamente não aconteceu foi talvez o seguinte” 

(MACEDO, 1999a, p. 11). O leitor precisa estar sempre disposto a rememorar o que foi 

dito, a buscar as fontes intertextuais citadas para que possa processar um melhor 

entendimento das narrativas macedianas. Trata-se de um escritor que traz ao seu texto 

autores de outras épocas e de outros estilos, personagens e pensadores que, muitas 

vezes, já fizeram parte de outros de seus próprios textos. Este processo coloca em 

diálogo obras que, mesmo recorrendo a enredos diversos, agenciam um mesmo estilo, 

uma forma de escrita contínua. Em Pedro e Paula, tem-se um emaranhado de vozes que 

vêm alinhavadas desde as epígrafes e vão “escorregando” para o corpo do texto: 

Bernadim, Camões, Garrett, Eça, Cesário e Machado de Assis. Os recursos estilísticos 

de Helder - como vimos anteriormente - são recorrentes em suas obras romanescas e, 

como muito  bem  reiterado  por  Vilma  Arêas, 

 

 

[...] podem funcionar como resumo do que se propõe, embora a definição do livro como 
“bosque de ficções”, tomada emprestada de uma das afinidades eletivas do autor, 
suponha sombras, moitas e atalhos, mais os fios d’água, portanto coisas enredadas de 
que é preciso também desconfiar, ou bússola para nessas mesmas coisas nos perdermos. 
(ARÊAS, 2002, p. 140) 
 

 

 

Não podemos esquecer que estamos diante de um autor que experimenta muitos 

discursos, visto que escreve poesia, ficção e ensaios, além de ser um grande leitor dos 

clássicos e de romances contemporâneos. Para descrevermos o que acontece nas obras 

literárias de Helder Macedo, devemos pensar em um texto em que tudo vai de 

“mistura”, em que tudo é isto e também outra coisa, em que a linguagem (se) faz, (se) 

desfaz e  (se) refaz (a) cada linha, em que o “narrador (o autor) se esmera em apontar o 
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tempo todo para a ausência de fronteiras nítidas entre as coisas: entre a história e a 

fábula, entre o real e a ficção, entre o passado e o presente, entre a verdade e a 

verossimilhança” (SENNA, 2002, p. 216). Quando lemos os romances de Helder 

Macedo, estamos frente a um escritor que agencia um “regime de incertezas” (FARRA, 

2002, p. 205) por trabalhar com questões advindas da teoria, da crítica e de outros textos 

literários.  

Em Partes de África - romance que será mais detalhadamente discutido no sub-

capítulo a seguir -, quando o narrador quer dizer “alhos para significar bugalhos” 

(MACEDO, 1991, p. 39), Macedo está a indicar que sua narrativa deve ser lida em 

sentido metafórico (e aqui é preciso enfatizar nossa convicção de que o narrador parece 

ser o mesmo nos três romances, de modo que, juntos, constituem uma teoria narrativa 

única, o que credencia o uso de um texto na análise de outro). Em Pedro e Paula, há 

muitos indícios disto, como quando o narrador, descrevendo a personalidade dos 

gêmeos, observa: eles são “metáforas da história” (MACEDO, 1999a, p. 21). Macedo 

chega a assumir que suas personagens não são o mais importante: “poderiam ser outros 

gêmeos, desde que significassem esse tempo português” (Idem, p.174). É preciso 

compreender o casal de irmãos como metáfora das transformações que atravessa o país 

na época, mas devemos lembrar de que se trata de uma pista falsa se compreendida 

univocamente, pois contradiz outras observações do narrador, dentre as quais se destaca 

seu indisfarçado interesse por Paula e a consequente valorização da personagem como 

ser “autônomo”, cuja existência se justifica por si mesma. De modo que se a ficção é 

metáfora para a política, o reverso é também verdadeiro, já que a política é “também o 

código de outras inquietações” (Ibidem, p. 201).  

Para Teresa Cristina Cerdeira, os leitores de Helder Macedo caminham pelas 

fronteiras dos gêneros: 
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[…] que se deixa atravessar pelos discursos – narrativo, lírico, ensaístico, dramático, 
operístico – de modo a amalgamá-los sem os confundir, deslocando-se de um a outro, 
em trânsito que vai iluminando reciprocamente essas falas: Garrett ou Cesário, e 
Machado e Bernardim, para além do pastoril, do proudhonismo, ou dos mistérios da 
cabala judaica, obsessões do discurso crítico reaparecidas e transmudadas na ficção ou 
na poesia. 
(CERDEIRA, 2002, p. 13) 
 
 
 
 

  Ainda para a pesquisadora, em Paludes, Gide afirmava que “se nós sabemos o 

que queríamos dizer, não sabemos nunca se dissemos apenas aquilo […], dizemos 

sempre muito mais que aquilo” (apud CERDEIRA, 2002, p. 15). De qualquer forma, 

acreditamos que por mais que Helder Macedo tenha completa ciência do objeto estético-

literário que está a construir, sempre se tem algo a mais que somente o leitor será capaz 

de perceber. Ao escrever e ao metaforizar a si mesmo e sua perspectiva de mundo - seja 

em prosa ou verso, seja por meio de romances, poemas ou dramas -, temos um sujeito 

que lança um olhar histórico e que ao projetar seus feixes de linguagem dificilmente 

saberia e conheceria todas as dimensões tomadas. Dito de outro modo, o olhar dirigido à 

sociedade e ao tempo histórico, torna-se matéria, linguagem, e a materialidade deste 

corpo (digamos, a matéria verbal, o literário) - que se encontraria dentro de uma espécie 

de caleidoscópio - seria capaz de irradiar diversos feixes interpretativos no sujeito que 

lê. Cada leitura é uma nova experiência, uma nova forma de aprofundar e descobrir os 

contornos que o olhar do escritor atingiu. Trata-se evidentemente de um “mosaico de 

palavras incrustado de espelhos” que dizem uma coisa e o seu contrário, tudo e nada, 

nada e, finalmente, tudo. É essa alegoria do mosaico - imagem bela e bem humorada - 

“que a narrativa como um todo procura realizar ampliadamente” (OLIVEIRA, 2002, p. 

88) e a isto se deve o título dado a este capítulo.  

É através da voz do outro que os textos macedianos vão se tornando 

semanticamente possíveis. Em todo e qualquer texto literário, a problemática da 
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alteridade é fundamental por ser ela a definir o sistema de relações textuais: sujeito X 

objeto; eu X outro; identidade X alteridade. Em um contexto literário mais amplo, 

lembrando Seixo (1986), veremos que as obras de José Saramago, de Maria Gabriela 

Llansol e de Mário Cláudio também seguem estes parâmetros. Podemos, também, usar 

como exemplo, o romance Juventude, de J. M. Coetzee, em que se pode verificar um 

relato lúdico e autobiográfico bastante peculiar que vai surgindo como ponto de partida 

para a investigação de “questões mais abrangentes em torno do estatuto da autobiografia 

e da escrita confessional” (GENTIL, 2007, p. 57). Vale dizer que não se trata de uma 

troca simplesmente do eu pelo ele, ou seja, o uso da terceira pessoa é crucial e capaz de 

dissociar a voz autoral (narrativa) da consciência (narrada) do personagem. Conta-se a 

história de uma vida selecionando um repertório de memórias e, no processo de 

selecionar, acabamos por deixar fatos e acontecimentos de fora. Nesse sentido, 

acreditamos poder afirmar que a autobiografia, nestes casos, acaba por ser encenada – 

como já reiterado algumas vezes ao longo de nosso texto. Essa perspectiva mesma da 

encenação alcança gradações fascinantes no campo do ego-escrito, seguindo a linha com 

que Iser entretece a artimanha: “como a mentira, a ficção não se distancia da realidade 

senão que a antropofagiza, a consome em favor próprio” (ISER, 1999, p. 238).  

Nas obras de Helder Macedo, a “criação literária aborda constantemente, e de 

forma aberta, a questão da ficcionalidade ou, mais especificamente, das fronteiras que 

limitariam o mundo real empírico, e os infinitos mundos possíveis criados pela obra de 

arte” (RIBEIRO, 2004, p. 21-22). Em entrevista a Vilma Arêas e Hakira Osakabe, 

Helder Macedo afirma que as palavras e os conceitos de “fronteira” - que indicam os 

liames entre o que é empírico, verossímil, e o que é ficcional -, “viagem” e “itinerância” 

estão presentes em tudo o que ele escreve. Helder Macedo usa abertamente a 

autobiografia e o memorialismo como condutores de sua narrativa. Na acepção do 
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escritor, a “memória é ficção. E muita ficção - quase toda - parte da memória, é uma 

transformação da memória. Recordar e imaginar são processos mentais muito 

semelhantes. Afinal ambos incidem sobre o que não está acontecendo” (apud ARÊAS & 

OSAKABE, 2002, p. 332). Como se vê, muitas vezes se opera uma aglutinação não só 

de pontos de vista, mas também de gêneros literários. Os silêncios, as cesuras, as 

omissões também são modos de dizer, também são técnicas narrativas. A ficção, 

convocando o dado histórico se revela um modo de deslocar perspectivas, uma maneira 

de reinterpretar a História. Como afirma Ricardo Piglia, referindo-se à economia textual 

do conto, mas apontando caminhos interessantes para nossa análise, “a arte da conquista 

consiste em saber cifrar a história dois nos interstícios da história um. Uma história 

visível esconde uma história secreta, narrada de um modo elíptico e fragmentário” 

(PIGLIA, 1994, p. 37). Trabalhar com duas histórias significa proceder à análise de dois 

“sistemas diversos de causalidade” (Idem, p. 38). Por sua vez, trabalhar o estilo e a 

estrutura dos textos também é um modo de o “autor intervir no seu texto e no seu 

mundo” (MACEDO, 1993, p. 200). 

 Para Linda Santos Costa, em resenha publicada sobre as obras de Helder 

Macedo,  

 

[...] a liberdade do autor, que tanto se disfarça de narrador como se assume como 
personagem e sujeito empírico com uma vida que transborda do livro para a realidade 
[…] , e nos coloca, a nós leitores, perante os jogos de construção das personagens e da 
intriga [...] é uma lufada de ar fresco na quase sempre pesada e séria literatura 
portuguesa. 
(COSTA, 2002, p. 357) 

 

 

 Segundo o próprio escritor cujos textos aqui estamos a analisar, a ficção literária 

contemporânea tem como referente o autor - não como pessoa biográfica -, mas como 

personagem construído discursivamente. É sempre a mesma pessoa que escreve, 
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“embora em tempos ou de modos diferentes e usando metodologias diversas para as 

diversas formas de escrita” (apud ARÊAS & OSAKABE, 2002, p. 333). Para ele, todos 

os romancistas se usam autobiograficamente na construção de seus personagens, do 

mesmo modo que usam outras pessoas que conhecem ou conheceram, circunstâncias 

próprias e alheias. Como declarado por Francisco José Viegas - em resenha publicada 

no livro A Experiência das Fronteiras - “autor, narrador, biografia e autobiografia são 

categorias permanentes do romance de Helder Macedo” (VIEGAS, 2002, p. 360).  

 

 

E também inventam quem não existe e o que não aconteceu. Mas o que o romancista de 
facto usa são pedaços, fragmentos de si, dos outros e de quem não há, fragmentos do 
que inventou e do que observou. Misturar tudo isso é um jogo de transformações 
parciais que torna tudo diferente, que modifica ficticiamente todos os elementos 
envolvidos na ficção.  
(apud ARÊAS & OSAKABE, 2002, p. 334) 

  

 

O texto macediano atrai o leitor para sua criação pela forma como a imaginação 

e a escrita são trabalhadas. A obra se deriva de enlaces, como se estivesse em uma 

máquina de costura. Histórias, relatos, observações, fantasias se separados são apenas 

retalhos que circundam o pensamento de um sujeito; mas, unidos, são capazes de formar 

um texto que, aparentemente fragmentado, constitui de fato um todo coeso e coerente; 

dito de outro modo, é a fusão destes elementos que catalisa e singulariza o processo 

textual. É através da materialização do pensamento que a palavra institui sua 

permanência e cria outras formas de escrita e é encenando trânsitos variados entre 

formas textuais que o romance se enriquece, sensível que está a uma pluralidade de 

nivelamentos narrativos e ao relativismo temporal e subjetivo. É ainda sob essa 

perspectiva que essas criações ficcionais trabalham a construção da pluralidade, da 

miscigenação de registros “num invulgar grau de concatenação e de confluência, numa 
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invulgar consecução de ordenamento estético” (SEIXO, 1986, p. 57).  Nesse contexto a 

escrita romanesca não é mais o espaço de clarividência. Por meio dela, se institui um 

lugar de dúvida, de hesitação, de incerteza. A escrita se converte em um corpo marcado 

pela integração do diferente, da ausência, do lapso da memória ou do excesso de 

imaginação. Elementos díspares estão articulados em seu bojo: ficção e estilhaços de 

realidade entram em contato para formar um espaço literário assinalado pelo incerto e 

pelo inconstante. Esta escrita demarca, portanto, um campo de representação dos 

simulacros: da realidade, da ficção e das percepções mentais do narrador.  

Vale ainda ressaltar que o âmago destas narrativas não está somente no retrato 

cultural e político que se faz de uma época construída através de memórias críticas e 

sentimentais.  Juntam-se relatos da realidade factual ao interpretar períodos da história – 

não apenas portuguesa, como também brasileira e africana – por meio de grandes 

metáforas trabalhadas pacientemente. Através delas, acabam por ser tematizados os 

conflitos portugueses, a colonização africana, as guerras coloniais, a funcionalidade da 

literatura e o estatuto de verdade da obra que se está a escrever. É por meio desse espaço 

que a literatura acaba por se tornar o campo da multivalência, da pluralidade.  
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3.1 “Nós verdadeiros dos laços fingidos”: configurando os prismas de 

Partes de África 

 

 

 
[...] este livro não é sobre mim mas a partir de mim, condutor 
biograficamente qualificado das suas factuais ficções. [...] 
Neste, que nunca se sabe quando é romance e quando não é, o 
meu disfarce é não me disfarçar, como fez o Bernardim antes de 
o Pessoa vir explicar como era. 

Helder Macedo 
Partes de África  

 

 

 

 Após esse mapeamento de algumas características da escrita de Helder Macedo 

em três de seus romances, o que pretendemos neste sub-capítulo é apresentar um olhar 

mais detalhado sobre Partes de África, publicado em 1991 em Portugal.  

Acreditamos que um dos motivos por que esse romance macediano provoca-nos 

surpresa e admiração é a maneira engenhosa pela qual Helder Macedo vai 

“(des)construindo” sua tessitura literária - afirmando e negando o que já foi dito e o que 

ainda será -, confeccionando um narrador unreliable, que, por sua natureza, confirma a 

impossibilidade de uma recepção passiva por parte do leitor. Precisamos sempre estar 

atentos, com uma atitude responsiva - como nos lembra Mikhail Bakhtin -, prontos para 

recolher os farrapos, os fragmentos, os estilhaços e os ecos que compõem os liames de 

tal obra.  

Damos o primeiro passo em direção à compreensão de Partes de África 

acreditando que o título escolhido para este sub-capítulo, recortado do romance de 

Helder, parece senão atingir, pelo menos nos aproximar, e de forma concisa, ao cerne do 

texto com que aqui estamos começando a dialogar. “Nós verdadeiros dos laços 
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fingidos” (MACEDO, 1991, p. 10) é a imagem de um escritor com propriedade para 

captar literariamente o passado empírico (individual, coletivo e histórico) alicerçado 

sobre a memória e a imaginação. Parece-nos que todo o processo de composição do 

romance (quiçá de todas as suas obras romanescas publicadas até o momento) está 

transfigurado nesta expressão metafórica, visto que ficção e realidade estão presentes de 

forma intercambiável. Há uma simulação literária em que transparecem os ícones 

referenciais, criando uma atmosfera de ‘verdade ficcional’. A literatura convoca os 

expoentes da realidade para transformá-los em ‘ficção factual’ e dar ao leitor um texto 

não somente verossímil, mas de entrelace, de congregação entre diferentes níveis 

narrativos. Pessoas empíricas são “misturadas” a figuras imaginárias como parte de uma 

memória que, ao se mostrar, acaba por transparecer mais labiríntica. Romance que lê a 

realidade através das lentes da ficção e que, mesmo possuindo um cariz autobiográfico, 

não se esgota nesta única forma de composição. 

Helder Macedo parece ‘levar o leitor pela mão’ para que este possa repensar o 

estatuto fictício do texto – e, na verdade, trata-se de um questionamento muito caro à 

teoria da literatura. Wolfgang Iser já havia questionado a relação entre ficcionalidade e 

realidade nos textos ficcionados e não ficcionados; entretanto, trazer tal discussão para o 

plano do texto especificamente literário é algo que realmente merece nossa atenção - 

mesmo não sendo necessariamente algo inédito -, visto que o leitor não encontrará um 

diagnóstico para suas dúvidas, mas um crescendo de hipóteses em constante 

reformulação. O leitor deve estar atento e se lembrar de que na ficção se realizam os 

mesmos atos de linguagem que no mundo real: perguntas e promessas são feitas, ordens 

são dadas. O discurso ficcional nada mais é do que atos fictícios combinados pelo autor 

para compor um ato de linguagem real. A literatura acaba por explorar as propriedades 

referenciais da linguagem, seus atos de linguagem são fictícios, mas seu funcionamento 
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é igual ao dos atos da linguagem real. Ou, pelas palavras de Iser, “[...] há no texto 

ficcional muita realidade que não só deve ser identificável como realidade social, mas 

que também pode ser de ordem sentimental e emocional (ISER, 1983, p. 958)”. 

Devemos lembrar que a realidade se repete no texto ficcional, mas esta repetição é um 

‘como se’, é posta entre parênteses. A ficção é o único plano discursivo que pode manter 

unido dentro de um único espaço uma variedade de linguagens, de referências, de 

pontos de vista, que seriam contraditórios em outras espécies de discurso com um 

objetivo empírico em particular 2.  

Para que possamos levantar hipóteses de questões concernentes ao romance 

sobre o qual estamos a refletir, daremos um segundo passo em direção ao corpo da 

narrativa, para nos aproximarmos de seus níveis teóricos, estilísticos, temáticos e 

literários. Faremos, primeiramente, um breve percurso pelo enredo do texto de Helder 

Macedo, comentando os pontos mais relevantes, para em um momento posterior 

podermos analisar cautelosa e detalhadamente a composição textual em si. 

Seu primeiro romance, Partes de África, “foi recebido com certo desconcerto, 

devido principalmente à hibridez e fragmentação de sua forma, além de revelar 

caminhos insuspeitados aos leitores de sua poesia” (PEREIRA, 2006, p. 142).  Chamava 

a atenção da crítica pela construção tecida pelo narrador, pela  fragmentação  narrativa, 

pela  utilização   de   diferentes  registros   literários, além  do  discurso  metaficcional,  

revelador  da  intertextualidade estabelecida  com  uma  vasta  tradição, de  Camões  a 

Pessoa, de  Sterne  a  Machado   de   Assis.  Estas  características   se   mantiveram   nos  

 

______________________________ 

2  De certo modo, apresentaremos aqui propostas que tentam responder as razões por que o ser 

humano necessita – quase do ponto de vista ontológico -  ler ficção,  ver o outro como uma forma de 

pensar sobre si mesmo. 
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romances seguintes - como dissemos na primeira parte deste capítulo - Pedro e Paula, 

publicado em 1999 e Vícios e Virtudes em 2001, ainda que estes possuam um enredo 

mais linear, se comparados ao seu livro romanesco de estréia. 

Partes de África é uma narrativa construída como um mosaico feito de ‘cacos’ 

da memória, da ficção e da imaginação, que constituem um todo organizado. De acordo 

com o autor-personagem: 

 

 

[...] E nem julguem que alhos e bugalhos são coisas diferentes, são é reflexos diferentes 
da mesma coisa. Como num mosaico incrustado de espelhos. Explico: quando se tira 
um pedacinho dum mosaico, não se percebe, olhando só para o pedacinho, que faz parte 
do nariz e que por isso pode perfeitamente passar a fazer parte de qualquer outra 
imagem para que seja necessário, mesmo num mosaico sem nariz. [...] Faço por isso 
voto solene de que irei trazendo para este meu mosaico todos os pedaços necessários 
para nariz, olhos, dentes, orelhas, bocas [...]  E terá de ser o leitor a encontrar os espaços 
mais adequados para colocá-los, segundo o amor tiver. 
(MACEDO, 1991, p. 40) 
 

 

 

Se um caleidoscópio “funciona” ao ser movimentado, criando-se diferentes 

imagens compostas pelo mesmo material, a ação do narrador, comentando a própria 

escrita e as referências literárias de que faz uso, dialogando abertamente com o leitor e 

inserindo textos dentro de textos, é a mola propulsora deste movimento. A metáfora do 

mosaico: 

 

 

[...] vai enlaçando os vários capítulos cuja estruturação com ela se acumplicia, visto que 
tais capítulos se organizam, no todo romanesco, como fragmentos e não com unidades 
composicionais, de acordo, por exemplo, com o que a lógica iluminista apontava como 
desejável para as narrativas do século XIX e não só. 
(PADILHA, 2002, p. 59) 
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Como vimos, estamos diante de um texto composto em forma de mosaico. E é 

um “mosaico incrustado de espelhos” que refletem entre si diferentes indivíduos e 

situações, misturando-os, fundindo-os, em uma constante remontagem. Para Helder 

Macedo, em “As telas da memória”, o tema central do romance, ou melhor, o seu 

propósito - que emerge de sua construção, das relações entre as personagens e das 

alusões a outras obras - é “[...] significar a diferença dentro da semelhança e a 

semelhança dentro da diferença [...] nas articulações entre o factual e o fictício - o 

recordado e o imaginado - ou seja, entre a História e a Literatura” (MACEDO, 1999b, p. 

37). Toda articulação dessa natureza requer um olhar atento à questão da memória. Para 

o autor de Partes de África, a memória do que aconteceu e a imaginação do que poderia 

ter acontecido correspondem a processos mentais equivalentes. Afinal, como reiterado 

várias vezes ao longo de sua obra, recordar é imaginar. Neste sentido, acreditamos ser 

relevante ressaltar também o momento no qual o autor nos diz que recordar é imaginar, 

visto que sua obra, de certo modo, acaba por dialogar com os versos do grande poeta 

português Fernando Pessoa: “O poeta é um fingidor/Finge tão completamente/Que 

chega a fingir que é dor/A dor que deveras sente”.  

Não podemos deixar de notar a sofisticação de Helder Macedo ao lidar com a 

Literatura e com a História. Partes de África é um romance que tenta “[...] tirar a terra, 

abrir o cofre de sombras [...] levantar véus, subverter ordens”, para lembrar a análise de 

Laura Padilha (PADILHA, 2002, p. 53). O autor sempre está a destacar que a História 

passa pelo filtro da memória: 

 

O que chamamos de História é também uma percepção da memória: a memória própria 
de quem viveu ou observou o que aconteceu, o testemunho de outros, registros, 
documentos, imagens. A História nunca é aquilo que aconteceu mas aquilo que permite 
significar o que aconteceu. E, tal como o discurso literário, o discurso histórico é uma 
representação semântica ‘retocada’ porque, como qualquer representação, implica uma 
perspectiva autoral [...]. 
(MACEDO, 1999b, p. 38) 
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Helder Macedo promove, no romance em estudo, uma paródia crítica da 

metalinguagem, do expediente ficcional da autorreferencialidade excessivamente 

utilizado pela ficção pós-moderna. E, neste ponto, acreditamos ser interessante 

primeiramente realçar o conteúdo da ópera Don Giovanni de Mozart, para, em um 

próximo momento, analisarmos o capítulo em que se encontra o ‘drama jocoso’, peça 

teatral paródica interpolada ao romance.  

Don Giovanni é uma ópera dividida em dois atos, baseada na história de Don 

Juan. A primeira vez que Don Juan apareceu, como personagem, foi em Barcelona, em 

1630; entretanto, essa lenda “viajou” por diversos países. Na adaptação de Mozart, os 

personagens trocaram de nome para se adaptar ao idioma italiano, mas a trama é 

basicamente a mesma. Nesta, o protagonista principal se tornou Don Giovanni. A 

história se passa em Sevilha, na Espanha, por volta de 1600. O conquistador Don 

Giovanni tenta se aproximar de Anna, filha do Comendador. Percebendo a “manobra”, 

por assim dizer, o pai da moça tenta separar o casal, mas, em duelo com Don Giovanni, 

é morto. O grande conquistador ainda tenta seduzir outras moças, dentre elas, Elvira e 

Zerlina, que acabam por se aborrecer com ele depois de “ter um comportamento 

inadequado” em relação a elas. Em uma festa, Don Giovanni é morto pela estátua do 

Comendador, causando um grande alvoroço entre os presentes, já que ele propagava 

ideias contra a lei e a moral. 

Na peça teatral inserida na obra de Helder Macedo, o enigmático autor do 

drama, Luís Garcia de Medeiros, tem como pseudônimo LoGaritMo, o que, em termos 

matemáticos corresponde à metáfora: “[...] transforma a adição em multiplicação; 

permite a um conjunto de números representar outro conjunto”, como ressalta Phillip 

Rothwell (ROTHWELL, 2002, p. 107). O enredo assinado por Luís Garcia de Medeiros 

conta a história de Elvira que é enganada pelo homem que ama, João de Távora. Este se 



 81

diz impotente sexualmente e, após algumas peripécias e tramoias, promove o “estupro” 

de sua fiel apaixonada. João e o amigo Lopo Reis – também vítima da trama de Távora 

– “violam” a moça por quem este último personagem é apaixonado, fazendo uso da 

escuridão para não ser reconhecido.  

Metáfora da política portuguesa da época, esta narrativa também é recheada de 

planos, enganos, vítimas, crimes sem culpados, silêncios e desaparecimentos. Toda a 

política do Estado Novo aparece, no drama, como episódio jocoso, como o título já 

revela. As artimanhas do governo salazarista surgem na peça teatral escrita por um 

pseudo-autor, o Logaritmo, sempre de forma metafórica. No fim da obra, o autor 

conversa com o leitor sobre a presença desse episódio no romance: 

 

Perguntará agora o descontente leitor desta prosa sem rima: mas o que é que o drama 
salazarista do tal Medeiros ausente que nem D. Sebastião em parte incerta e que, pela 
amostra, de jocoso não tem muito nem pouco vem a fazer nesse livro como uma das 
partes de África prometidas na capa?  
(MACEDO, 1991, p. 219) 
 

 

Helder Macedo segue ironizando toda a estrutura narrativa de Partes de África e 

até sua autoria, tomando-se também como um pseudo-autor, a exemplo do que afirma 

sobre Logaritmo: 

 

 

E já que o pseudo-autor creditado na capa tem vindo render o seu peixe sabático com 
ensaios para a Colóquio/Letras, relatórios burocráticos do senhor seu pai, se é que o 
transcrito é mesmo dele, e agora até um romance reciclado doutra mão, por que é que 
não usa o resto do papel que trouxe de Londres para copiar a lista telefônica regional de 
Sintra [...]?  
(MACEDO, 1991, p. 219) 
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Ao final, o autor sugere que o drama é uma espécie de miolo de Partes de 

África: “Bem ou mal explicado no contemporâneo logaritmo, foi esse o torpe casulo de 

que saímos todos, o senhor e eu, negros e brancos, machos e fêmeas, gatos e cães [...]” 

(Idem, p. 99). E o uso da paródia nesse texto reciclado contribui para fazer cair uma das 

máscaras ficcionais, o que é bem característico do estilo “oblíquo e dissimulado” de 

Machado de Assis. Em Partes de África, o que Helder Macedo também está a fazer é 

depor as máscaras do cotidiano, dos homens, de seus domínios e da própria linguagem, 

utilizando elementos como a paródia para “deslizar” habilmente entre fato e ficção. 

É muito instigante também o modo pelo qual o autor insere o capítulo XIV no 

romance, intitulando-o “Luís Garcia de Medeiros, Um Drama Jocoso – 2o ato”. O jogo 

de máscaras aqui faz refletir ainda mais sobre as estratégias discursivas empreendidas 

no texto. A flagrante intertextualidade entre o conteúdo do capítulo com a ópera Don 

Giovanni de Mozart, e o modo como o autor joga com a questão da autoria do “drama” 

nos levam a pensar até mesmo na estratégia autoral da heteronímia. É que Helder 

Macedo usa várias máscaras no romance, sendo Luís Garcia de Medeiros uma delas. 

Por outro lado, a estratégia utilizada pelo autor parece estar além da heteronímia, pois as 

partes inseridas no romance – que o enunciador afirma serem escritas por outros autores 

– são, afinal, submetidas a um título geral, Partes de África, e a um autor, Helder 

Macedo. O texto inserido no capítulo XIV, que segundo Macedo é de autoria de Luís 

Garcia de Medeiros, é o responsável, na verdade, por fazer a releitura da ópera Don 

Giovanni, com as atualizações consoantes à época salazarista. As estratégias 

narratológicas adotadas pelo narrador-autor de Partes de África e a fragmentação do seu 

romance, sem dúvida, possuem também importantes significações, uma vez que, através 

delas, se lê a fragmentação do império e a formação das novas nações africanas. A 

metanarratividade é também exercida com muita propriedade pelo escritor, sobretudo 
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em vista  das lacunas do texto, que obrigam o enunciador, de algum modo, a informar 

ao leitor acerca dos procedimentos discursivos adotados. Por ser um escritor afeito às 

metáforas, como ele mesmo declara, o seu mosaico incrustado de espelhos, que é o 

romance, articula as vozes da história de diversas maneiras, ou através de várias 

representações. 

Inserido nesse mosaico figura um enredo não-linear que descreve, em linhas 

gerais, momentos da vida deste narrador chamado Helder Macedo e que, claramente, 

não deve ser confundido com o autor empírico. Como este, o narrador seria poeta, 

acadêmico e catedrático do King’s College em Londres, passara a infância em diferentes 

partes da África - uma vez que seu pai pertencia à Administração Colonial Portuguesa -, 

já teria sido Secretário de Estado da Cultura e, em Londres, funcionário da BBC e do 

consulado brasileiro. Helder - o autor empírico -, em entrevista concedida a Jane 

Rodrigues dos Santos e a Maria Cristina Chaves de Carvalho, publicada na Revista 

Icarahy, sumariza de modo muito claro a forma pela qual constrói seu mosaico, seu 

texto.  

 

Na medida em que o autor recorre, através de toda a obra, às memórias que esse autor 
Helder Macedo tem da família, circunstâncias e passado que ele irá constituir como tal, 
fazendo-se presente esse elemento memorialista e até autobiográfico, por outro lado, é 
uma ficção. Uma ficção porque nem todos os fatos coincidem necessariamente com o 
que possa ter acontecido e, portanto a própria verdade autoral é modificada em favor de 
uma funcionalidade literária. Quando dizem que é uma obra autobiográfica, eu digo que 
é de facto uma ficção autobiográfica. E, inclusivamente, muitas das personagens que 
surgem têm nomes que não correspondem com os nomes das personagens de que foram 
criadas. Nem só os nomes não correspondem, como as próprias circunstâncias não 
correspondem. Algumas personagens são uma fusão. Uma fusão de gente que existiu, 
mais várias pessoas, e gente que não existiu, mas que em termos funcionais da narrativa 
me eram necessárias para dar uma visão daquele complexo conjunto dos 50 anos do 
colonialismo português-africano até a independência das colônias.                                         
(apud SANTOS; CARVALHO, 2010, p. 2) 

 

 



 84

Acreditamos que, mesmo sendo um pouco longa, a passagem acima transcrita 

permite ter clareza acerca da forma como o escritor vê sua obra. Para este último 

apontamento, pedimos, aqui, licença àqueles que ignoram tudo sobre o autor empírico. 

Não pretendemos com essa nossa reflexão dizer que se deva pensar em tal proposição 

como a mais adequada ao texto macediano. Cremos, ao contrário, que validar o discurso 

da expressão da subjetividade do autor empírico é tão problemático quanto ler o texto 

pelo enfoque do sujeito que participa da diegese. Interessa-nos, portanto - e pedimos 

permissão, agora, a Pedro Eiras (2005) para parafraseá-lo -, compreender o 

funcionamento do texto como sistema verbal para o qual nenhuma voz autoral (empírica 

ou textual) possa fornecer uma chave hermenêutica definitiva.  

Em Partes de África, os problemas se vão complexificando de tal modo que 

podem fazer o leitor, num primeiro momento, se sentir perdido em meio a tantas 

questões. Nestes momentos, cremos poder recorrer aos teóricos e críticos literários que, 

se não respondem às nossas indagações (ou seriam as do texto?), pelo menos amenizam 

essa busca incessante pela coerência, valor fundamental para aqueles leitores que 

buscam uma explicação teleológica do texto literário.  Para Jean Starobinski (1991), o 

que nos interessa – enquanto leitores e críticos – não é obter a verdade sobre 

determinado acontecimento, mas apreender a emoção de uma consciência que se deixou 

emergir. Lembramos que na literatura, a imagem e a emoção que produzimos é mais 

relevante que a afirmação ou negação do acontecimento em si. Assim, um determinado 

acontecimento que se passa no campo textual pode ser falso, mas a emoção (que 

comanda a descrição da imagem ou a narração daquele acontecimento) não o foi. O 

escritor acaba por dar ‘valor de verdade’ à sua invenção. A verdade não implica uma 

reflexão sobre si mesmo, debruçando-se sobre um eu preexistente com fidelidade 

descritiva, mas pode advir do que sentiu um determinado sujeito. Desse modo, 
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reconhecemos que ler Partes de África como um romance com feição de autobiografia 

não se comprova pelo fato de a voz do escritor empírico (como afirmado anteriormente 

pelo recorte que fizemos) o ter dito, mas pelo argumento de que existe um valor de 

verdade no campo textual que nos dá a reconhecer a possibilidade da expressão de uma 

emoção até mesmo através das balizas ficcionais. Como lembra, ainda, Pedro Eiras 

(2005), em seu Esquecer Fausto, não se trata de tecer interpretações incontroláveis, mas 

de se posicionar em um determinado lugar onde as leituras só podem ser justificadas por 

uma observação do funcionamento do texto; dito de outro modo, deve-se observar o 

texto como uma produção de sentidos.   

Quanto ao aspecto formal do texto, pode-se dizer que a escrita da narrativa se 

processa por fragmentos, de extensão desigual (desde histórias completas a pedaços de 

prosa aparentemente solta). Os fragmentos, ou melhor, os capítulos constitutivos da 

obra se constroem a partir de diversos discursos e meios materiais, tais como: relatório 

de administração; cenas de um drama; ensaio sobre Mário de Sá-Carneiro; capítulos que 

narram fatos e situações de vida na colônia, nos quais as autoridades são sempre 

marcadas pelo ridículo; capítulos que privilegiam a vida do autor empírico; a discussão 

acerca da metalinguagem; a crítica à Pide; o tempo dos Descobrimentos; a presença e a 

ação do avô materno do narrador; o amor adolescente do narrador Helder pela 

personagem Raquel; suposta transcrição de um relatório do pai; capítulos centrados na 

pessoa de Luís Garcia de Medeiros e uma comunicação apresentada em um seminário 

no Brasil. São essas as partes que formam o todo da trama e que mapeiam, de modo 

geral, o que está por vir. Estão também presentes as primeiras namoradas; o 

deslumbramento com a cidade de Lisboa e, ao mesmo tempo, a constatação de que 

aquele mundo (pelo menos na época da infância) não fazia parte de sua vida; a 

importância dos professores e da leitura de certos poetas na sua formação; a vida 
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profissional e acadêmica do narrador Helder Macedo; a importância da relação do 

escritor com o Brasil e o entrecruzamento de Portugal, Brasil, África e Inglaterra na 

narrativa de sua vida. 

Dentre os temas mais variados, tem-se também a emergência de outros tópicos 

que norteiam a constituição e a coerência 3 do romance. Texto com um grau elevado de 

instabilidade, que não deixa o leitor se posicionar numa prática confortável da leitura, 

Partes de África investe na noção de instabilidade, no jogo com os gêneros 

textuais/literários e na linearidade descomposta para exigir dele uma atenção 

permanente, uma vez que o sujeito que escreve se dispersa em ramificações inúmeras e 

nem sempre (às vezes, intencionalmente) organizadas. Trata-se, aqui, de um texto de 

fruição - termo tributário ao pensamento de Roland Barthes (1973) - por fazer vacilar as 

bases históricas, psicológicas e culturais do leitor assim como a consistência de seus 

gostos, de seus valores e de suas lembranças; dito de outra forma, trata-se de um texto 

que privilegia a margem “subversiva” e que faz entrar ‘em crise’ a própria relação com a 

linguagem.  

Temos ciência de que afirmar, hoje, que o romance está ‘em crise’ não deixa de 

ser uma tautologia: afinal, pode-se objetar que ele sempre esteve ‘em crise’, que esta lhe 

é inerente e  que  até  Dom Quixote,  considerado  o  primeiro  romance  moderno,  seria 

resultado do abandono progressivo do postulado da unidade da consciência, que 

provocou a fratura da convenção épica do romance de cavalaria. Em contrapartida, 

pode-se argumentar que, a cada momento, o romance tem a sua crise específica, ou seja,  

 

_________________________________ 

3 Vale dizer que o termo coerência aparece em destaque no texto, visto que - no romance em estudo - 

há uma incompatibilidade da lógica do pensamento tido como regular do romance tradicional. 
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torna-se crítico e autocrítico em relação a um tipo de romance que é tomado como 

padrão para desencadear seu movimento reflexivo. Desse modo, pretendemos, apenas, 

fazer aqui uso da palavra ‘crise’ para indicar um estágio de reflexão e instabilidade - da 

figuração autoral, das formas literárias e da própria noção de literatura - nas 

configurações do romance português contemporâneo. 

O romance em estudo aponta um olhar para as viagens e para a colonização de 

África, “de um sujeito dividido em ‘partes’, filho de colonizador, em choque com o 

sistema, que olha Portugal paradoxalmente da periferia e do poder” (CERDEIRA, 2000, 

p. 160). Trata-se de um romance cujo sujeito revisita ‘as galerias das sombras’ com a 

ajuda da memória, que imagina mais do que recompõe. É uma história transformada em 

discurso que a memória está a reconstruir por meio dos fios da ficção, “de tal modo que 

o autor de um suposto discurso autobiográfico possa caminhar de um eu narrativo que 

se inventa [...] até um revisitar da memória colectiva nacional dos últimos cinquenta 

anos [...]” (Idem, p. 161). O que se vê é um encontro de projetos literários, “numa 

herança da construção em labirinto, da pluralidade de leituras, das fronteiras ausentes 

dos gêneros literários” (Ibidem, p. 162). 

 

 

Se este livro fosse uma autobiografia ou um romance a fingir que não, seria agora 
necessário preencher a passagem do tempo com episódios que marcassem a transição 
entre os cinco e os doze anos do narrador, entre a Zambézia do Pimpão e a Lisboa onde 
um personagem sem nome e que, como muitos outros, não vai aparecer mais, teve como 
única função diegética pôr um chapéu em cima da cabeça.  
(MACEDO, 1991, p. 39) 
 

 

Através da visita à casa de seus pais, em Portugal, o narrador viaja a um passado 

longínquo, contemplando as fotos afixadas na parede ao longo do corredor da 

residência, que o levam ao território africano de sua infância e de sua adolescência. 
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Aquela que narra é o resultado das lembranças, fatos criados e/ou sofridos pelo autor 

empírico. A didática do professor, as teorias e leituras também são partes de seu 

personagem e, ao serem retratadas, expõem a metalinguagem tão comum aos romances 

pós-modernos. Relacionando as partes de seu mapa pessoal, o autobiógrafo recria a 

cartografia da “África-portuguesa” e recompõe o quebra-cabeça de sua própria 

existência. As “partes de África são as partes de Helder Macedo, formando e 

deformando a cultura portuguesa e seu contexto na história e na literatura 

contemporâneas” (RIBEIRO, 2007, p. 55).  

Acreditamos ser importante dizer que, conquanto os acontecimentos desse 

romance sejam construídos e constituídos a partir de várias perspectivas, não há 

impedimento se o quisermos ler como um todo coeso. Meros efeitos de disposição 

gráfica - a sugestão da incompletude, a não-linearidade lógica da argumentação e a 

divisão do texto em partes - não nos impedem de perceber e interpretar o texto literário 

como uma totalidade. Na acepção de Pedro Eiras (2005), totalidade e fragmento 

subjazem dialeticamente um ao outro; os fragmentos (instaurando diferença e também 

instaurados por ela) pressupõem uma continuidade entre elementos diferentes, assim 

como a totalidade (organização de partes e fraturas) é uma reunião organizada do 

heterogêneo. Pensar o texto como totalidade implica supor que ele é completo, 

homogêneo e organizado.  Portanto, nossa proposta é engendrar um esforço no sentido 

de ler esta narrativa como um organismo - que articula os elementos de seu texto - capaz 

de criar uma estrutura de conjunto. 

Ao entremear histórias dos outros, o autor-personagem vai narrando e analisando 

fatos de sua vida, sempre cruzando história com ficção, mesmo porque sua família teve 

papel ativo no processo de colonização africana. Helder salta das histórias dos seus 

cinco anos, para as de doze, e logo após, para as da vida adulta, quando se torna 
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Secretário de Cultura e depois embarca em direção a Londres para ocupar a cátedra de 

Literatura Portuguesa. O autor cria em seu romance um personagem “viajado”, uma 

espécie de reflexo de suas passagens por vários países e cidades e do seu 

relacionamento com diversas culturas. Trata-se de um romance multifacetado por 

abarcar relações culturais, ideológicas e/ou literárias. O que se apresenta aos olhos do 

leitor é um misto de “narração de acontecimentos, reflexão sobre os mesmos, autocrítica 

do narrador, tomadas de posição diante dos fatos e do texto” (BERARDINELLI, 2002, 

p. 23).  

É por meio de um “sujeito histórico-ficcional” (PADILHA, 2002, p. 55) 

chamado Helder Macedo que se tematiza a interpenetração do real e do imaginário, 

enfatizando a questão da memória como ponte entre ambos. Pelas palavras do  narrador, 

 

 

[...] a questão é que não basta tornar a verdade verossímil, como fez o Medeiros, ou 
transformar uma inverossimilhança noutra [...] O que é preciso é misturar tudo ou, pelo 
menos, como eu aqui, fazer o que se pode. Porque conseguir, em português, só o 
Camões e o Machado de Assis.     

(MACEDO, 1991, p. 249) 

 

 

O romance gravita em torno de um núcleo que investiga os processos pelos quais 

o passado empírico é captado pela memória e reconfigurado pela imaginação em uma 

narrativa tecida por uma base autobiográfica. O narrador traduz este plano do romance 

por meio de expressões tais como: ‘verdade verossímil’, ‘verdade fictícia’; ‘imaginação 

e memória’; ‘ficções verossímeis’; ‘verossimilhanças fictícias’; ‘factuais ficções’; 

‘fronteiras entre o observado e o imaginado’; ‘permutações da imaginação e da 

memória’; ‘dizer alhos para significar bugalhos’. Na acepção de João Roberto Maia da 

Cruz, poderíamos concisamente formular o seguinte pensamento para compreender tal 
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obra: “captação literária transfiguradora do passado real (individual e histórico) através 

da memória e da imaginação” (CRUZ, 2002, p. 92).  

 

 

Partes de África, de Helder Macedo, pertence à categoria dos romances que extraem 
força artística do intento de problematizar o próprio romance como gênero. Desse 
modo, o livro volta-se sobre si mesmo, coloca em causa os fundamentos do gênero a 
que pertence e exige dos leitores, por sua vez, o risco idêntico de seu 
autoquestionamento. 
 
 
[...] 

 
 
O romance de Helder Macedo pertence à categoria da ficção autoconsciente, na qual 
têm força temática questões concernentes ao próprio gênero literário, ou, de modo mais 
geral, à literatura, tais como o processo de constituição formal, o estatuto da ficção, a 
eficácia da linguagem, os limites do gênero, etc. 
(Idem, pp. 91-94) 

 

 

 

Em Partes de África não se distingue o que é “verdade por ter acontecido” da 

“verdade sem ter de acontecer” (MACEDO, 1991, p. 15), i.e., o que não aconteceu 

também é “verdade ficcional”. Em uma comunicação apresentada no Rio de Janeiro, 

“Reconhecer o desconhecido”, incluída no romance, Macedo usa o exemplo dos mapas 

dos descobridores portugueses, que continham não apenas a descrição de regiões já 

comprovadamente existentes, como também ilhas imaginadas, o que é uma perfeita 

metáfora para a relação entre verdade e verossimilhança estabelecida pelo romance. No 

“mapa de sua ficção, as ilhas imaginárias são tão verdadeiras quanto as reais, mais do 

que isso, talvez sejam mais verossímeis (e portanto mais adequadas do ponto de vista 

literário) do que estas” (PEREIRA, 2006, p. 143-144).  

Quanto à autoconsciência narrativa, devemos sublinhar que a “origem da 
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autorreflexividade narrativa remonta à intenção paródica de desafiar convenções através 

do espelho, da qual Dom Quixote, de Cervantes, é o primeiro exemplar” (HUTCHEON, 

1991, p.18). As características desse tipo de narrativa atravessaram os séculos XVIII e 

XIX, vindo a constituir o mais importante traço da literatura pós-moderna. Ao desnudar 

a ficção e o sistema linguístico que lhe dá sustentação ante os olhos do leitor, a 

autoconsciência narrativa transforma o processo do fazer em parte do prazer 

compartilhado da leitura (compartilhado porque a voz que invade o relato dirige-se a um 

determinado tipo de leitor, que a própria narrativa constrói). Também a ausência de uma 

sintaxe narrativa linear - que não é só uma característica da pós-modernidade - estampa 

mais ainda a necessidade de cada leitor escrever, digamos, um outro texto. O narrador-

autor também não esconde que o seu romance, ou o seu mosaico, é produto da sua 

leitura de tantos outros textos, que ele vai trazendo para as páginas em branco. Neste 

aspecto, o número de intertextos é variadíssimo, o que acaba por informar que tipo de 

leitor é o escritor Helder Macedo. Ao construir uma nova posição de sujeito, Helder 

subverte o envolvimento do texto literário com o mundo, desestabilizando as noções de 

‘realidade’ e ‘referência’ por meio da confrontação direta entre discurso da arte e os 

discursos do mundo empírico. Na verdade, não há de modo algum em sua obra um 

desejo de romper com a realidade e sim com o modo tradicional de representá-la.  

Há em suas narrativas uma busca incessante de se referir a autores consagrados 

da literatura. Em entrevista à revista Icarahy em 2010, Helder afirma de forma 

veemente: 

Sem dúvida que há uma preferência consciente a toda uma tradição literária, isso creio 
que se encerra, sobretudo, ao nível estilístico. O que é uma maneira do Eu criar, 
subliminarmente, uma textura de uma tradição literária que me interessa que esteja 
presente, sem necessariamente dizer “como fulano disse”. Não, é o próprio autor 
(Helder Macedo) que está a dizer, incorporando na escrita esta tradição.                                 
(apud SANTOS; CARVALHO, 2010, p. 3) 
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É muito interessante a maneira com que o autor faz uso dos modos de escrita de 

Machado, Eça, Cesário, dentre outros, para compor sua tessitura. É como se as vozes 

desses outros autores se juntassem à dele e somente a partir disso a elaboração textual se 

tornasse possível. Não se trata somente de ser eu pela voz dos outros, mas de ser outros 

dentro de um único eu. A cada momento que o narrador-personagem esboça em suas 

palavras os retratos sucessivos dos outros sujeitos que fizeram parte de sua imaginação, 

sua escrita se torna mais fluida; no mesmo movimento, nós, seus leitores, a cada vez 

circulamos pelos caminhos da ficção, somos também outros. O gesto da escrita da 

narrativa em estudo pode, ao que parece, ser comparado a uma metáfora corporal ou 

orgânica cuja interpretação depende da ruminação4 que processamos. Assim como se 

mastiga por muito tempo os alimentos para digeri-los mais facilmente, da mesma  

maneira  o  que lemos; longe de entrar totalmente cru em  nosso  espírito,  não  deve  ser 

transmitido à memória, à escrita ou à leitura senão depois de ter sido “mastigado” e 

“triturado”. Dizemos isto porque precisamos de certo nível de bagagem literária para 

“digerir” um romance capaz de delinear o corpo de uma teoria dentro de sua própria 

escrita. 

Relevante seria agora fazermos uso de alguns dos versos do livro Poesia (1979) 

de Helder Macedo, visto que o eu-lírico presente nestes poemas parece congregar ideias 

concernentes também ao romance que aqui estamos a analisar. O papel funciona como 

um ‘óvulo vazio’ que só é fecundado pelo corpo e pelo canto que o eu-lírico constrói. 

Nesse sentido, as palavras não estão fechadas em seus sentidos: buscam-se as palavras  

 

_________________________________ 

4 Pensamento proveniente do filósofo alemão Friedrich Nietzsche em sua obra intitulada A 

Genealogia da Moral, publicada em 2009 pela Editora Escala.  
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como em um constructo, tudo está por ser feito e  por  ser  edificado. O papel  

preenchido  é, então,  como  um  corpo fecundado, grávido de palavras que só se tornará 

matéria através do verbo. Assim que o papel conseguir erigir sua ‘estátua de palavras’, 

as fronteiras são abertas e o corpo fecundado estará impresso por “peças, // que apenas a 

memória finge um todo” (MACEDO, 1979, p. 117).  

 Assim como em sua poesia, a narrativa em questão também seduz pela 

composição de suas partes, de seu “quebra-cabeça” - obra de memória e de imaginação, 

que mescla o eu-autoral ao eu-narrador, em que o passado se associa ao presente e os 

jogos de discursos, de intromissões e de (des)encaixe são transparentes. Mosaico que 

deixa ver o ser e que tem a forma do sujeito por apresentar seus imprevistos, suas 

indecidibilidades, seus nexos ou a falta deles. Romance que une a história pessoal e 

coletiva, que mostra o colonizador e o colonizado, os sustos, os medos e os receios 

diante de uma polícia política que castiga e que pune os que não possuíam um 

comportamento condizente com o regime salazarista. E, ainda, obra que se apropria do 

discurso alheio como paródia ou como metáfora do que se está a escrever, como na 

passagem em que parafraseia Machado de Assis -, “perdoe o leitor que ainda não deu 

por isso” (MACEDO, 1991, p. 39), do estilo “oblíquo e dissimulado” que está sendo 

apresentado, ou pela carta que o personagem Medeiros supostamente teria escrito para o 

narrador, fazendo troça de um dos versos de Cesário: “escrevo-te porque estou cruel, 

frenético, pouco exigente, e até já te escrevi outras cartas que não mandei” (Idem, p. 

128).  Estamos sendo apresentados a um ‘mundo dos outros’ 5 - expressão utilizada pelo 

narrador do romance -, a um mundo de sombras “circundante onde tudo e nada disto 

aconteceu” (Ibidem, p. 219-220). 

No último capítulo do livro intitulado “Em que o autor se despede de si próprio e 

reafirma o não-propósito do seu livro”, Helder Macedo - o narrador, é claro - está mais a 
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evidenciar o que se propôs a fazer em sua obra do que o contrário. Em um pensamento 

que toma a forma de versos, fica patente, aos olhos do leitor, que estivemos diante de 

‘memórias difusas’, ‘da vida dispersa’, ‘num mapa mudado’, onde as permutações da 

imaginação e da memória são todas possíveis. Afinal, o que podemos imaginar sempre 

existe - obviamente em outra escala e em outro tempo -, nítido e distante, como em um 

sonho6. Estamos diante de uma escrita que, marcada pela memória, acaba por 

transparecer o movimento de combinação e de alternância, propondo e retomando 

direções e ritmos. Tal escritura é magnífica por “acolher, em esforço ordenador, 

monumentos e obras, fragmentos de idéias e de desejos, espalhados por lugares os mais 

variados e postos de algum modo em intercâmbio” (SANTOS, 1999, p. 16). Magnífica 

ainda, será a memória e a folha de papel  impressa  por  ela, na medida  em  que  amplia, 

enquanto leitores, nossa capacidade de identificar, distinguir, aproximar, reconciliar ou 

conflitar desejos, valores e forças até então arquivados e entregues em certo instante ao 

não saber e ao não lembrar. A escrita nos retira do esquecimento, põe em evidência, e 

preserva fatos e acontecimentos permitindo construir uma perspectiva da História, seja 

no âmbito coletivo, seja no individual. É por meio da escrita que revelamos a máquina 

mental de cada sujeito, fazendo emergir, à cena dos textos, o pensamento vivo, 

perspicaz. E é, ainda, através desse pensamento que se vai estruturando as (des)ordens, 

as mudanças súbitas de assunto e de rumo, expondo a interioridade e deixando ver o 

inconsciente do sujeito que está a escrever. É preciso considerar que a mediação entre os  

 

 

_________________________________ 

5  Vale dizer que o sintagma que o narrador de Partes de África fez uso pode estar também sendo 

remetido – em um caráter intertextual - ao livro de José Gomes Ferreira intitulado da mesma forma.   

6  Algumas das ideias presentes neste parágrafo estão presentes n’O Último Leitor de Ricardo Piglia.
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sujeitos (aquele que escreve e aquele que lê), em sua relação com a ‘realidade’, o 

mundo objetivo, só será possível por meio de linguagem. Afinal, a obra como 

linguagem é constructo humano, quer dizer, construção estética pensada em sua 

essencialidade tanto para o narrador-autor como para o leitor compromissado com o 

texto. Portanto, o texto literário sempre será independente da realidade objetiva, já que a 

literatura não recria a realidade, mas constrói/representa realidades.  
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4. Prospectos cambiantes: perspectivas gerais dos romances de Bernardo 

Carvalho  

 

 

 

A situação era cada vez mais incompreensível. Desde que o acordaram 
no castelo – na verdade uma ruína, a única propriedade que lhe 
sobrara entre todas as outras tomadas pela Revolução e não 
recuperadas sob o Império – até levarem-no para aquela cela escura, o 
barão não só ignorava a identidade da vítima e os detalhes do crime de 
que era suspeito, mas o que diziam aquelas pessoas à sua volta. Não 
entendia nada. Insistiam em chamá-lo por um nome que não era o seu 
[...]. 

Bernardo Carvalho 
Medo de Sade 

 

 

Tentei lhe explicar que pretendia escrever um livro e mais uma vez o 
que era um romance, o que era um livro de ficção (e mostrava o que 
tinha nas mãos), que seria tudo historinha, sem nenhuma conseqüência 
na realidade. 

Bernardo Carvalho 
Nove Noites 

 

 

Como não tenho nada para fazer, saio pelas ruas em busca de um rosto 
conhecido [...]. Vejo de relance um homem que entra por uma porta 
lateral. E por um instante tenho a impressão de reconhecê-lo. 

Bernardo Carvalho 
Mongólia 

   

 

 

Bernardo Carvalho, considerado um dos autores mais originais do cenário 

literário brasileiro da contemporaneidade, é conhecido no Brasil e internacionalmente, 

em momento inicial, por ter sido durante algum tempo correspondente em Paris e em 
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Nova Iorque da Folha de São Paulo. Hoje, é conhecido, sobretudo, por contribuir para a 

literatura brasileira com várias análises críticas, contos e romances, tendo sido Nove 

Noites (2002) agraciado com o Prêmio Portugal Telecom de Literatura em Língua 

Portuguesa e,  Mongólia (2003), com o Prêmio Jabuti e com o da Associação Paulista 

de Críticos de Arte (APCA).  

A tessitura do texto deste escritor atrai e inspira por abarcar novas facetas do 

texto literário, por construir um enredo aparentemente linear, mas que se quer 

fragmentado, que pretende ser montado, que exige a participação ativa daquele que lê.  

Bernardo Carvalho nos deixa ver não somente o Brasil - o que pensa sobre o 

país, como vive o povo desta terra - , mas também outros países, confrontando outras 

formas de pensar e de agir, novos comportamentos e visões críticas acerca destes 

mundos. Quando dizemos que o autor nos deixa lançar um olhar para o Brasil através de 

seus romances, não queremos dizer que todos eles sejam ambientados neste país - 

alguns deles não o são, como sabemos -, mas há sempre um personagem, um indício 

e/ou um vestígio brasileiro. São textos que procuram integrar o outro a nós e nós aos 

outros; são escritos que pretendem demonstrar o contato, a mistura e o 

comprometimento que abarca a noção de nosotros, de nós com os outros e com os 

outros de nós mesmos. A escrita se torna, então, o lugar da congruência, ou seja,  um 

espaço em que a ficcionalidade trabalha ao lado da realidade e, ao mesmo tempo, cria a 

sua própria.   

Bernardo Carvalho, ao falar para a comunidade acadêmica da UFMG, em uma 

conferência sobre a “Experiência da Ficção” - em novembro de 2007, no ciclo 

“Sentimentos do Mundo”, que comemorou os 80 anos da Universidade -, dedicou boa 

parte do tempo contando fatos inusitados de suas viagens à Mongólia, ao Japão e à 
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Rússia. Ressaltou que seus deslocamentos pelo mundo não seguem a tradição dos 

escritores-viajantes que relatam o que viram, mas afirmou que seu projeto de criação 

configura um curto-circuito provocado pelo contato de sua subjetividade com o lugar 

visitado. Apontou que seus livros são sempre “cosidos” escapando de reconhecimentos 

e de identificações, apostando que tudo deve ser feito por meio da ‘experiência da 

ruptura’, mesmo que seja através de uma linguagem simples, não deixando de estar 

envoltos em uma estrutura complexa. 

O jornalista e escritor carioca descreve o mundo e constrói seus sentidos a partir 

do que vê. No entanto, deixa à mostra que o que vemos é resultado de uma série de 

convenções que, uma vez invertidas, provocam um estado de perturbação e de mal-

estar. “Instiga-nos a ver seus personagens e a vida que lhes dá a partir da idéia do 

movimento, da deriva, da migração, da errância, através do tempo, do espaço, dos 

gêneros, dos nomes” (SANTOS, 2006, p. 133-134). Na acepção de Anderson Luís 

Nunes da Mata (2005), é o deslocamento o que cria sentido à ficção e, para pensar essa 

deriva, há que se ter sempre em vista a estrutura fixa com a qual ela se relaciona. Por 

isso, para cada movimento, haverá sempre uma estrutura fixa, relativa à prática social 

correspondente.  

Dono de uma escrita com arquitetura complexa, Bernardo Carvalho não se 

compraz com simplificações totalizantes, deixando sempre a dúvida, a suspensão, como 

o eixo da representação. Suas narrativas não investigam apenas aquilo que somos, mas 

aquilo de que diferimos; não servem  para estabelecer uma identidade, mas para dissipá-

la em benefício do outro que somos, a fim de que nós, hoje, sejamos capazes de dizer e 

de ver o que somos, as novas possibilidades de vida, os novos processos de subjetivação 

através de uma produção de modos de existência.  
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A  leitura de textos literários de Bernardo Carvalho permite ao leitor pensar nos 

outros e nos outros de si mesmo. Através da exposição dos outros, deparamo-nos com 

configurações que nos causam estranhamento, que nos fazem refletir e questionar nossa 

cultura, suas formas de agir e de pensar a “outridade”. É também por meio desses outros 

presentes nos textos - principalmente a forma como, mirando o outro, nos vemos - que 

construímos nosso caráter e nossa percepção identitária. Trabalha-se com a realidade do 

mundo factual para dela extrair a ficcionalidade que perpassa a memória e a imaginação 

de cada um.  

Como pudemos notar, diante das obras de Bernardo Carvalho, somos também 

levados a pensar a questão da alteridade, já que seus enredos transitam majoritariamente 

pela construção do duplo, do simultâneo, do passado/presente, do silêncio/fala, do 

efêmero/permanente, da memória/empiricidade, sendo emoldurados através de uma 

“construção melindrosa”, que demanda perspicácia e compreensão. Os acontecimentos 

não se destinam à permanência, à ação em conjunto, mas constituem passagens, 

manifestações. 

Pensando sob a perspectiva do que comumente se entende por pós-modernidade,  

o sujeito é percebido como descentrado e fragmentado, já que o núcleo interior, antes 

visto como responsável pela subjetividade de cada um, é agora diluído em vários 

núcleos. Finda-se a concepção de indivíduo com identidade única, surgindo a concepção 

de indivíduo múltiplo em si mesmo, e como tal, produto das escolhas contraditórias que 

faz no mundo em que vive. É sob esta perspectiva que Stuart Hall reitera: 
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[...] a identidade torna-se uma “celebração móvel”: formada e transformada 
continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados 
nos sistemas culturais que nos rodeiam. É definida historicamente, e não 
biologicamente. O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, 
identidades que não são unificadas ao redor de um “eu” coerente. Dentro de nós há 
identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas 
identificações estão sendo continuamente deslocadas. 
(HALL, 2003, p. 10-11) 
 

 

 

Na sociedade da ‘modernidade tardia’ quase nada é duradouro ou permanente, 

nem mesmo as relações interpessoais que a cada dia se fragmentam, devido ao anseio 

dos sujeitos por suprir expectativas e ambiguidades que, - em muitos casos -, se 

apresentam contraditórias e mais exigentes. Deste modo, também a literatura 

contemporânea passa a ser marcada pelo fragmento, pelo estilhaço. A estratégia 

narrativa começa a se pautar na encenação da perda ou da ausência de construções 

organizadoras de sentido.  

Em Nove Noites, podemos perceber que os relacionamentos, os sentimentos e os 

cenários por que circulam os povos ditos “civilizados” - aqueles não considerados 

aborígines - são marcados pela independência de ações em conjunto, pelo preconceito, 

pela dificuldade de diálogo e de aproximação. O romance, que será mais 

detalhadamente trabalhado no sub-capítulo a seguir, retoma a figura histórica de Buell 

Quain, caracterizando-o como alguém sem lugar  no mundo, pois o antropólogo se 

sentia deslocado, com a sensação de não pertencimento ao espaço indígena e a tantos 

outros lugares por que passou. O personagem esteve em muitos espaços, mas todos eles 

não lhe despertavam um sentimento de pertença. O que se apresenta é uma sensação de 

vazio, de esgotamento, de ausência de vida em vida, que parece fazer parte de um fardo 

que Quain carregaria. 
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Nas narrativas de Bernardo Carvalho, em geral, narradores, histórias, 

personagens, todos percorrem terras diversas, conhecem realidades estranhas, ousam 

adentrar um território que os “desenraiza”.  É essencial que a vontade de saber 

compartilhe do entusiasmo poético pelo desconhecido. Sem se esquecer de que o 

homem não é composto apenas de intelecto, o referido autor observa o mundo na 

interpenetração entre o dado objetivo e a repercussão subjetiva, para alcançar uma 

realidade pautada por oposições de contrários que não se excluem absolutamente. 

Para alguns autores, assim como para Bernardo Carvalho, a literatura deve 

recriar constantemente o mundo, não devendo jamais contentar-se em perpetuar o que já 

é conhecido, já que não basta simplesmente observar e descrever a realidade para poder 

interferir no crescimento humano e expandir os limites da realidade conhecida em 

direção ao desconhecido. O desejo de descobrir, a busca permanente e a força de 

imaginar assinalam a “literatura de exceção”. O mundo é suscetível a sentidos 

contraditórios ou mesmo completamente inconciliáveis que tornam a experiência 

humana altamente instável. Embora a meta da vontade de saber seja descobrir a 

‘verdade’ encoberta pelas aparências ilusórias da realidade, a demanda por alcançá-la 

precisa contar sempre com uma forte resistência quando ela se desvia da determinação. 

Parece que a busca deve “andar sempre em descompasso” quando se trata de definir a 

verdade. Como o próprio escritor nos diz pela voz de um de seus personagens: “a 

insatisfação com o que existe é o único caminho para uma literatura de verdade” 

(CARVALHO, 2005, p. 195).  

Mongólia  é uma narrativa de viagem em que se cruzam as histórias de três 

personagens: um diplomata aposentado que relata a história de um outro (conhecido 

como Ocidental) encarregado de descobrir o paradeiro de um jovem fotógrafo 

desaparecido um ano antes nos Montes Altai. Esse relato é feito por meio de diários 
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entregues ao diplomata aposentado: um deixado pelo fotógrafo e outro escrito pelo 

Ocidental durante a busca do desaparecido. Os diários mostram os desabafos, as 

aventuras e os apontamentos sócio-culturais, arquitetônicos e naturais da Mongólia. Por 

meio deles, o leitor conhecerá a realidade religiosa, cultural e política dos mongóis e 

confrontará os pontos de vista expostos com a cultura ocidental. Os personagens  

relatam, ainda, o contato com os nômades no deserto de Gobi; a vida dos tsaatan, 

criadores de renas; o encontro com um improvável monge budista e com um falcoeiro 

cazaque. Além disso, o romance revela a dificuldade de se relacionar com o 

desconhecido, expondo preconceitos e limites, enquanto um busca pelo outro.  

Como se pode perceber, Mongólia presenteia o leitor com um vasto leque de 

situações e personagens que possibilitam o estudo de questões como alteridade, 

estranhamento, desenraizamento e perda de referencial. A referida obra nos reporta a 

uma viagem ao exterior e ao mesmo tempo ao interior do ser humano. Para que 

possamos produzir uma discussão mais aprofundada, seria oportuna a recuperação da 

seguinte reflexão de Tzevetan Todorov:  

                                             
            
                                              
 
              
O homem desenraizado, arrancado de seu meio, de seu país, sofre em primeiro momento: 
é muito mais agradável viver entre os seus. No entanto, ele pode tirar proveito de sua 
experiência. Aprende a não mais confundir o real com o ideal nem a cultura com a 
natureza, não é porque os indivíduos se comportam de forma diferente que deixam de ser 
humanos. Às vezes ele fecha-se em um ressentimento, nascido do desprezo ou da 
hostilidade dos anfitriões. Mas, se consegue superá-lo, descobre a curiosidade e aprende a 
tolerância.  
(TODOROV, 1999, p. 27) 
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         Os personagens centrais de Mongólia  são todos homens desenraizados. Por uma 

razão ou outra, acabam por se encontrar sempre numa situação de isolamento, de 

distanciamento com o ambiente que os circunda, mesmo não estando em terra 

estrangeira. Seria interessante começar a análise dos personagens pelo próprio narrador, 

pois sua profissão já proporciona um farto e evidente material para tratar tais temáticas. 

Ele é um diplomata aposentado e, portanto, teve de, forçosamente, se expor ao contato 

com culturas e modos de vida estranhos aos seus próprios. Representou o seu país nos 

mais remotos pontos da Terra, mas revela-se frustrado por não haver realizado seus 

anseios na vida profissional ou sequer mantido uma vida pessoal estável e satisfatória, 

como ele próprio reconhece ao falar de seus casamentos fracassados. Deixa também 

transparecer que, mesmo depois de retornar à pátria, conservou sua condição de ser 

isolado, não inserido completamente no local em que passou a residir: é estrangeiro em 

sua pátria.  Mudou-se para o Rio de Janeiro, porém viu-se incapaz de se integrar à rotina 

de beleza e de violência da cidade, refugiando-se então em seu apartamento onde, à 

exceção dos netos, não recebia ninguém. 

         Outro dos protagonistas da trama, o Ocidental também foi um diplomata, embora 

tenha abandonado a profissão. Aqui se encontra a personificação mais evidente do 

indivíduo deslocado, desconfortável e pouco à vontade em qualquer lugar. Essa relação 

de conflito inicia-se no seio de sua vida familiar, pois, filho de mãe solteira, viu-se 

sozinho com a morte desta e com a rejeição paterna. Não há indícios claros sobre a 

razão que levou o filho rejeitado a fazer a escolha pela diplomacia. Fica explícito, no 

entanto, pelas intervenções do personagem-narrador, que o Ocidental não se adequou às 

imposições da vida diplomática e que a abandonou logo após os eventos narrados no 

romance:  
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Podia ter seguido uma carreira brilhante, porque era um homem inteligente e ambicioso, 
mais ambicioso do que eu, pelo menos, mas também não era um sujeito fácil. Não era 
talhado para obedecer ordens ou deixar de dizer o que pensava  por respeito à hierarquia. 
Tinha escolhido a profissão errada. Eu sabia bem o que era isso. Era provável que, ao 
voltar para Xangai, já estivesse decido a abandonar a carreira, que largou um ano depois, 
de repente e para o espanto de todo mundo, menos o meu.  
(CARVALHO, 2003, p. 11) 

 

 

 

         Merece também uma atenção especial o desequilíbrio causado no personagem ao 

ser exposto tanto à cultura chinesa quanto à mongol. Percebem-se várias reações 

inadequadas a um profissional de sua área. Um etnocentrismo explícito e agressivo que 

algumas vezes chega a ser ingênuo se alternado com um olhar paternalista, porém não 

menos preconceituoso. É  relevante ressaltar, ainda, o fato de ele nunca se sentir seguro. 

Desconfia a todo o momento de estar sendo ludibriado, assusta-se com a violência 

velada, mas não menos intensa que separa e une as sociedades brasileira e mongol. É 

irônico o fato de que, após ter percorrido um espaço tão inóspito e desconhecido, em 

uma missão diplomática que se confunde com uma saga de caráter pessoal, o Ocidental 

acabe assassinado em seu próprio país, ao tentar resgatar, dessa vez, seu filho, numa 

negociação com sequestradores e não mais com estrangeiros. 

         Outro protagonista do romance é o Desaparecido. Não se sabe o nome verdadeiro 

do rapaz, no entanto o adjetivo pelo qual ele é denominado por aqueles com quem 

mantém contato na Mongólia é no mínimo sugestivo: desajustado, a tradução 

encontrada para Buruu nomton. Desaparecido ou desajustado, o que salta aos olhos são 

os elementos que fazem desse personagem uma figura estranha e fora de lugar em quase 

todos os ambientes em que circula. Filho único de empresário influente, não segue a 

trilha traçada pelo pai, já que prefere a vida de fotógrafo atraído pelo exótico, 

arriscando-se numa aventura excêntrica nos confins da Ásia Central. Pode-se afirmar, 
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com uma razoável margem de certeza, que o relacionamento entre o jovem e seu pai não 

era dos mais afáveis, já que, somente após meses de falta de contato com a casa paterna 

e com um providencial telefonema de um guia mongol, foi dado o sinal de alerta e 

pedido o início das buscas pelo jovem.  Se não fica claro o principal motivo do 

estranhamento causado pelo brasileiro entre os habitantes do país visitado, o romance 

evidencia o fato de ele não seguir costumes ou cumprir regras. Isso não constituiria por 

si só um elemento surpreendente, já que um fotógrafo estrangeiro poderia facilmente se 

encaixar nessa descrição em qualquer situação ou local. Entretanto, o relato, 

entrecortado por silêncios exasperadores, de um dos guias que o acompanhou, revela 

que a natureza do desajuste era de ordem mais profunda. Havia também a questão de 

uma possível homossexualidade. Ninguém vive mais longe dos códigos que regem a 

sociedade tradicionalista que um homossexual, estando ele no Brasil ou na Mongólia.  

         O pai dos dois personagens centrais é um homem que pouco aparece na história. O 

que se sabe dele é que era um homem arrogante de temperamento intempestivo, viúvo e 

inválido. Embora soubesse da existência de um segundo filho, não dava importância a 

isso, já que considerava ter um filho único, e mesmo com este não mantinha uma 

relação próxima. Diante desse quadro, não seria despropositado afirmar que ele também 

era uma pessoa com dificuldades de relacionamento com o mundo a seu redor, embora a 

natureza dessa dificuldade e o modo como ela se operava não tenham sido muito 

explorados no romance. 

          Um acréscimo enriquecedor nessa galeria de personagens que destoam do mundo 

a seu redor e constituem um elemento de desestabilização são os dois guias que 

auxiliam os irmãos, cada um em seu momento particular, no percurso através do espaço 

onde se desenrola a ação. A descrição do primeiro deles, Ganbold, já o coloca como um 

ser diferente, distante do estereótipo que as pessoas têm de um homem mongol: tinha 
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não mais de trinta anos, orelhas de abano e um aspecto frágil e ressabiado. Além disso, 

usava óculos e cabelo à escovinha, figura oposta àquela do homem vigoroso vestido 

para a luta, esporte nacional, que geralmente salta à nossa mente. 

           O segundo guia, Purevbaatar, estudara em Londres, falava fluentemente o inglês 

e chegou a viver por algum tempo com uma inglesa. Jamais poderia ser um ocidental, 

mas, por outro lado, fora tocado profundamente por uma influência externa e tampouco 

conseguiria, portanto, seguir incólume. Sua presença entre seus conterrâneos passaria 

necessariamente a exercer um efeito desenraizador. Seus novos hábitos são mesclados e 

seus atos e julgamentos, que foram alterados por seu contato com o outro, constituem, 

via de regra, dados novos, uma fonte propagadora de uma provável visão de 

desligamento em relação aos costumes e hábitos que vêm naturalmente através da 

educação recebida desde o nascimento. 

          Seguindo a linha de raciocínio trilhada por Todorov em O homem desenraizado, 

pode-se concluir que nem toda ruptura e/ou cisão são necessariamente trágicas, já que, 

uma vez observada certa prudência,  esse processo geraria indivíduos cosmopolitas e 

plurais. Entretanto, nem sempre os fenômenos sociais se dão de forma ideal ou mesmo 

celebratória, e profundas sequelas passam a marcar os seres humanos sujeitos a eles. 

Certos processos de erosão da identidade cultural são bastante traumáticos. Sem dúvida, 

não se pode condenar os indivíduos a serem perpetuamente reféns dos hábitos e dos 

costumes de suas culturas ancestrais, pois tudo na vida muda; portanto, a melhor das 

hipóteses de que se dispõe nesse nosso mundo globalizado seria um movimento de 

‘transculturação’, ou seja, um processo de negociação entre os dados do suposto código 

antigo e os de um código novo. 

Fica detalhado na própria narrativa que a sociedade mongol passou por vários 

processos traumáticos, de uma brutalidade sem justificativa. No princípio do século XX, 
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o país foi, através de uma revolução fomentada por elementos externos, arrancado de 

uma cultura religiosa profundamente arraigada na alma da população e lançado em um 

regime comunista essencialmente ateu. Não houve nenhuma preparação para essa 

transposição. Ocorreu, sim, a imposição de uma nova forma de vida, de novos valores, 

de uma nova cultura. Como não foi fruto de uma escolha consciente e voluntária de seu 

povo, alguma reação, ainda que não explícita, necessariamente teria de germinar.  A 

dissolução do mundo comunista lançou novamente essa sociedade em uma diferente 

realidade: o capitalismo que durante décadas havia sido o inimigo, tornou-se 

abruptamente a única verdade. Percebe-se sem dificuldades que aí está a origem de toda 

a tragédia.  

           Duas rupturas extremas em menos de um século produziram um efeito que até 

hoje não foi dimensionado. A tragédia desses acontecimentos reside no fato de as 

pessoas não terem escolhido em momento algum fazer essas trocas de referenciais. O 

que houve foi a subtração de uma tradição, sem que a ela fossem fornecidas as 

ferramentas essenciais para que lograssem sobreviver nesse novo contexto. 

           Percebe-se, no decorrer da narrativa, que se trata de um território invadido e dois 

elementos invasores são mais perceptíveis. O primeiro deles é o russo, não só com a 

língua, mas com a arquitetura e a tecnologia. Os anos de dominação comunista 

impuseram uma forte dominação de tudo o que vinha da antiga União Soviética. O 

segundo elemento - que é segundo, menos por uma questão hierárquica que histórica - é 

a influência ocidental. O capitalismo irrompe no mundo mongol não só com a força do 

dado econômico mais evidente, mas também com a presença irresistível da indústria 

cultural, além de propiciar um influxo humano sem precedentes. 

           O tecido social começa a se romper e as “feridas” ficam expostas. A descrição 

dos subúrbios da capital do país e o desolamento de outras localidades retratam uma 
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sociedade perdida, sem rumo, abandonada em uma encruzilhada, sem uma sinalização 

que lhe indique um norte, nem meios que lhe permitam se deslocar de onde está. A 

percepção da decadência é fortíssima e a violência invade os espaços de forma singular 

- sutil para os olhos de um brasileiro, mas muito intensa e, por vezes, insuportável.   

          Talvez não haja nada tão recorrente durante toda a narrativa que a presença dos 

bêbados. Sem ser didático nem tentar impingir explicações sociológicas que pouco 

contribuiriam para a compreensão da obra, o narrador vai apresentando ao leitor uma 

infinidade de situações e contextos nos quais a figura dos bêbados ou a simples alusão 

ao álcool se tornam parte integrante do quadro delineado por ele. No entanto, é no 

mínimo curioso que a primeira vez em que a palavra ‘bêbado’ aparece seja justamente 

após uma elucidação a respeito do abandono do alfabeto tradicional mongol em favor 

do cirílico russo. Depois desse evento, que se dá quando o Ocidental resolve  fazer um 

passeio por Ulaanbaatar, a presença dos bêbados se maximiza.  Na primeira parte de 

sua viagem, o Desaparecido passa por vilas como Tsagaannuur que é conhecida 

exclusivamente pela predileção de seus habitantes pelo etilismo. Quando ele chega a seu 

objetivo, que é a aldeia dos tsaatan, a história se repete - os homens estão bêbados e 

continuam a se embebedar noite adentro. É um povo marcado pela decadência e o 

contato com o mundo exterior só os fez mais conscientes de sua miséria, segundo 

palavras do próprio viajante. Os dois irmãos, em suas passagens pelo país, são 

exaustivamente expostos a essa situação.  

         A passagem mais impactante envolvendo o alcoolismo é aquela em que a ele se 

junta o fenômeno da violência urbana e o da apatia diante da desgraça alheia: um jovem 

bêbado se encontra caído no chão, com uma poça de sangue debaixo de seus ouvidos; 

ele geme, mas ninguém o socorre. O ser humano é destituído aqui de toda a dignidade, é 

reduzido a menos que um objeto, não chegando a ser nem mesmo um estorvo. 
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A esse retrato da vida na capital da Mongólia, poderíamos justapor aquele feito 

pelo personagem-narrador sobre o cotidiano de violência e de exclusão na cidade do Rio 

de Janeiro. Logo no primeiro capítulo, ele narra o atropelamento de uma menina, filha 

de mendigos ou suburbanos, representante, portanto, dos grupos sociais incômodos na 

orla da zona sul carioca; em outro momento, nota-se a banalização da morte, quando se 

descreve a cena do assassinato de um homem envolvido na eterna disputa entre 

quadrilhas, evento que parece não provocar mais nenhum tipo de indignação ou mesmo 

reação.  

         Outro aspecto que merece um olhar mais aprofundado é a questão do espaço e de 

como o Ocidental é afetado pelas características por ele atribuídas a duas cidades 

chinesas:  Xangai e Pequim. A comparação entre ambas salienta as diferenças 

marcantes entre estas duas metrópoles orientais. A primeira é uma cidade que lhe atrai, 

terrível, mas paradoxalmente humana, apontada como um lugar idiossincrático, onde há 

a coexistência do confronto, do conflito e das diferenças. Na percepção do brasileiro, as 

desigualdades fazem dela um lugar pleno de vida. Por outro lado, Pequim é um espaço 

inumano justamente por lhe terem sido subtraídas as qualidades que o Ocidental vê em 

Xangai: 

 

 

 
Em Pequim, ao contrário, tentam banir  há décadas, provavelmente há séculos, todas as 
contradições para fora da capital. São grandes espaços, esplanados e avenidas para 
cidadãos subjugados e obedientes, ao lado dos últimos resquícios dos velhos hutongs, 
aglomerações caóticas e labirínticas, favelas de alvenarias e pedra baseadas na antiga 
disposição dos acampamentos mongóis. Os parques são como ilhas confinadas entre 
grandes avenidas. Na verdade, são prisões.  
(CARVALHO, 2003, p.17) 
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          A justaposição de elementos excludentes, a forçosa convivência com o outro em 

Xangai transmitem uma ideia de familiaridade ou de reconhecimento. Em 

contraposição, a capital chinesa lhe causa aversão por tentar eliminar os elementos que 

ele talvez saiba existirem dentro de si próprio.  

          Também é relevante ressaltar as inúmeras passagens do romance nas quais os 

personagens tecem as mais distintas e subjetivas observações a respeito dos aspectos da 

vida dos lugares por onde passam e das pessoas com quem têm contato. Mistura-se aí 

uma vasta gama de vozes que ora se revelam tolerantes, curiosas, interessadas em 

crescer com a experiência de se travar contato com culturas diferentes das suas e ora se 

mostram extremamente perspicazes, partindo de um referencial particular, no caso, a 

herança cultural dos países ocidentais, para traçar paralelos e diminuir aquilo que não é 

um espelho desta. 

A partir desses apontamentos, nossa leitura do romance Mongólia sugere 

caminhos para pensar os personagens representados como uma espécie de 

personificação do desenraizamento e da percepção de isolamento do ser humano no 

mundo contemporâneo. Os três brasileiros em território estrangeiro não se identificam 

com as paisagens pelas quais passam. O jovem desaparecido vai à procura de um 

território exótico e lá se aventura numa odisséia para decifrar um mistério cuja resposta 

talvez lhe trouxesse o vislumbre daquilo que crê fazer dele um desajustado. O Ocidental 

é o filho preterido, que não encontra em outros países um lar e, ao voltar para o seu, é 

assassinado. E o narrador, por sua vez, é o diplomata insatisfeito, que não conseguiu 

lançar raízes e segue uma vida só; ele é o que difere daqueles que ainda podem ter a 

ilusão de se acharem iguais. 

Devemos, ainda, ressaltar que nesta, como em outras narrativas de Bernardo 

Carvalho, a busca da ‘verdade’ deve contar sempre com o desvio de um sentido 



111 

 

procurado, mas que não se entrega à comprovação objetiva. Não faltam indícios de que 

a investigação deve percorrer caminhos sinuosos, uma vez que o deserto mongol é a 

representação geográfica de um labirinto sem paredes onde tudo se mostra tão ambíguo 

e impalpável que é bem provável que o objeto buscado não tenha jamais existido 

realmente. Sendo necessariamente o espaço no qual se perde cada vez mais o sentido 

das coisas, onde o risco de se extraviar ante o desconhecido sempre acompanha a 

escolha de um novo caminho, o labirinto oferece pistas enganosas que levam os 

personagens a “rodar” em falso, como os sinais encontrados junto aos nômades do 

deserto, referências que nunca estão no mesmo lugar, já que se deslocam de acordo com 

as estações em uma paisagem definida por hesitações. Quem segue as rotas do deserto 

deve tomar cuidado com a grandiosidade da paisagem, que é escorregadia e nebulosa 

como as palavras: 

 

 

As estradas da Mongólia na realidade são pistas que o motorista tem que decifrar entre 
dezenas de outras, são marcas de pneus em campos de pedras, desertos e estepes. 
Marcas deixadas por pneus que, de tanto incidirem sobre o mesmo caminho, acabam 
criando uma pista. Muitas vezes, no deserto, por exemplo, não há nenhum ponto de 
referência além das trilhas deixadas pelos pneus de outros carros. Os motoristas 
insistem em segui-las, como quem toma o caminho seguro, tradicional. O bom 
motorista é aquele que sabe achar a sua pista no deserto. A boa pista. 
(CARVALHO, 2003, p. 137-138) 

 
 
 
 
 

Como pudemos notar, os sujeitos contemporâneos construídos por Bernardo 

Carvalho sofrem sempre de uma espécie de “crise”. Essa “crise” é o vazio em que se 

encontram ao estar no espaço do outro. São personagens livres, como nômades, que 

transitam de um lugar para o outro, mas que, na verdade, encontram-se presos a um 

ambiente que é original para eles. Dito de outro modo, os indivíduos se movimentam 
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em busca de uma ‘verdade’ e acabam por transitar pelo nada, pois não conseguem 

construir um sentido último para seus percursos. Sem conseguir de fato lidar com 

formas de linguagem que lhes são alheias, acabam por enfrentar apenas um emaranhado 

de narrativas inconciliáveis.  A dificuldade de compreender a subjetividade em um todo 

coerente se reflete não apenas nas práticas sociais dos personagens, mas também no 

modo de se relacionar com o espaço físico e geográfico: sempre em trânsito - entre 

viagens e migrações -,  esses sujeitos não têm uma territorialidade definida. 

Ainda sobre Mongólia, devemos aventar que Carvalho transforma a questão do 

movimento geográfico em estrutura central do romance: “o mapa apresentado ao leitor, 

no início da narrativa, mostrando os percursos das personagens, é ilustrativo de sua 

movimentação incessante” (MATA, 2005, p. 5). Não há ponto fixo, nem data de 

chegada, somente objetivos. O Desaparecido busca imagens da Mongólia enquanto o 

Ocidental tenta refazer o caminho daquele para encontrá-lo. Ao tratar da natureza do 

viajante, Guacira Lopes Louro destaca que não há um ponto de chegada, “o que 

interessa é o movimento, e as mudanças que se dão ao longo do trajeto” (2004, p. 13). 

As viagens como tentativas de interpretação - ou como busca pela ‘verdade’ - acabam 

por colocar os sujeitos ficcionais em choque com outras culturas, em um “entre-lugar”. 

Estas viagens não perfazem somente o âmbito geográfico, mas também o psicológico, já 

que os romances estão sempre alinhavados pela memória, pela reconstituição da 

‘verdade’, pela incompreensão e pela interpretação. 

Inspirado pela filosofia do escritor francês Marquês de Sade, o romance Medo de 

Sade, publicado em 2000, apresenta uma espécie de ambiente lúdico em que se alternam 

as ações do marido e da mulher em um mundo de (des)virtudes ideal para propor um 

jogo de medo e de traição. As regras: cada cônjuge “prega uma peça” no outro e aquele 

que tiver mais medo perde; da mesma forma, quem matar o companheiro se enreda em 
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um paradoxo, porque também abdica da própria vitória - quem morre ganha, torna-se 

algoz e vítima da morte do outro. Uma escola do medo, uma provação permanente, em 

que o acaso exerce papel fundamental. Distribuída ao longo de dois atos, essa narrativa 

teatral propaga os espaços de sombras, de aprisionamentos e de (in)verdades. É 

insuportável a escuridão e assustador o conhecimento do que emerge na penumbra: “Se 

eu lhe disser o meu nome, é capaz de você não suportar mais a escuridão, nem a minha 

presença” (CARVALHO, 2000, p. 15).  

Um barão, associado à figura do Marquês de Sade, “do alto dos seus quarenta e 

poucos anos” (Idem, p. 13), encontra-se preso em uma cela de pedra - o que pode ser 

identificado pelo tato - , sem entender como fora parar ali. Uma semana antes, entregue 

à devassidão e aos excessos da vida humana, participa de uma orgia, em que tinha 

havido um assassinato. Sem se lembrar do que havia acontecido, fora detido e 

considerado louco por perguntar  incessantemente quem era a vítima - como se já não o 

soubesse, era o que lhe retrucavam em tom sarcástico de reprovação. Em uma situação 

cada vez mais intrigante, acha-se ali, conversando com uma voz que não se personifica 

em nenhum momento, expondo-lhe a falta de lógica pelo desconhecimento da 

identidade de sua suposta vítima. Ironicamente, a voz – supostamente a do Marquês de 

Sade – lhe adverte que precisa tentar esclarecer as lacunas que lhe permeiam a memória, 

já que o fato de não se lembrar dos acontecimentos não o isentaria da culpa. A partir 

desse fato, o Ato I se desenrola procurando desvendar o que poderia ter acontecido 

naquela noite. Contudo, os dois personagens se enredam em uma gama de situações 

hipotéticas que, obviamente, levam a um veredicto, a um final questionável.  

Se pensarmos acerca dos três romances aqui trabalhados, veremos que, assim 

como em Mongólia, também Nove Noites e Medo de Sade estão amalgamados por 

‘prospectos cambiantes’, pelo prazer da incessante procura; são marcados pelo trânsito, 
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pelo desejo do desvio e, afinal, pela busca de algo que, muitas vezes, não podemos e 

não sabemos como encontrar. A proposta dos livros é, indubitavelmente, o caminho 

para um enredo que pretende se fazer a partir da novidade, da desconfiança, 

apropriando-se ficcionalmente, de forma irônica, de discursos oriundos de registros 

supostamente comprometidos com o ‘real’:  reportagens jornalísticas, investigação 

acadêmica, diários, relatos confessionais e guias turísticos. O mote será urdido pelos 

dados extra-literários, que não estão imunes ou purificados de suas representações. Não 

é de se espantar que entremos fatalmente em um espaço em que as fronteiras entre 

realidade e ficção, e suas configurações, precisam ser questionadas e reavaliadas 

(repensadas), visto que o princípio de organização formal destes romances poderá ser 

substituído por outro, em um efeito de simulacro, gerando um final de “[...] dúvida 

calculada: como se do detalhe ao conjunto, a capacidade de ver o falso ganhasse 

progressivamente fôlego crítico” (MATA, 2005, p. 56).  

Outro ponto importante a ser pensado é que todo o universo criado por Bernardo 

Carvalho parece fazer parte da urdidura de um projeto literário que tem por intento 

mostrar a nós mesmos que a humanidade enfrenta, de forma cada vez mais radical, a 

experiência de se sentir em uma aldeia global. A ideia de globalização deixou de ser 

algo abstrato e tornou-se um dado palpável no cotidiano de quase todas as sociedades 

do planeta. O homem, mais que nunca, é exposto ao exótico, ao diferente, ao estranho. 

Cada vez mais frequentemente, pode-se detectar um mal-estar causado pela sensação de 

perda, de falta de referencial que, em algumas circunstâncias particulares, gera uma 

reação contrária de ódio e de violência inimagináveis.  

         O cidadão que caminha pelas ruas se deslumbra com o que o mundo pós-moderno 

pode lhe oferecer. Contudo, angustia-se com o vazio existencial, com a falta de 

referências, com o distanciamento de si próprio, e, por vezes, o medo substitui o gozo. 
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Houve o abandono, o enfraquecimento ou a transformação de instituições que 

milenarmente estruturaram as relações sociais: família, religião, trabalho. Nada mais é 

sólido ou seguro, a fluidez e a inconsistência estão na ordem do dia e, por isso, podemos 

falar em um ‘homem desenraizado’; estranho em casa e fora dela. Ao se deslocarem, 

consciente ou inconscientemente, voluntariamente ou não, de um espaço seguro, com 

regras conhecidas e fixas, para o desafio da vida contemporânea, as pessoas passam a 

ter contato com o diferente e também com a experiência de serem o diferente. Esse é 

talvez o grande desafio que o mundo (e, mais especificamente, a literatura) vive no 

momento: propor soluções para essa equação que vem sendo enfrentada há séculos e a 

cuja resposta satisfatória ainda não se conseguiu chegar. Nesse cenário, o labor literário 

de Bernardo Carvalho é um meio de tentar traduzir os vários questionamentos que ainda 

ficam em aberto em nossa sociedade. 
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4.1 Jogos de espelhos: uma leitura de Nove Noites de Bernardo 

Carvalho 

 

 
 

 

É preciso estar preparado. Alguém terá que preveni-lo. Vai entrar em 
uma terra em que a verdade e a mentira não têm mais os sentidos que o 
trouxeram até aqui.  

Bernardo Carvalho 
Nove Noites 

 
 
 
 
 

[...] toda manifestação literária é artifício, por mais espontânea ou 
natural que pareça. 

 
Bernardo Carvalho  

O mundo fora dos eixos 
 

 

 

Bernardo Carvalho se encontra entre os escritores que se opõem à concepção de 

arte como espelho da realidade. Sua obra pode ser considerada uma invectiva contra as 

teses que subordinam a ficção à reprodução de um mundo previamente constituído. O 

mundo estabelecido é combatido em sua aparente naturalidade, de forma que as 

representações sociais sejam redimensionadas sempre que a vontade requerer novos 

fundamentos. Citando uma aula de Nabokov - há alguns anos, em um encontro entre 

escritores de países periféricos, nos Estados Unidos - ,  Bernardo Carvalho lembra como 

ocorre o seu processo criativo na obra de imaginação: 
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A literatura não nasceu no dia em que um menino gritando ‘lobo!, lobo!’ veio correndo 
do vale de Neandertal com um grande lobo cinzento no seu encalço: a literatura nasceu 
no dia em que um menino veio gritando ‘lobo!, lobo!’ e não havia lobo nenhum atrás 
dele. [...] Literatura é invenção. Ficção é ficção. Chamar uma história de história 
verídica é um insulto tanto à arte quanto à verdade. 
(2005, p. 123) 
 
 
 
 
 
 
A imaginação opera por meio de associações variadas, configurando um sistema 

regulado por estruturas que fundamentam uma lógica em que cada ser pode ser um 

outro. Nos textos de Bernardo Carvalho, a ficção é uma farsa, um teatro, um sonho que 

deixa a estranha sensação, multiplicada a cada narrativa, de que tudo se passa no interior 

de uma “realidade imaginária” cuja forma muda com uma frequência impressionante; o 

que se apresenta ao leitor é um simulacro de realidade em que tudo é artifício, disfarce e 

invenção. Na acepção do próprio escritor em seu O mundo fora dos eixos: 

 

 

O romance é o que se faz dele, e as possibilidades são infinitas. Um bom romance não 
precisa ter necessariamente, como querem Franzen e outros neoconservadores, uma boa 
história com personagens psicologicamente bem construídos e verossímeis. Pode ser 
também um livro sem história, em que os personagens são pretexto para o desenho de 
uma visão de mundo. Cada caso é um caso. 
(CARVALHO, 2005, p. 27).  

 

 

 

A verdade se esquiva da definição, do mesmo modo que a ficção está pronta a se 

desviar da malha conceitual. Não resta espaço nas narrativas de Bernardo Carvalho para 

a fixação de papéis definitivos, para a defesa da propriedade substancial, para a 

depuração da natureza essencial; o inventário dos fatos e do espólio depende, antes de 
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tudo, da confiança de quem o relaciona e da interpretação que lhe é atribuída. Como 

muito bem exposto por Beny Ribeiro dos Santos, em sua tese de doutoramento, 

 

 

[...] a verdade não é uma realidade em si mesma capaz de enumerar cada elemento que 
compõe o ser em sua totalidade, mas um estado transitório de sentido que pode mudar 
de direção e inteligibilidade desde que se altere o princípio da interpretação. Desde que 
a verdade aparente destituiu a verdade essencial de seu domínio, o homem ficou 
entregue a uma busca sem fim pelo sentido imutável que cada vez mais se afastava do 
campo da experiência sensível, por isso mesmo o último depositário da verdade, nas 
narrativas de Bernardo Carvalho, está determinado pelo conhecimento imaginário – o 
que não se conhece na realidade é imaginado na ficção, como se um caminho ainda 
inexplorado se abrisse à sua frente.  
(SANTOS, 2006, p. 163) 

 

 

A imaginação é uma potência poética cuja força criadora libera a identidade 

apropriativa da cadeia lógica pré-estabelecida. Afinal, como reiterado pelo narrador-

jornalista de Nove Noites, “o que lhe conto é uma combinação do que ele me contou e 

do que imaginei. Assim também, deixo-o imaginar o que nunca poderei lhe contar ou 

escrever” (CARVALHO, 2002, p. 134). É o romance Nove Noites, a propósito, que nos 

ocupa agora com mais afinco, no intuito de aprofundar os questionamentos acerca da 

tessitura romanesca de Bernardo Carvalho.  

O sexto livro de Bernardo Carvalho  narra uma investigação sobre a misteriosa 

factual morte de  Buell Quain, etnólogo americano que aos 27 anos - especificamente 

em 1939 - se suicida após sua estada em uma aldeia indígena no sertão brasileiro, 

quando regressava à “civilização”. No meio da floresta, Quain, sem motivos aparentes, 

retalhou-se na frente de dois índios que o acompanhavam na volta para a cidade de 

Carolina, próxima à tribo dos índios krahô. É esse o ponto de partida para a narrativa de 
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Bernardo Carvalho, i.e., um caso trágico - digamos até mórbido - perdido nos anos e na 

memória.  

É a partir da leitura de um artigo da Folha de São Paulo escrito pela antropóloga 

Mariza Corrêa, em que o caso era citado de passagem, que o narrador, também 

jornalista, desperta o interesse por saber o que havia acontecido com Buell Quain, 

mesmo já havendo decorrido 62 anos desde o episódio.  Por meio de poucas 

informações - através de cartas, de conversas e de relatos -, tece-se um romance que tem 

a  trama fatídica de Buell Quain como base, entrelaçando História, memória, ficção e 

texto jornalístico. A construção dessa estrutura se dá justamente a partir da clivagem do 

enredo e, via de regra, está associada ao tema da busca. Assim, o enredo é 

desmembrado em pequenos episódios apresentados de maneira não linear. 

Um dos narradores, confessor do antropólogo, é um engenheiro chamado 

Manoel Perna e responderia, supostamente, pela parte ficcional da narrativa, ao passo 

que o outro narrador - com traços marcantes e muito semelhantes ao autor empírico - 

responde pelo traço jornalístico, do levantamento de dados que indiquem os “reais” 

motivos que levaram Buell Quain a findar sua existência. Como se vê, em Nove Noites 

temos esses dois narradores: o engenheiro que apresenta uma narração marcada em 

itálico e intercalada em capítulos pelas conjecturas do outro narrador;  o jornalista, 

aquele que pesquisa o suicídio de Quain e tenta encontrar uma resposta para sua morte. 

Apesar de as marcas dos dois narradores estarem presentes na obra, a narrativa, 

paradoxalmente, aponta para episódios/espaços que não levam a lugar nenhum. Os 

rastros da morte de Buell Quain ficaram apagados para sempre, pois não há como 

recuperar o passado. Afinal, mesmo as pistas que o narrador jornalista busca - e algumas 

que encontra - ao longo de sua pesquisa não levam a uma resposta, e/ou a solução, para 
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a morte. Os narradores, então, atuam de modo a reunir o que é coletado (as impressões e 

os depoimentos de alguns personagens), mas sem a possibilidade de resgatar o passado, 

visto que a memória não é algo que possa ser recuperado de maneira não fragmentada. 

Essa impossibilidade de retomar e de montar o “quebra-cabeça” do motivo da morte do 

etnólogo pode ser notada já no início do livro, quando Manoel Perna aponta: 

 

 

[...] Pergunte aos índios. Qualquer coisa. O que primeiro lhe passar pela cabeça. E 
amanhã, ao acordar, faça de novo a mesma pergunta. E a cada dia receberá uma resposta 
diferente. 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, 2002, p.7) 
 
 
 
 
 
 
O passado que emerge em forma de texto é um passado de invenção, o que acaba 

por desestabilizar as ideias de memória e de realidade. Com isso queremos dizer que o 

livro trata de um passado também criado ficcionalmente, uma vez que os índios não 

mantêm uma coerência ao contar determinados episódios. O discurso indígena parece 

ter uma lógica distinta da esperada pelo interlocutor tido como civilizado. Além disso, 

muitas das lembranças evocadas são provenientes de histórias contadas por terceiros, já 

que somente um dos índios da aldeia onde Quain se suicidou ainda estaria vivo. De 

qualquer forma, vale relembrar que este indígena era uma criança quando todo o 

episódio ocorreu, o que poderia tê-lo levado a “deturpar” fatos relevantes na 

reconstituição da causa do suicídio. Como nos lembra Diana Irene Klinger, no romance 

de Bernardo Carvalho, temos:  
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[...] um narrador cujo dilema consiste precisamente na impossibilidade de tradução dos 
mundos, na incomunicabilidade que resulta do confronto com a ‘outridade’. O relato está 
baseado numa história real, e o narrador promete chegar, através de uma pesquisa 
exaustiva, à revelação de um enigma da história da antropologia brasileira. Mas o intento 
fracassa no momento em que o narrador se rende perante a impossibilidade de diálogo 
com os krahô e começa a se envolver pessoalmente de forma paranóica na história de 
Quain. 
(KLINGER, 2007, p. 14) 
 
 

 

Nove Noites apresenta,  um acontecimento proveniente da realidade empírica, o 

suicídio do antropólogo, e alguns personagens conhecidos em uma realidade 

extratextual, como Lévi-Strauss e seu livro Tristes Trópicos, bem como a diretora do 

Museu Nacional, Heloísa Torres, mencionada diversas vezes. No entanto, como 

sabemos, essa estrutura em mosaico - esse jogo que agrupa o ficcional à realidade - faz 

parte do processo narrativo que catalisa a obra. Na verdade, muitos são os leitores que 

ainda ficam a procurar onde começa a ‘verdade’ e até que ponto se tem ficção. Essa 

busca incessante, indubitavelmente, não é a atividade proposta pela obra (nem faz parte 

de nosso propósito). O que se espera é que o leitor não pretenda separar em dois eixos o 

que pertence a uma ou a outra. A narrativa foi construída para trabalhar sob o signo da 

junção, dos “opostos” que se atraem. Nesse contexto, convocamos a voz do também 

escritor brasileiro Milton Hatoum ao comentar esse fenômeno que conjuga ficção, 

verdade e discurso antropológico. Diz ele: 

 

 

Muitas obras de ficção mantêm certos laços de parentesco com a antropologia, e é 
provável que um romancista seja, em vários casos, um antropólogo imaginoso, livre de 
amarras teóricas e de estudos de campo. Esse grau de parentesco é variado, mas alguma 
coisa essencial une o estudo antropológico ao texto de ficção: ambos falam do Outro e 
elaboram um discurso sobre a identidade. 
(HATOUM, 2004, p. 135) 
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Se retornarmos ao romance, que aqui nos interessa à luz dessas considerações, 

veremos que o testamento de Manoel Perna - amigo que passara nove noites com Quain 

- se trata de um documento-chave da pesquisa; no entanto, é escrito e inventado pelo 

outro narrador - segundo ele próprio confessa, quase no final da narrativa, 

desestabilizando o estatuto cartesiano de verdade dos fatos narrados. Desse modo, 

perceberemos que esta é somente uma das provas cabais da declarada “falsidade” da 

narrativa.  Apesar da suposta decepção que alguns leitores possam sentir, acreditamos 

que o interesse se mantém e até aumenta depois dessa revelação, pois o que nos 

interessa é a condição sine qua non da busca, da pesquisa, em detrimento da suposta 

“verdade” sobre Quain. Deve interessar àquele que lê a relação do narrador com essa 

história e aonde ela o conduzirá - se é que o conduzirá de fato a algum lugar. 

O que se apresenta à nossa frente é uma escrita que se torna, de certo modo, 

“paranoica”, revelando e encobrindo os fatos, a ponto de  nada mais parecer confiável. 

A ficcionalização da realidade empírica acaba se tornando a afirmação da realidade da 

ficção. Como diz o narrador: 

 

[...] terá que contar apenas com o imponderável e a precariedade do que agora lhe conto, 
assim como tive de contar com o relato dos índios e a incerteza das traduções do 
professor Pessoa. As histórias dependem antes de tudo da confiança de quem as ouve, e 
da capacidade de interpretá-las. 
(CARVALHO, 2002, p. 8)  
 

 

 

A única certeza que o leitor terá é que as armadilhas do texto - transitando entre o 

documentário e o ficcional, entre o subjetivo e o histórico - “misturam” tudo, 

oferecendo-lhe a “precariedade” de um discurso marcado tanto pelo falso quanto pelo 
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verdadeiro, sem nenhuma possibilidade de confiança. Como afirma Moura, a história é 

traiçoeira, pois há “mais pontos falsos que pontos de apoio” (MOURA, 2007, p. 4). O 

livro apresenta um acontecimento e peças de um “quebra-cabeça” para ser montado pelo 

leitor. Mas, como nem tudo é o que parece ser, os fragmentos não se encaixam, não 

existe resposta apaziguadora, isto é, um fim para o enigma: por que Quain se matou? A 

pergunta permanece no vazio,  assim como sua resposta.  Embora pareça ser, à primeira 

vista, o objetivo da narrativa, o que importa não é chegar à conclusão: isso acontece 

porque o desejo que nunca se alcança é o que move a escrita, como nos lembra Maurice 

Blanchot (2005). 

É justamente a indistinção entre fato e ficção que faz o suspense do romance. 

Carvalho afirma que, em seu livro, “há um dispositivo labiríntico, em que o leitor vai se 

perdendo ao longo da narração” (BLANCHOT, 2005, p. 3). Na obra em estudo, isso 

fica mais nítido na medida em que, conforme o escritor, “existem referências a pessoas 

reais, mas mesmo as partes em que elas aparecem podem ter sido inventadas. Em última 

instância, é tudo ficção” (Idem, p. 4). Assim, o leitor é envolvido nas conjecturas e nas 

suposições dos narradores, embora, muitas vezes - talvez na maioria delas -,  nem tudo 

possa ser esclarecido. 

Devemos, ainda, dizer que a obra, obviamente, não aponta para uma única 

verdade. Em Nove Noites, observa-se que a visão dos narradores é inconsistente, mas 

nem eles, nem o leitor (supostamente) sabem o rumo que a história tomará. Há uma 

falsa ideia de que o suspense caminha para uma solução - como já dissemos 

anteriormente -, mas é apenas uma impressão, já que não se chega a uma resposta 

conclusiva. Deve-se também realçar que o saber dos personagens e dos próprios 

narradores é precário e dubitativo.  
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Embora o romancista consiga reunir vários documentos deixados por Buell 

Quain antes de morrer, cada nova fonte encontrada ao longo da busca contradiz, rediz, 

desdiz o que parecia constituir uma forma determinada do passado, o que parecia 

apreender uma memória bem preservada. Bastaria reconhecer os motivos que o levaram 

a cometer o suicídio para que o enigma fosse solucionado; no entanto, as motivações se 

diversificam, os documentos se contradizem, as interpretações se multiplicam 

incessantemente. Em meio à incerteza mais absoluta, ninguém é capaz de encontrar um 

sentido em que possa confiar: “A verdade está perdida entre todas as contradições e os 

disparates” (CARVALHO, 2002, p. 7). A impossibilidade de assinalar uma 

denominação estável para as coisas no interior de uma ordem homogênea conduz a 

percepção da realidade a definições enganosas, atribuições equivocadas, relações 

ambíguas. A busca por um sentido determinado, em vez de se encontrar com a meta 

esperada, desencadeia a dissolução da “natureza da verdade” em estado contínuo de 

mudança; tal procura se define, antes de tudo, como um eterno retorno por caminhos 

circulares que conduzem sempre ao mesmo ponto de indeterminação. 

De qualquer modo, não podemos deixar de ressaltar que os narradores de 

Bernardo Carvalho nunca se furtam a dizer que estão produzindo um texto ficcional. 

Eles asseguram que estão a escrever um livro com os dados coletados, para que não haja 

a “falsa ideia” de que o interesse pela morte de Buell Quain esteja vinculado à 

investigação de um suposto crime. Em alguns momentos, os narradores até se 

posicionam de modo a explicar que a obra não será produto da realidade factual, na 

medida em que há dificuldade de se obter a verdade ou, pelo menos, uma certa 

linearidade no discurso dos índios. Tal impasse indica que, desde o início da narrativa, 

em maior ou menor grau, tudo será ficção, mesmo que nela circulem personagens que 

remetem à realidade empírica.  De qualquer forma, vale ressaltar que não é objetivo do 
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escritor carioca trabalhar com a atividade jornalística dentro do campo ficcional; muito 

menos sua pretensão seria tecer uma biografia de Buell Quain. O que de fato faz, como 

ele mesmo reitera em várias de suas entrevistas, é estabelecer um jogo com o leitor, 

imiscuindo todos esses elementos.  

 Essa conjunção de elementos que Bernardo Carvalho tenta levar a termo revela-

se um  recurso literário extremamente interessante: ao inserir fotos e personagens da 

década de 1930 no enredo, e fazendo-os circular entre personagens imaginárias, o 

escritor instiga seu leitor a questionar as fronteiras do que está tateando. Pela mão do 

narrador-autor-jornalista, somos guiados por arquivos públicos, memórias deixadas em 

cartas - escritas pelo suicida antes de morrer e por seu amigo, com quem partilhou nove 

noites de conversas e revelações -, e entrevistas com pessoas que trabalharam e 

conviveram com Quain. Já é possível depreender até este momento que são vários os 

mistérios que se interligam e adensam a narrativa, partilhando com o leitor a busca 

incessante de uma “verdade inatingível”. Da mesma forma, aquele que narra abre um 

campo de especulação na mente do leitor, não somente sobre os motivos que 

ocasionaram a morte de Buell Quain, mas principalmente sobre o significado e as 

consequências da transferência de um jovem norte-americano para o interior das 

florestas brasileiras.  

O que podemos verificar é uma junção hábil entre o romance e a investigação, 

que se desenvolveu sobre os índios e sobre o antropólogo; ou pelas palavras do autor 

empírico nos agradecimentos: “este é um livro de ficção, embora esteja baseado em 

fatos, experiências e pessoas reais. É uma combinação de memória e imaginação - como 

todo o romance, em maior ou menor grau, de forma mais ou menos direta” 

(CARVALHO, 2002, p. 169). Como já disse em entrevistas, para transformar histórias 
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reais em narrativas, Bernardo Carvalho  julga ser necessário despir-se das certezas, uma 

vez que o literário tende a nascer no lugar em que o consenso não existe e o real 

conspira a favor da ficção. Comentou, também, que o público, em geral, parece gostar 

dessa sua preferência por uma realidade distorcida, do lugar da paranoia e do risco 

induzido. Em entrevista à revista Entrelivros, o autor revela que: 

 

 

Houve uma pesquisa sobre fatos reais, que precedeu a escrita [do romance], coisa que 
não costumava fazer. Desse ponto de vista, a linguagem mais jornalística, ou com 
aparência de uma linguagem mais direta, se explica. É a linguagem do relato. Por outro 
lado, logo que comecei a fazer a pesquisa, deparei com as cartas de um sujeito, Manoel 
Perna, um homem do sertão, que havia conhecido Quain nos meses que precederam o 
seu suicídio, e logo percebi que ele tinha que ser um dos narradores, porque era a pessoa 
mais próxima do antropólogo quando ele se matou, o único que teria podido revelar 
alguma coisa sobre o suicídio do amigo, se ainda estivesse vivo. Isso me possibilitou 
brincar também com um outro registro, mais rebuscado, mais florido, que é o contrário 
de tudo a que eu tinha me permitido até então. Transformando em narrador um homem 
da província que queria escrever belas cartas, eu podia dar livre curso às metáforas e às 
belas frases, coisa que sempre me causou o maior horror. Então, por razões que foram 
próprias daquele livro e daquele processo, houve uma espécie de mudança em relação à 
linguagem dos livros anteriores, ao mesmo tempo pra os dois extremos opostos: de um 
lado, o relato jornalístico e, do outro, o beletrismo.  
(apud LAUB, 2006, p. 24) 
 
 
 

 

A história de Buell Quain é factual, assim como muitas de suas viagens descritas 

ao longo da obra. Também a semelhança entre o narrador e o autor empírico, ao menos 

em parte, também procede, visto que na orelha do livro há uma foto de Bernardo 

Carvalho, aos seis anos, ao lado de um índio no Xingu, região onde seu pai de fato fora 

proprietário de terras. Outras figuras reais são imiscuídas a personagens imaginárias, 

formando um “texto de aparência linear que se revela mais complexo” (LIMA, 2002a, 

p. 273). O restante permanece em suspense até o fim - não se encontram motivos para 

morte do etnólogo -, já que, como vimos, o próprio autor não está disposto a separar 
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fato de ficção. O que se processa na obra em questão são jogos de espelhos em que cada 

personagem reflete e distorce a imagem do outro.  

A obsessão pelo suicídio do etnólogo na aldeia dos krahô revela uma 

característica do próprio narrador, que teria - assim como Bernardo Carvalho - 

convivido na infância com os índios. Leiamos a passagem a seguir: 

 

Ninguém nunca me perguntou, e por isso nunca precisei responder que a representação 
do inferno, tal como a imagino, também fica, ou ficava, no Xingu da minha infância. 
[...] Era a fazenda mais próxima da que o meu pai tinha decidido fundar, em 1970, no 
Xingu, e que batizou de Santa Cecília, em homenagem à prima com que vivia naquele 
tempo [...]. 
(CARVALHO, 2002, p. 60-61) 
 

 

 

Como já vimos, na busca de dados sobre o etnólogo americano, o narrador volta 

ao Xingu para ouvir o que os índios sabem e lembram de Quain. O que se consegue são 

somente informações interpoladas uma vez que somente o velho Diniz – único krahô 

vivo que era criança quando Quain se matou – teve algum contato com o estudioso. De 

qualquer modo, vale salientar que as falas do velho Diniz são escassas e não perfazem 

um todo significativo, coeso e coerente. O que o narrador mais recebe em troca desta 

busca incessante pelo motivo do suicídio de Quain é uma lembrança da infância, pouco 

saudosa, quando acompanhava o pai nas viagens pelas suas fazendas de Mato Grosso e 

de Goiás. 

Em Nove noites, o passado não deixa de retornar - em um tempo que contém o 

passado e o futuro -, regressam os rostos, as lembranças, as experiências. As temáticas 

do romance são as mais variadas - congregando um espaço catalisador de formas e de 
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estilos, da presença do si e do outro - ,  o que acaba por formar um “fascinante quadro 

de incertezas” (LIMA, 2002a, p. 273), que aposta em um leitor dotado de percepção 

aguçada, que não estará em busca dos vestígios e do trajeto traçado pelo autor empírico, 

mas do que a obra é capaz de traçar, do que a escrita será capaz de abarcar.   

E toda a história, com a impossibilidade de recuperar o passado, vem carregada 

de silêncio. Um “silêncio eloquente” (SANTOS, 2006, p. 194), de uma possível oitava 

carta que poderia trazer a explicação de tudo. O silêncio aparece ainda na 

incomunicabilidade. Apesar dos encontros e das cartas entre os personagens, eles não se 

comunicam de modo a esclarecer alguns episódios; o não-dito está nas entrelinhas. O 

silêncio que vem da impossibilidade dos encontros e da partilha é evidenciado, por 

exemplo, por essas cartas que aparecem na narrativa, mas que, no final das contas, não 

revelam nada. Ou melhor, essas cartas são buscadas como forma de conhecer Buell 

Quain e de descobrir o motivo do suicídio, porém só revelam a impossibilidade de se 

chegar a uma resposta. 

O próprio narrador, que parece estar tão empenhado em determinar a ‘verdade’ 

que cerca os acontecimentos, deixa-se levar pela necessidade de impedir que algum 

sentido seja determinado definitivamente no romance: “[...] o fato de que nenhum de 

nós provavelmente jamais conhecerá os fatos torna ainda mais difícil nos 

desembaraçarmos deles” (CARVALHO, 2002, p. 88), escreve a irmã de Buell Quain em 

uma carta endereçada à orientadora de seu irmão, deixando escapar a realidade ambígua 

que envolve o suicídio do antropólogo. Mesmo que a fala tenha sido remetida 

supostamente pela irmã do etnólogo, poderia ter sido fruto da imaginação do narrador-

jornalista, visto que ele, diversas vezes ao longo da narrativa, avisa ao leitor para ler 
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com cautela uma história que é fruto mais da imaginação do que do propriamente 

factual.   

Desde o início, o espólio que constitui a fonte de investigação não permite que 

se chegue a uma conclusão sobre a motivação do suicídio: os escritos, as histórias 

constituem fatos ou imaginações, verdades ou falsificações, razões ou (des)razões? O 

sentido dos acontecimentos está contaminado pela ambiguidade que contradiz toda 

função lógica, a interpretação dos afetos está para sempre condenada ao engano ante o 

desconhecido, e a única fonte que poderia mudar o rumo de toda a história em direção a 

uma suposta verdade -  uma oitava carta talvez escrita por Buell Quain -, é destruída por 

Manoel Perna, temeroso de que seu conteúdo incriminasse o etnólogo de alguma forma.  

Esgotados todos os meios de encontrar a oitava carta que daria um sentido a toda 

a história, o narrador assume o caráter de ficcionista e imagina a carta-testamento 

deixada por Manoel Perna como registro-documento das nove noites em que esteve na 

companhia de Buell Quain, o que, se não esclarece os fatos objetivamente como 

gostaria a “vontade de verdade”, levanta várias suposições não comprovadas; com o 

tempo, as imaginações se tornam lembranças na narrativa de Bernardo Carvalho. Afinal, 

não se pode “desenterrar a verdade”, se de fato ela se encontra isolada em uma espécie 

de “caverna”,  permanecendo em um domínio de acesso impossível; se, ao contrário, 

nunca houve nenhuma verdade que tivesse sempre a mesma forma, o “esvaziamento da 

realidade” reforça a sensação de perda de sentido e a necessidade urgente de reformar o 

fundamento de apropriação.  

Com a verdade perdida entre lendas e suposições, a prova é substituída pelo 

indício, a certeza pela especulação, a memória pela imaginação; aliás, falsa memória e 

criação poética estão profundamente relacionadas, uma vez que lembranças imaginárias 

substituem lacunas da experiência por associações diversas. Lembrar é, portanto, 
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imaginar. Como disse o testamento de Manoel Perna, único amigo de Quain no Brasil: 

“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, 2002, p. 

7). 

Se pensarmos na questão cultural, veremos que a obra de Bernardo Carvalho  se 

desvia de uma trilha traçada há muito tempo por toda uma tradição de narrativas que 

mostram  o índio como vítima. Em contrapartida, em Nove Noites, os brancos tendem a 

não compreender a maneira pela qual se dá a forma de inteligibilidade dos índios e a 

relação interpessoal acaba sendo marcada por uma fratura, por um código distinto. 

Estamos frente a um texto que aborda a questão do choque cultural sofrido pelos 

sujeitos, tanto os ditos “civilizados” como os aborígines. De qualquer modo, mesmo 

havendo certa fragilidade na relação entre esses indivíduos, fica evidenciado (de 

maneira não muito aparente) que a figura e a consciência de um dependem do outro. 

Para nos vermos, é preciso haver a figura, a imagem do outro, que serve de espelho, 

afinal ninguém se vê sozinho. É o outro que nos dá a medida do que somos, é nele que 

nos reconhecemos, nem que seja por oposição. Livrar-se do outro é também perder a 

consciência do si1. Afinal, pensar o outro e suas idiossincrasias também não é uma 

forma de pensar sobre nós mesmos?  

 

 

______________________________ 

1 Vale salientar que fazemos uso, aqui, de algumas considerações presentes na crônica “O 

Colaborador Invisível” de Bernardo Carvalho, inserida no livro O mundo fora dos eixos. 
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A imagem que temos de nós e a que temos do outro já é um mecanismo 

ficcional. Sob essa perspectiva, a literatura e a arte se destinam a propor discussões 

sobre a realidade que nos cerca e as experiências que vivemos, veiculando a 

interrogação crítica que provoca o movimento, a busca pelo novo.   
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5. A ‘crise’ do sujeito nas ‘ficções do eu’ 

 

 

 
 

Há sempre uma certa projeção de conteúdos biográficos naquilo que 
se escreve, evidentemente de uma forma transfigurada e reinventada. 

Teolinda Gersão 
O Silêncio 

 
 
 
 

A vida, ainda que valha mais do que as palavras, não vale sem elas. 
Não é exagero, portanto, dizer que a literatura, resultado da palavra, 
responde pela mediação entre o que se imagina e o que se deseja; o 
que se consegue realizar e o que deveria ou poderia ter sido feito. 

Lucia Helena 
Ficções do desassossego: fragmentos da solidão contemporânea 

 
 
 
 
 
 
 

Estudar a representação ficcional de Helder Macedo e de Bernardo Carvalho 

pressupõe mergulhar em um “labirinto de identidades”, através do qual podemos 

visualizar sujeitos cuja enunciação, muitas vezes, se encontra “borrada” pela dificuldade 

de diálogo com o outro e cujas visões de mundo impossibilitam aglutinar discursos 

alheios aos moldes tradicionais do labor literário; esse tipo de procedimento acaba por 

se tornar o próprio mote dos romances em estudo. Buscar entendimento sobre o outro 

(ou o eu diferido dele mesmo), através do aparato ficcional, demanda fomentar uma 

discussão sobre a própria existência humana, sobre o processamento dos olhares que se 

impingem sobre outras modalidades de pensamento e de comportamento.    

Nas obras de Helder Macedo e Bernardo Carvalho, as antinomias clássicas do eu 

e do outro, do indivíduo e da sociedade, não podem ser reduzidas ou sintetizadas em um 

único termo, afinal, existe uma realidade dialética que engloba ambos os termos e os 
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define por relação mútua. A linguagem literária de Partes de África e de Nove Noites só 

se constitui através da interação destes dois “espaços” aparentemente dicotômicos. 

Como nos ensina Benveniste, “é na linguagem e pela linguagem que o homem se 

constitui como sujeito; porque só a linguagem fundamenta na realidade, na sua 

realidade que é a do ser, o conceito de ‘ego’” (BENVENISTE, 1995, p. 286).  

Nas “dobras do texto”, a linguagem flui para deixar transparecer personagens-

testemunhas de processos históricos, sociais e culturais; ao leitor, por sua vez, é dada a 

possibilidade de (re)montar a história da forma como julgar coerente. O “labirinto de 

identidades” a que estamos aludindo é um espaço válido para representar e ser 

representado. O personagem se metamorfoseia em outros para dissimular e, nesse “jogo 

de quebra-cabeças”, o leitor será o responsável pelos encaixes de peças que, muitas 

vezes, podem ser (e estar) diversamente justapostos.  

A escrita destas produções ficcionais é uma maneira de perpetuar a lembrança 

para as gerações futuras, transformando a transitoriedade do pensamento em matéria 

palpável, em palavras escritas. Para Jeanne Marie Gagnebin, a escrita pode ser 

considerada o “rastro mais duradouro que um homem pode deixar, uma marca capaz de 

sobreviver à morte de seu autor e de transmitir sua mensagem” (GAGNEBIN, 2006, p. 

112). Segundo Gagnebin, quando alguém escreve uma obra, nutre a esperança de que 

deixa uma marca imortal, que inscreve um rastro duradouro no turbilhão das gerações 

sucessivas, como se o texto fosse um derradeiro abrigo contra o esquecimento, o 

silêncio e, afinal, contra a indiferença da morte. 

A memória materializa sempre a tensão entre a ausência e a presença, “presença 

do presente que se lembra do passado desaparecido, mas também presença do passado 

desaparecido que faz sua irrupção em um presente evanescente” (GAGNEBIN, 2006, p. 

44). A memória e/ou sua representação é frágil, mas rica, porque deixa seu rastro por 
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onde passa. Uma escrita que evidencia a memória daqueles que escrevem acaba por 

revelar visões diversas sobre sociedades, momentos históricos e também sobre a própria 

literatura, que se ergue sob a égide da pluralidade, visto que os elementos presentes nos 

textos põem em destaque aqueles que estão “borrados”; as questões invisíveis, 

enigmáticas, ausentes vão se tornando - aparentes argumentos - em meio ao que está 

expresso explicitamente. 

Observar tais processos dentro dos textos literários em estudo possibilita ao 

leitor ocupar a posição do intérprete, afinal, como nos ensinou Borges, a ficção não 

depende apenas de quem a constrói, mas também de quem a lê. A ficção literária é uma 

forma válida de testemunhar. Vale dizer que não se deve esperar que de algum modo 

“esgotemos” a questão em torno da temática do testemunho na literatura de Helder 

Macedo e de Bernardo Carvalho. Antes, o que se pretende, ainda que embrionariamente, 

é indicar alguns caminhos possíveis de pesquisa e de reflexão sobre o tema. 

O testemunho concentra em si uma “série de questões que sempre polarizaram a 

reflexão sobre a literatura: antes de qualquer coisa, ele põe em questão as fronteiras 

entre o literário, o fictício e o descritivo” (SELIGMANN-SILVA, 2003). O testemunho 

impõe uma crítica da postura que reduz o mundo ao verbo, assim como solicita uma 

reflexão sobre os modos e os limites da representação. A forma como pensamos o 

mundo e as relações humanas é, por natureza, narrativa e, portanto, potencialmente 

literária.  Assim, dizer que  um  texto  pode  ser  lido  seja  como  um testemunho, seja 

como um documento historiográfico, seja ainda como uma obra de ficção, é o mesmo 

que dizer que existem vários tipos de compromissos interpretativos, os quais o sujeito 

pode assumir de acordo com o que considera como a expressão do real. De todo modo, 

a  literatura  pode  também simular  estes “pactos”,  permitindo por esse processo que 

esses compromissos  interpretativos  sejam  pensados  e  descritos independentemente 



135 
 

da forma como são ficcionalizados. O testemunho possui um papel aglutinador, 

resultado da interseção de discursos que funcionam como catalisadores da memória. É 

através dele que o sujeito que relata, que escreve, se manifesta na narrativa. 

 O conceito de testemunho recebeu novo impulso a partir das pesquisas sobre a 

Shoah 1. Até aproximadamente 1980, a literatura de testemunho não problematizava a 

possibilidade e os limites da representação. Cabe ao leitor e aos estudiosos da literatura 

perceber e estudar o discurso testemunhal, já que ele é um elemento constante na 

produção artístico-literária. Em ensaio de abertura à obra História, memória, literatura: 

o testemunho na Era das Catástrofes, Márcio Seligmann-Silva apresenta questões que 

estão na base da reflexão sobre esta temática: as aporias entre o lembrar e o esquecer e 

seus desdobramentos no debate entre a memória e a história: “o testemunho deve ser 

visto como um elemento da literatura que aparece de modo mais claro em certas 

manifestações literárias que em outras” (SELIGMANN-SILVA, 2003, p. 39). Ele está 

imbuído da necessidade de  narrar  e, por outro lado, enfrenta  limites  dessa  narração.  

A literatura expressa o seu teor testemunhal ao tratar de situações que marcam e 

“deformam” tanto a nossa percepção como também a nossa capacidade de expressão. A 

noção de testemunho traz no seu seio o discurso da memória e reflete sobre as aporias 

da (re)escrita do “passado”, sem incorrer na redução do literário ao histórico. 

 
 
 
 
 
______________________________ 
 
1 A acepção de Shoah trabalhada em Márcio Seligmann-Silva se deve ao fato de, em hebraico 
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(Shoah – catástrofe), o termo não ter as conotações sacrificiais de “execução em massa” incluídas 

em Holocausto.  

 
Pensando-se o teor testemunhal da literatura, a equação sujeito-mundo não é mais 
resolvida de modo simplista: a balança ora pende para o subjetivo - discurso sobre a 
memória individual, a autobiografia, a construção do “passado” como reconstrução 
individual etc - , ora para o objetivo - o “real” como algo que molda a linguagem e 
escapa a ela, a memória coletiva como discurso de construção de uma identidade que se 
dá em uma negociação nos planos político e estético.  
(SELIGMANN-SILVA, 2003, p. 42) 
 
 
 
 
 
A literatura testemunhal não pode ser pensada como um campo desligado da 

nossa vida cotidiana e sem efeito sobre ela; tampouco pode ser reduzida a um reflexo da 

história, como a teoria do século XX chegou a sonhar. Márcio Seligmann-Silva chama 

nossa atenção para o fato de que o testemunho não reflete uma polaridade estanque 

entre o documentário e a ficção; devemos, em vez disso, colocar essa dicotomia em 

movimento, deslocando nossos conceitos herdados e acomodados segundo um padrão 

que já não corresponde mais às crises da contemporaneidade.  

O testemunho é uma peça central da teoria literária das últimas décadas devido à 

produtividade sui generis do conceito na tentativa de dar conta das questões pós-

coloniais, para se pensar um espaço de escrita - e, portanto, de leitura - para aqueles que 

antes não tinham direito à voz. Se pensarmos, por exemplo, em Nove Noites, veremos 

que os relatos de alguns personagens são como uma paleta de gradações, que vai desde 

declarações que buscam objetividade e fidelidade - tendencialmente “anti-literárias” -, 

até os escritos que assumem um tom e um estilo literários. No recorte a seguir, Buell 

Quain, em uma carta à diretora do Museu Nacional, Heloísa Alberto Torres e à sua 

assistente Maria Júlia Pourchet, descreve com mesura as primeiras impressões sobre a 

cidade de Carolina, buscando um procedimento objetivo em relação ao que 

supostamente estaria vivendo. 
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Prezada dona Júlia, este é apenas um bilhete. Parto nas próximas duas horas para a 
aldeia krahô. Estamos esperando algumas calças e camisas. Eu e um grupo de índios 
krahô que estava em Carolina quando cheguei. As calças e camisas são para eles. Não 
gosto de lhes dar roupas, pois ficam bem melhor sem elas – mas eles insistem [...]. 
(CARVALHO, 2002, p. 28) 
 
 
 
 
 
Em outros momentos, o enredo fomenta um discurso obviamente ficcional, por 

exemplo, quando o narrador acredita ter tido a possibilidade de dialogar com Buell 

Quain: 

 

 

Às vezes me dava a impressão de que, a despeito de ter visto muitas coisas, não via o 
óbvio, e por isso acreditava que os outros também não o vissem, que pudesse se 
esconder. O que eu ouvi, já não sei se foi fato ou fruto de um conjunto de imaginações, 
minha e dele, a começar pelas visões de que me falava. 
(CARVALHO, 2002, p. 112) 
 
 
 
 
 
 
A tensão entre oralidade - a dificuldade de diálogo com os indígenas e com os 

outros que tiveram acesso às cartas de Buell Quain - e escrita  - a tentativa de encontrar 

o motivo e como se deu o suicídio de Quain - é uma marca do discurso testemunhal, que 

procura traduzir em imagens discursivas os fragmentos do passado, buscando, desse 

modo, atribuir a esses rastros um nexo e um contexto.  

Em Partes de África, temos também um personagem-narrador que se recusa a 

enredar-se na teia discursiva que privilegia, no fim das contas, o lugar do colonizador. 

Em seu labor ficcional, ao lançar âncoras para “recuperar” sua história, o narrador 

também acaba por nomear as margens, os silêncios, as fragilidades daqueles que 
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testemunharam os ciclos, as transições, as mudanças de três nações: Portugal, Brasil e 

África. Na passagem que se segue, o personagem Helder Macedo está a narrar um 

evento que testemunhou quando fora morar com seu irmão, isto é, quando veio a saber 

que seu Tio Pedro havia se tornado oficial da Legião Portuguesa. 

 

 

Depois da independência de Moçambique, um jornal que estava a querer agradar ao 
novo regime publicou a fotografia dum camponês apatetado, parecido com o pastor da 
Serra do Reboredo. E a legenda, por baixo: ‘Foram estes os nossos colonizadores.’ 
Certamente que o jornalista responsável os teria preferido mais desencardidos e 
luzidios, à inglesa, daqueles que vão lavar as mãos depois de responderem com um 
aceno distante a um ‘bom dia patrão’. O jornalista era tão branco quanto um português 
pode ser mas, reciclando a filosofia imperial do capitão Teófilo Duarte, achava que era 
necessário saber quem é branco e quem é preto e quem manda em quem, só que desta 
vez ao contrário. 
(MACEDO, 1991, p. 66) 
 
 
 
 
 
Por meio da arte ficcional, uma realidade é esculpida para recuperar as sombras, 

os ecos, os cheiros, os hábitos, as transições de um tempo conturbado. Helder Macedo 

pratica um criativo trabalho de absorção suplementar de textos alheios, abrindo um 

diálogo crítico e produtivo com a tradição, ao mesmo tempo em que se constitui como 

uma escrita-viagem de si, que reflui para o íntimo. Para Margarida Calafate Ribeiro, 

 

 

Partes de África é um livro tecido à volta de uma emocionada e lúcida conversa além-
túmulo da personagem com o seu pai sobre as suas vidas que se entrelaçam com 
episódios do nosso colonialismo na África e com a história de Portugal fascista. O tom, 
que seria esperadamente nostálgico e pesaroso, é, ao contrário, de grande ironia e 
mesmo de graça, sem deixar de ser claramente trágico. Trágico pela orfandade evidente 
na falta de interlocutor presente, ressuscitado num filho que se transforma no próprio 
pai narrativo do pai já morto; trágico por esta conversa só ser possível no post-mortem 
de um dos intervenientes no suposto diálogo [...]. 
(RIBEIRO, 2010, p. 107) 
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A historiografia construída deixa de ser a narração linear de uma história de 

sucessos e explode, no romance, sob a forma irregular de fragmentos e estilhaços de 

imagens. A literatura com caráter testemunhal, de um modo geral, desconstrói a 

historiografia tradicional (e também os tradicionais gêneros literários) ao incorporar 

elementos antes reservados à ficção; ela quer apresentar, expor o passado, suas ruínas e 

cicatrizes. Pensar e refletir sobre ela é repensar um processo histórico, validar uma nova 

visão da História.  

Vale salientar que nosso intento não é dizer que os textos de Helder Macedo e de 

Bernardo Carvalho sejam considerados como literaturas de testemunho, mas pensar o 

testemunho, nos romances em análise, como uma forma de recuperação da vida, através 

da memória permeada pela percepção política que o indivíduo tem de seu tempo.  

O teor testemunhal na literatura articula, de um lado, a necessidade premente de 

narrar a experiência vivida e, do outro, a percepção da insuficiência da linguagem diante 

de fatos inenarráveis. O testemunho coloca-se desde o início sob o signo da necessidade 

e da impossibilidade de recobrir o vivido, o real empírico, com o verbal. Muitos teóricos 

têm revisto a relação entre a literatura e a realidade, uma vez que o testemunho exige 

um relato não só marcado pela reportagem, mas também pela singularidade do real 

(que, sem qualquer modalidade de relativismo, pode ser lido como traumático).  O 

impasse reside na capacidade de perceber e simbolizar a realidade, visto que o evento a 

ser contado tido como inimaginável, resiste às tentativas de tradução, ao registro das 

palavras. O maquinário da linguagem só conseguiria enfrentar o real equipado com a 

imaginação, afinal de contas, “só com a arte a intraduzibilidade pode ser desafiada” 

(SELIGMANN-SILVA, 2010, p. 47). Como sabiamente afirmou o filósofo Friedrich 
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Schlegel no limiar do século XIX, a imaginação está no centro do nosso entendimento. 

Os sujeitos-narradores de Partes de África e de Nove Noites procuram, através 

da história e do pensamento dos outros personagens, a constituição da sua própria 

história e pensamento; é também através da recuperação do passado histórico empírico 

que se esboça uma “organização” do passado de cada um deles. O repositório ficcional 

parece “entrar em um sintoma de crise” à medida que “borra” os elementos que 

funcionavam como marcos de uma literatura canônica.  

Com o advento da era pós-moderna, a organização da sociedade e de suas 

representações provoca o desmantelamento de uma ordem tradicionalista e a 

substituição por um novo modelo. No mundo pós-moderno, instável e constante apenas 

em sua hostilidade a tudo o que seja fixo, a tentação de interromper o movimento, de 

conduzir “a perpétua mudança a uma pausa, de instalar uma ordem segura contra todos 

os desafios futuros, torna-se esmagadora e irresistível” (BAUMAN, 1998, p. 21). O 

lema é estar sempre em deslocamento, afinal “tudo que é sólido se desmancha no ar”.  A 

arte pós-moderna (e não foi ela a primeira a tecer tal pensamento, como sabemos, 

obviamente), desde seu nascimento, devastou também as regras e os símbolos herdados, 

rejeitando com insolência a autoridade de toda tradição, depreciando aqueles 

instrumentos da representação, desafiando a maneira convencional de ver o mundo, e, 

afinal, forjando novos elos entre o objeto e o que quer que deva ser reconhecido como 

sua imagem. Ao tentar combater uma ordem preexistente, a arte pós-moderna trouxe à 

baila novamente a discussão entre a racionalidade e o caos (a ordem e a desordem) e até 

que ponto eles (não) se complementariam.   

Em um mundo marcado pelo isolamento, pelas flutuações políticas, sociais, 

éticas e pela “crise da sensibilidade”, só se poderia pensar a modernidade e nossa 

contemporaneidade por meio do conceito de crise. Afinal, ela não seria um 
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acontecimento apenas, mas um conjunto de acontecimentos que guarda um sentido ou 

que tenta reencontrar aquele que foi perdido (NOVAES, 1996). Pensando nisso, como 

representar o indivíduo pós-moderno e seu modos vivendi, neste espaço imiscuído por 

mudanças?  

A modernidade surgiu a partir do advento do capitalismo e da valorização do 

sujeito da razão em detrimento do sujeito teocêntrico da Idade Média. Tal modelo de 

sujeito, de matriz cartesiana, no entanto, passou a ser desafiado por uma série de 

rupturas teóricas e sociais. As relações interpessoais, hodiernamente, afetadas pelos 

pluralismos culturais, estão, muitas vezes, influenciadas pela indústria cultural criada 

pela sociedade ocidental por conta da evolução técnica. O sujeito se torna cada vez mais 

flexível, chegando a não compreender quem ele é, qual seu papel na sociedade, de onde 

vem, para onde vai, ou seja, é um “sujeito líquido” (BAUMAN, 2001), evitando 

padrões de condutas que se “congelem” em rotinas e em tradições, mudando antes que 

haja uma “solidificação” em suas referências.  

A chamada “crise de identidade” pode ser compreendida em um processo mais 

amplo de deslocamento e mesmo de fragmentação do indivíduo moderno e pós-

moderno. Os quadros de referência que davam ao indivíduo certa sensação de 

pertinência em um universo centrado, de alguma forma, são postos em xeque, e o 

sujeito passa, então, a ser percebido como descentrado e fragmentado. No período final 

do século XX, tal descentramento rompe com as culturas do passado, que, a seu modo, 

forneciam aos indivíduos fortes vínculos sociais. Estando “em crise”, a identidade se 

torna uma questão e, por isso, o próprio indivíduo pós-moderno quer ver, no seu 

descentramento, uma característica de sua própria forma de vinculação social.  

Na ótica de Stuart Hall (2003), o indivíduo pós-moderno encontra uma firmeza, 

ainda que aparentemente paradoxal, no cerne de sua própria crise identitária. O sujeito 
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se caracteriza, agora, pelo provisório, pelo variável e problemático, como alguém que 

não possui uma identidade fixa, essencial ou permanente, afinal, seria uma fantasia 

considerar a identidade como um constructo plenamente unificado, completo, seguro e 

coerente. O indivíduo pós-moderno coloca-se a si próprio no centro do conflito. 

E como o sujeito poderia permanecer firme e estável nas antigas instituições 

sociais? Sair das petrificações institucionais de antigas formações sociais significava 

necessariamente uma ruptura com suas características (PEREIRA, 2004). Pensar a pós-

modernidade implica questionar a configuração problemática de um sujeito cujo 

descentramento deve ser entendido não como algo premeditado, mas como sintoma de 

uma crise. No chamado mundo pós-moderno, não há mais um ponto referencial em 

torno do qual o sujeito gravita e se constitui com firmeza, mas vários pontos referenciais 

que não trazem segurança. Bem mais que o culto ao efêmero, a pós-modernidade deve 

ser entendida como tempo crítico do homem e de seus referenciais. 

Para Carlos Alberto Ribeiro de Moura (1996, p. 168) - em seu ensaio “A 

invenção da crise” - , o pensamento contemporâneo inventa a ideia de uma “crise da 

razão” que, a rigor, teria sua datação circunscrita à primeira metade do século XX. Para 

ele, esta crise estaria imposta, na Literatura, devido ao fato de que alguns estudiosos 

consideram uma obra literária como reflexo da realidade social, procurando uma 

correlação entre a obra e o conteúdo da consciência coletiva.  

A crítica de viés estruturalista sempre separou toda e qualquer relação entre 

autor e obra, deixando o papel de a tudo responder somente ao texto literário. Por outro 

lado, a crítica ligada às teorias do contemporâneo privilegia a representatividade de algo 

exterior ao texto (GUIDIO, 2010), já que este não seria apenas uma realidade verbal, 

mas um ato. Nesse sentido, a arte não é vista somente como representação e 

contemplação, é também intervenção sobre a realidade (PAZ, 1984). A crise, portanto, é 
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reflexo de reajuste de padrões, rupturas, interrupções da norma imposta. A literatura 

expressa que o lugar do sujeito passa a ser outro, sua imaginação criadora alça voos, 

leva o outro e a si mesmo a uma tomada de consciência (FREDERICO, 2005).  

Na acepção de Lucia Helena - em seu Ficções do desassossego: fragmentos da 

solidão contemporânea -, trabalhar com textos que articulam a relação entre narrativa e 

o processo social de crise que se localiza no final do século XX até o início do século 

XXI, é promover a discussão entre a razão e a consciência ocidental dos riscos que a 

própria razão representa ao não conseguir controlar a hybris que é própria dos homens e 

do que eles constroem. Nesse sentido, a razão estaria comprometida, na ficção, com a 

ambiguidade e a crise, desde o universo grego até no cerne da “modernidade líquida” 

(BAUMAN, 2001) - salvaguardadas as diferenças políticas, sociais e religiosas -, como 

uma época de deslocamento de paradigmas e de conceitos.  

Francis Wolff, em “Nascimento da razão, origem da crise” - em ensaio publicado 

em A crise da razão -, examina a passagem do mítico ao racional no mundo grego 

clássico e sublinha que o trabalho poético funcionou como passagem entre a tradição 

mítica e a figuração da polis, com uma racionalidade múltipla e ambígua. Ainda para 

Francis Wolff, o Ocidente se desenvolve sempre a partir de um fazer e refazer de crises, 

uma vez que a razão não veio substituir de maneira inteiramente uniforme o mito, mas 

supri-lo por intermédio de racionalidades diversas e conflitantes. Assim, jamais houve 

uma nova ordem do saber racional substituindo a ordem antiga, mítica, i.e., “o 

nascimento da razão foi ao mesmo tempo, e necessariamente, sua crise” (WOLFF, 1996, 

p. 192). E isso é o que nos leva a romper com a ideia, ela própria mítica, de uma razão 

unificadora e perceber que, diante dessa tensão, a arte trouxe uma palavra mais ampla 

do que outras formas de manifestação que se tornaram obcecadas pela concepção da 

razão como algo totalizante e unificado. Para que possamos delimitar melhor o 
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problema, convocamos a voz de Gerd Bornheim, quando ele diz que: 

 

Tratava-se de saber se se continuaria crendo ou se não se creria mais, se se continuaria a 
obedecer à tradição ou se o homem se revoltaria contra ela: se a humanidade 
prosseguiria os seus caminhos, confiante nos mesmos guias, ou se novos chefes a fariam 
mudar de rumo para conduzi-la em direção a outras terras prometidas. [...] A negação já 
não se mascarava, ela se expandia. A razão já não era uma sabedoria equilibrada, mas 
uma audácia crítica. As noções mais comumente recebidas, as do consentimento 
universal que provava Deus, a dos milagres, eram postas em dúvida. Relegava-se o 
divino para céus desconhecidos e impenetráveis; o homem e somente o homem se 
tornava a medida de todas as coisas; ele era para si próprio sua razão de ser e o seu fim 
(BORNHEIM, 1996, p. 48). 
 
 
 

Neste sentido, seria sensato introduzir o seguinte questionamento: a crise não 

estaria constituída na essência da fundação da ideia de razão? A razão não existe fora de 

seu contrário, “[...] toda razão é enigma, se entendermos razão como o encontro com os 

opostos em um movimento sem fim” (NOVAES, 1996, p. 11). Crise e razão teriam um 

mesmo destino, pois seriam um encontro contínuo com seus opostos.  

A razão, além de ambígua, pode se tornar o seu contrário e essa questão foi 

analisada, na década de 1940, por Adorno e Horkheimer - no conhecido A dialética do 

esclarecimento - e, retomada, por Jeanne Marie Gagnebin, em Lembrar escrever 

esquecer. Se, por um lado, não nos parece possível recuperar, tal qual, no mundo 

contemporâneo, o entendimento grego da razão, é possível, todavia, captar a forma pela 

qual a memória daquele mundo e de seus saberes foi recebida, no início do século XXI, 

pela produção romanesca atual (HELENA, 2009). A formulação de verdade oriunda do 

projeto Iluminista se encontra em crise, como podemos constatar na leitura de Partes de 

África e de Nove Noites, assim como em algumas obras de Clarice Lispector, de John 

Maxwell Coetzee e de João Gilberto Noll, só para citar alguns exemplos. Ao abordar o 

problema da subjetividade, esses romances recusam qualquer hipótese de localização 

centralizada ou centralizável da marca da identidade e da razão. Neles, são 
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fundamentais as questões relativas às fronteiras, aos limites, às passagens, aos 

deslocamentos. Trata-se de textos que ficaram marcados por sua densidade e capacidade 

de abordar questões candentes da vida atual, entre as quais o desespero, a fragilidade e a 

solidão que afligem grande contingente da população do planeta, através da crise 

mundial (HELENA, 2009, p. 12). Partindo da sensação do desconsolo atual - no que se 

referem às catástrofes atuais, sejam elas políticas, sociais, econômicas e culturais que 

assolam nosso cotidiano -, essas obras respiram o “ar rarefeito de um momento 

conturbado” (Idem, p. 16), conseguindo “tocar o coração” daqueles que as leem.  

Em Partes de África, as imagens do sofrimento dos povos africanos ao longo de 

sua colonização, nos dão conta de que estamos frente a um olhar crítico direcionado 

para as margens e para as periferias do mundo ocidental. No trecho que se segue, o pai 

do narrador, intendente durantes as guerras coloniais, em um de seus supostos relatórios, 

evidencia um painel da África após a colonização portuguesa: 

 
 
 
 
Conta-se que quando o avião com os primeiros russos sobrevoou Lourenço Marques 
houve um motim a bordo porque não acreditavam que aquela pudesse ser a mesma 
cidade que a propaganda lhes fizera prever. E que quando os moçambicanos se lhes 
queixaram das infra-estruturas deixadas pelos portugueses – poucas estradas, poucos 
hospitais, poucas escolas, poucos portos, poucas represas – teriam dito que já tinham 
visto pior, que como começo para um novo país já não era mau. Conta-se também que 
quando os dirigentes da FRELIMO pediram aos vertiginosos descolonizadores de torna-
viagem um período de transição que lhes permitisse prepararem-se para assumir o 
poder, estes teriam respondido “já! já! já!” ou nunca” e aqueles “então já”. Mas contam-
se muitas coisas.  
(MACEDO, 1991, p. 37) 
 
 
 
 
 
A ironia presente no discurso de alguns personagens macedianos faz parte do 

projeto ficcional de um autor que pretende também se expressar por meio do não-dito. 

O que se percebe no recorte que fizemos é que Helder Macedo tem como intento nos 
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alertar sobre quão difícil e longo é o processo de reinvenção coletiva da emancipação, 

processo este que põe em causa não apenas a antiga África colonial, mas também o que 

dela ainda permanece na África dita pós-colonial.  

Em Nove Noites, descreve-se um ambiente que privilegia as reflexões sobre a 

dificuldade de comunicação entre povos de culturas diferentes; a solidão do indivíduo 

na contemporaneidade; a discriminação pela diferença, visto que os índios krahô não 

eram dotados da oratória do homem tido como civilizado; os acontecimentos e as 

cicatrizes que marcaram os norte-americanos (ou seria melhor dizer o mundo?) depois 

de 11 de Setembro de 2001. Além disso, a obra de Bernardo Carvalho narra alguns 

acontecimentos às vésperas da Segunda Guerra Mundial, as contradições e os desejos de 

um homem que, transitando em uma terra estranha, confronta seus próprios limites e a 

alteridade mais absoluta.  

Na passagem que selecionamos a seguir, podemos ver o estado de dúvidas e de 

incertezas em que é posto o narrador ao dialogar com o filho de um dos personagens 

deste enredo que evidencia a fragilidade dos discursos, a recusa do outro em se 

manifestar em sua inteireza para seu próximo.  

 

 

[...] voltei para casa aterrorizado, e tudo só ficou ainda pior quando o menino da 
bicicleta, filho do José Maria, se aproximou furtivamente de mim e conseguiu dizer 
apenas: “Eles estão mentindo para você”. Teve que interromper pela metade o que me 
revelava, para logo sair pedalando e desaparecer, quando percebeu que o pai se 
aproximava desconfiado da cena de cumplicidade do filho comigo. A frase ficou 
martelando a minha cabeça. Era o mais próximo de alguma verdade a que eu tinha 
chegado. Eu não sabia se dizia respeito ao que preparavam para mim naquela noite ou 
ao que escondiam de mim sobre o passado e a morte de Quain. 
(CARVALHO, 2002, p. 103) 
 
 
 
 
 
O que Bernardo Carvalho faz aqui é tentar incorporar o não representável na 
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própria representação, o que está estático na memória passada, no movimento, na 

fluidez do presente.  

Apesar da instabilidade do vivido e das perspectivas, muitas vezes, pouco claras 

sobre como agiram determinados personagens em um momento definido, a reflexão 

promovida pelas obras literárias em estudo vislumbra o incontornável e ainda dá 

mostras de que viver é preciso para que possamos navegar em “caminhos pouco 

navegados”. Esses livros são parte de um esforço consistente de dar voz ao inefável e 

uma conformação tangível ao invisível; são uma demonstração de que é possível, mais 

do que dar uma voz ou uma forma, fazer um convite àqueles que querem se unir ao 

incessante processo de interpretação que é também o processo de criação do significado.  

A arte de Helder Macedo e Bernardo Carvalho alerta para a inerente 

complexidade de toda interpretação, agindo como uma “espécie de anticongelante 

intelectual e emocional, que previna a solidificação de qualquer invenção a meio 

caminho para um cânone gelado que detenha o fluxo de possibilidades” (BAUMAN, 

1998, p. 136). Ao invés de retomar a realidade como um “cemitério de possibilidades” 

não provadas, deve-se trazer para o espaço aberto o perene não acabamento dos 

significados, a essencial inexauribilidade do “reino do possível”.   

Compostos por fragmentos narrativos de vários tipos - fulgurações, devaneios, 

confissões da intimidade -, os romances contemporâneos com que nos defrontamos 

emocionam pela criatividade, pelas indagações suscitadas, deixando entrever uma 

subjetividade sem ponto de repouso, em desdobramento e contínua metamorfose; por 

isso, podemos aferir que desenvolvem uma perspectiva crítica e de crise, em 

contraponto com os paradigmas fundadores da arte romanesca (iluministas e 

românticos).  

Nesses textos literários, a presença do inconcluso, do duplo e da ambiguidade 
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não só evidencia o tema da crise do sujeito nas ‘ficções do eu’, como também constitui 

a ficção como um desassossego - conceito que Lucia Helena faz uso para se referir a 

algumas ficções contemporâneas, como em algumas obras de Franz Kafka e de 

Graciliano Ramos -, em face da trajetória de personagens que vivenciam o drama de 

uma existência em meio a pressões de toda ordem em uma sociedade conturbada. Não 

se trata, todavia, de conceber a ficção como um reflexo da realidade. Essas ficções 

devem ser: 

 

 
[...] observadas como tessitura, artefato capaz de traduzir a interação da linguagem com 
as relações sociais, bem como de dinamizar seu potencial crítico como forma, ou seja, 
na condição de uma forma artística historicamente comprometida com a realidade 
social, mas que se mantém no campo da linguagem. Dizer isso equivale a sublinhar que 
a obra não é retrato de um mundo em que o cidadão, embora se assuste e esboce 
protestos que não consegue encaminhar, parece ter perdido a capacidade de refletir e 
incidir sobre o cotidiano de vidas ameaçadas. 
(HELENA, 2009, p. 126) 
 
 
 
 
 
O trabalho artístico explicita sua capacidade de formalizar, levando ao limite as 

virtualidades de uma condição histórica. Os autores aqui estudados “afiam a navalha” 

do jogo de espelhos e ressaltam que a literatura é, sobretudo, um fenômeno 

autorreferencial e capaz de produzir atuações imaginárias, cuja capacidade de 

especulação é infinita. 

Quando abrimos as páginas de Partes de África e de Nove Noites, estamos a 

mirar trabalhos que acoplam o ensaio à ficção, não como mero jogo formal ou como 

proposta de neovanguardismo. O que os autores fazem é mobilizar o leitor a mergulhar 

em textos híbridos de imenso potencial significativo, para discutir e reconhecer 

experiências e discursos em que vivem imersos o mundo e os homens na 

contemporaneidade. Nestas obras, além da oscilação entre discurso testemunhal e 
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ficcional, a interferência de outros sistemas semióticos na composição desses textos 

literários trata de revelar os bastidores da escrita, permitindo a problematização direta 

do processo criativo. 

 Se estamos diante de romances que já não nos deixam pensar o texto literário 

como espelho do mundo, como referência a algo que lhe seria exterior, é preciso, então, 

criar outras estratégias que permitam conceber a relação entre literatura e real (LEVY, 

2003). O conceito de Fora 2 - cunhado por Blanchot e reinterpretado por Foucault e 

Deleuze - , foi criado justamente para pensar essa nova relação entre literatura e 

realidade. O Fora - questão central do pensamento de Blanchot - coloca em xeque 

noções centrais para a filosofia e para a teoria literária, tais como autor, linguagem, 

experiência, realidade e pensamento. Dessa maneira, refletir sobre o Fora implica 

levantar questões fundamentais para o estudo da literatura, no momento em que se 

questiona: quando a ideia  de  representação  enquanto  cópia  é  questionada, como  

passam  a  funcionar  os elementos constituintes do texto literário? De que maneira a 

experiência literária pode promover um encontro com o pensamento que faz da palavra 

uma possibilidade de resistência? 

 Pensar o conceito do Fora provoca um questionamento interessante no que diz 

respeito à “errância” do escritor como parte de uma realidade literária e/ou extratextual. 

“Errar” significa não permanecer onde se está, pertencer a lugar  nenhum  e  pertencer  a 

todos os lugares. Ao mesmo tempo em que se está  no  mundo,  se  está  fora dele, já que 

é preciso estar do lado de fora para tornar suas palavras as palavras de todos (LEVY, 

2003, p. 41). Nesse contexto, vale convocar a voz de Blanchot (1987) quando o ensaísta 

afirma que: 

 
______________________________ 
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2 Blanchot, Foucault e Deleuze definem o  conceito de Fora como aquilo que permanece distante 

dos modelos tradicionais da literatura, da filosofia e da história, aquilo que escapa das verdades 

constituídas, a fim de abalar tudo o que já é apresentado como pronto. 

 

[...] o poema é exílio, e o poeta que lhe pertence, pertence à insatisfação do exílio, está 
sempre fora de si mesmo, fora do seu lugar natal, pertence ao estrangeiro, ao que é o 
exterior sem intimidade e sem limite. Esse exílio é o que faz do poeta o errante.  
(BLANCHOT, 1987, p. 238). 
 

 

Temos ciência de que estamos frequentando a teoria poética de Blanchot (1987), 

mas acreditamos que a mesma pode ser aplicada aos romances em estudo. O 

poeta/escritor é aquele que está dentro da obra ao mesmo tempo em que está fora dela; 

diz e se ausenta do dito, deixando apenas seus rastros, seu gesto (AGAMBEN, 2007). O 

indivíduo real (o sujeito que escreve o texto) deixa de existir para dar lugar a um outro, 

a um ser errante, que adentra e se afasta, que quer ser visto e identificado não como 

aquele construído pelo positivismo, mas como o personagem que ele criou (que tem 

características do outro, mas as nega e as subverte quando assim se tem vontade).  

Devemos lembrar que não é tanto o “conteúdo” do relato por si mesmo (a 

coleção de acontecimentos, momentos, atitudes) o que importa no aporte ficcional, mas 

as estratégias ficcionais de (auto)representação; a forma como se dá este processo de se 

perceber como um ser ficcional. Quando conto a história de uma vida, dou vida a essa 

história por mais que ela seja parte de minha representação mnemônica ou imaginativa. 

Acreditamos que a diferença, a instabilidade dos relatos e a forma assumida pela 

literatura, não mais permitem pensá-la como “espelho” de tempos passados. Estamos 

em um momento de reformulação de conceitos, de certezas, em que tudo é incerto; por 

isso, estamos frente a narrativas que podem ser caracterizadas como “poéticas da 

incerteza”, “ficções da memória”, onde cada autor poderá impingir seu relato, seu 
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testemunho, sua experiência em sua tela. Não há mais uma escola literária que englobe 

características e categorize todas as obras de nossa época do mesmo modo; o que está 

em foco hoje é uma gama de elementos que caracteriza os discursos literários atuais e 

que, por isso mesmo, os torna ímpares. Isso só é possível porque se respeita a 

individualidade, a liberdade criativa de cada autor.  

As estratégias ficcionais de Helder Macedo e de Bernardo Carvalho mostram 

que eles repensam a relação entre realidade, ficção e testemunho; mesmo tendo ciência 

de que tal tema já tenha sido trabalhado em outros romances, os escritores não deixam 

de dar suas contribuições e de questionar essas premissas.  

Em Partes de África e em Nove Noites, não encontramos um narrador único e 

inquestionável, mas aquele que é replicado ou substituído por outra voz (ou outras 

vozes). No primeiro romance, não há apenas um narrador-personagem que inicia o 

enredo e que “leva o leitor pela mão” até o final da história, mas uma série de 

testemunhos de seus supostos parentes, cartas, relatórios de seu tio e de seu pai, além de 

experiências não ficcionais, como, por exemplo, no momento em que o narrador nos diz 

ter sido convidado pela professora Cleonice Berardinelli para dar uma palestra no Rio 

de Janeiro: “[...] eu gosto sempre de lá ir e o convite era da Cleonice e portanto 

irrecusável, aproveitei para completar o treino com uma comunicação em forma de 

fivela [...]” (MACEDO, 1991, p. 235).  

No romance de Bernardo Carvalho, o discurso também é desdobrado em outros, 

i.e., não temos apenas informações sugeridas pelo narrador principal, mas relatos dos 

índios krahô, cartas e relatos de etnólogos, como no momento, por exemplo, em que 

Dona Heloísa responde à indagação de John J. Feller a respeito de uma suposta busca de 

Buell Quain por uma cidade do ouro: “[...] seus relatórios e anotações de campo são de 

interesse estritamente científico, sem nenhuma referência a tais assuntos como errâncias 
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em busca de ouro ou de cidades perdidas, e não têm outra utilidade senão a de propósito 

científico” (CARVALHO, 2002, p. 36). 

Na medida em que outras vozes se interpõem ou rebatem a voz central, instaura-

se uma tensão enunciativa que coloca em questão a autoridade daquele que seria o 

narrador principal dos romances analisados.  Nesse contexto, as formas tradicionais da 

narrativa parecem definitivamente abandonadas (o que define a forma é o próprio texto, 

assim cada obra é em si uma forma mais ou menos original): o clímax e o desenlace 

clássicos não mais constituem o apelo desses textos, uma vez que os acontecimentos 

não apresentam entre si uma relação de causa e efeito e as estruturas narrativas são 

“corroídas” internamente por vazios, fatias, parecendo fadadas ao “despedaçamento”. 

Tudo isso faz parte de um projeto contemporâneo de escrita, em que o escritor 

tece seu texto sobre “certezas nenhumas”. Como diz Lélia Parreira Duarte, a 

representação é constantemente desmascarada, assim como a camuflagem e o 

fingimento, desvelando-se a estratégia lúdica de uma elaboração textual que se 

caracteriza mais como trama de significantes que como rede de significados, mais como 

falsificação e “costura de fragmentos” que como narração organizada (apud SARTORI, 

2002, p. 91). A escrita será sempre interrompida pelo fluxo não uniforme do 

pensamento, pelo diálogo com o leitor ou pelos acontecimentos paralelos. O texto não 

trata de um único assunto; ele será ao mesmo tempo auxílio para a memória “falha” do 

narrador e a maneira de se dar sequência ao seu pensamento.  

O que importa nesses romances não é a “verdade” do ocorrido, mas a construção 

narrativa, o vaivém da vivência ou da lembrança, o ponto de vista, o que se deixa “na 

sombra”; é a qualidade (auto)reflexiva, os caminhos e errâncias da narração. 

O surgimento desse “espaço biográfico”, de (auto)reflexão e de 

(auto)questionamento foi também essencial para a afirmação de um sujeito moderno 
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situado no limiar entre o público e o privado e, consequentemente, na articulação entre o 

individual e o social. Afinal, não há possibilidade de afirmação da subjetividade sem 

intersubjetividade; por conseguinte, toda biografia ou relato da experiência é coletivo, 

expressão de uma época, de um grupo, de uma geração. 

Muito tem sido escrito sobre memória e sobre autobiografia. A proliferação de 

textos (pseudo)autobiográficos e o interesse da crítica literária pelo tema devem-se ao 

fato de a individualidade ter passado a ocupar um importante lugar no Ocidente. À 

proporção que o destino da individualidade é configurado no mundo moderno, a 

autobiografia vai se caracterizando como gênero literário predominante. Assim, em suas 

várias modalidades, a narrativa da vida do indivíduo passa a ser objeto de interesse - 

como relato supostamente mais confiável que o enredo dos romances e novelas -, 

fundado no desejo de apresentar um retrato de corpo inteiro (REMÉDIOS, 1997).    

Como nos lembra Maria Luiza Ritzel Remédios (1997) em seu Literatura 

confessional – autobiografia e ficcionalidade, os textos centrados no indivíduo 

remontam ao século XII, quando o poeta relata seu drama amoroso por meio das 

cantigas de amor e de amigo na lírica portuguesa medieval. De todo modo, a literatura 

íntima começaria a se fortalecer e a se definir enquanto gênero no momento em que a 

sociedade burguesa se estabelece, no século XVIII, quando o homem ocidental adquire 

uma clara convicção histórica de sua existência, tomando parte da grande revolução 

intelectual marcada pelo historicismo.  

Com os debates acerca do “fim” da modernidade, começa a aflorar no cenário 

cultural as argumentações sobre o fracasso dos ideais do Iluminismo, “das utopias do 

universalismo, da razão, do saber e da igualdade, dessa espiral ininterrupta e ascendente 

do progresso humano” (ARFUCH, 2010, p. 17). A dita pós-modernidade apareceria 

como uma nova inscrição discursiva e, aparentemente, superadora que sintetizaria o 
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estado das coisas no contemporâneo, cujas características Arfuch elenca:  

 

 

 

[...] a crise dos grandes relatos legitimadores, a perda de certezas e fundamentos (da 
ciência, da filosofia, da arte, da política), o decisivo descentramento do sujeito e, 
coextensivamente, a valorização dos ‘microrrelatos’, o deslocamento do ponto de mira 
onisciente e ordenador em benefício da pluralidade de vozes, da hibridização, da 
mistura irreverente de cânones, retóricas, paradigmas e estilos. 
(ARFUCH, 2010, p. 17-18) 
 

 

Ainda segundo Arfuch, a nova perspectiva incursiona pelo campo da 

subjetividade, comprometendo a concepção do espaço público segundo a clássica ordem 

burguesa. O retorno do “sujeito” aparecia como correlato da “morte anunciada” dos 

grandes sujeitos coletivos (o povo, o partido, a revolução). Este momento é marcado 

prioritariamente pelas profundas transformações políticas, econômicas e culturais do 

capitalismo pós-industrial, sob a metáfora da “globalização”.  

Como podemos ver, o mundo passa por transformações que são, é claro, 

sentidas/demonstradas também no âmbito literário. A iminência de um novo paradigma 

que sustentará as relações interpessoais já está lançada, no sentido de destituir os 

protocolos passados e propor novas bases. Um dos questionamentos do indivíduo 

contemporâneo inserido neste contexto é: se a ideia de verdade e os grandes discursos se 

findam, o que esperar deste tempo? De que modo se devem compreender os 

“problemas” trazidos pela “globalização”? 

A estabilidade encontrada nos ideais do marxismo, do feminismo, do 

cristianismo e do próprio projeto iluminista de ordem e de progresso não se mostra mais 

promissora como antes e está marcada pela transitoriedade (dos discursos e das relações 
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entre o eu e o outro). Muitos estudiosos questionam como agir diante desta “caverna 

platônica” onde não vemos, mas falamos e onde os ecos se confundem entre o que se 

pergunta e o que se responde. Nesse contexto, escrever constitui um meio privilegiado 

de emprestar plasticidade à efemeridade da memória, mas aqui nos deparamos com o 

seguinte questionamento: a escrita, no mito de Theuth, nos é apresentada como um 

phármacon 3 para a memória; poderíamos dizer então que ela resolveria o problema do 

caráter fugaz da oralidade da memória humana, sendo uma medicina, um remédio?  

A memória, no texto literário, merece atenção por não ser um mecanismo de 

fácil interpretação. Muitas vezes, as informações por ela veiculadas se encontram em 

uma zona de penumbra, ou seja, numa zona em que nem tudo pode ser perceptível, 

recuperado e ordenado. Como são arquivados em um meio que não prima pela 

linearidade, fatos passíveis de memorização convergem em um ritmo alterado: as ideias, 

as impressões e os acontecimentos derivados dela serão sempre manifestados de forma 

fragmentada. 

A memória é incapaz de completa nitidez. Quando utilizada dentro do texto, ela 

marca o corpo da escrita com suas incompletudes e complexidades, não deixando de 

posicionar certos acontecimentos no “campo da bruma” somente por ter sido inserida 

como um elemento no discurso escrito. Será a escrita, portanto, a responsável por 

produzir, reparar, acumular e remediar seus desvios e esquecimentos, suas imprecisões, 

suas idiossincrasias. 

 

______________________________ 
 
3 A crítica da escrita em Platão nos é apresentada na passagem em que se descreve o mito de Theuth 

e Thamous. O primeiro desses personagens é um antigo deus egípcio de Náucratis responsável pela 

invenção do número, do cálculo, da geometria e inclusive das letras. Thamous, por sua vez, era o rei 

a quem Theuth mostrava suas invenções para serem  admitidas junto aos egípcios. O rei julgava as 
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invenções e, de acordo com a explicação da utilidade e do benefício de cada uma, as aprovava ou 

desaprovava. A virtude que Theuth atribui à escrita é a de aumentar a possibilidade de armazenagem 

de informação para além da capacidade mnemônica convencional ao prover os homens de um 

aparato de registro da fala e do pensamento. A vantagem da escrita com relação à oralidade é, então, 

o caráter permanente que a informação parece adquirir quando é salva daquela forma de existência 

passageira e particular ligada à fala. A escrita permitiria, através desse resgate existencial da 

informação, uma desobstrução da memória humana como uma forma de preservação da informação 

já adquirida e, por consequência, a ampliação da memória social e da cultura. 

Ao contrário do que acontece no mito platônico, a escrita não deve ser tomada 

como estrutura que enfraquece a memória. Ela, ao contrário, serve de auxílio, de apoio 

para a memória fragmentada do narrador. É o gesto da escrita que preencherá o vácuo e 

a impossibilidade de organização do pensamento do narrador, que não seria capaz de 

organizar-se somente através da memória. 

Os pensamentos aleatórios e marginais do narrador poderiam se tornar corpo de 

um texto se saíssem da memória, ou seja, do campo da efemeridade, para a categoria 

mais sólida do discurso literário. Desse modo, o texto se edifica sobre dois espaços: um 

abstrato, isto é, que engloba a memória e o pensamento e outro material, que se delimita 

através da palavra escrita. 

Em Partes de África e em Nove Noites, notaremos que ambos narradores 

reconhecem as limitações de suas memórias, sustentando a ideia de que precisam da 

escrita para tornar suas representações mentais palpáveis. No capítulo V do livro de 

Helder, o narrador nos diz: “[...] E assim se demonstra que nem todos os modelos do 

meu estilo narrativo são literários. O único problema é conseguir o necessário equilíbrio 

entre os vários pedacinhos do mosaico” (MACEDO, 1991, p. 41). O mosaico criado por 

Helder Macedo se refere à obra em sua inteireza; seu texto é a congregação de tópicos 

aparentemente díspares que formam um todo constituído por estilhaços de testemunhos, 

lampejos de memórias e especulações sobre o eu e seu mundo, o mundo de seu eu, os 

outros do mundo e o mundo dos outros. Esse “mundo” só consegue formar um 
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repositório, um “balaio aglutinador” de “percepções esparsas” se transmitido por meio 

de uma tela que, reunindo todos esses elementos só é possível através da escrita, de um 

texto que produz o “necessário equilíbrio entre os vários pedacinhos” para formar o 

mosaico a que se refere o narrador, como se pode perceber no recorte que fizemos.  

Já o narrador de Bernardo Carvalho, ao tentar explicar ao personagem Leusipo 

Pempxà o que ele estava a fazer na aldeia, explica também o motivo que o leva a 

escrever o romance, ao explicar a pretensão de um texto literário o narrador evidencia 

ao leitor que aglutinar os testemunhos e as memórias (alheias e suas) o leva a compor a 

manta de retalhos que é este romance: “[...] tentei lhe explicar que pretendia escrever 

um livro e mais uma vez o que era um romance, o que era um livro de ficção (e 

mostrava o que tinha nas mãos), que seria tudo historinha, sem nenhuma conseqüência 

na realidade” (CARVALHO, 2002, p. 95). 

A memória descreve, no discurso escrito, uma permanente transformação, por 

estar sujeita à dialética da lembrança e do esquecimento, a sucessivas deformações, e 

aberta a qualquer tipo de uso e de manipulação. Nesse sentido, a escrita se converte 

também em um “organismo vivo”, incompleto e sempre em busca de novos sentidos, 

sendo um dispositivo verbalizado da memória. Cria-se uma relação de necessidade 

mútua, i.e., as representações mentais dos narradores precisam da escrita para que 

possam dar corpo à matéria verbal. Para dar continuidade e vida à memória, aqueles que 

narram sentem necessidade de um dispositivo que corporifique seus pensamentos. 

O texto acaba exteriorizando o pensamento através da escrita e impulsionando 

esta para um movimento que adentre as zonas porosas da memória. É através da escrita 

que se acolhe, em um esforço ordenador, os fragmentos de ideias e de desejos postos em 

intercâmbio, ajudando a retirar do esquecimento, pôr em evidência a intangibilidade da 
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memória. O texto, portanto, será o lugar de encontro, onde se pode registrar, atualizar e 

preservar o que está posicionado nas penumbras da memória. 

A escrita, nas obras de Helder Macedo e de Bernardo Carvalho em análise, é 

capaz de inscrever sentidos, pensamentos e sensações, eternizando através da palavra o 

que a memória não é capaz de fazer, tornando público o que foi interiorizado por ela. A 

matéria escrita é dotada de vida na medida em que possui um ciclo vital longo e 

múltiplo, diferentemente da memória, funcionando, por isso, como um instrumento 

indispensável para a afirmação da nossa fala, a transmissão de nossos pensamentos e 

impressões acerca do mundo, do outro e do outro de nós mesmos. 

Realiza-se nesses romances aquela função da arte que consiste em trazer para a 

luz do dia certas interrogações. Diante da descentralização de figuras fixas, seja do 

narrador, da escrita, ou dos personagens, o leitor, não podendo mais assumir uma 

atitude distraída ou contemplativa, é, ele também, convocado para o jogo, incitado a 

confrontar o texto, a bordejá-lo, recortá-lo, delimitá-lo, caracterizando-o a partir de sua 

experiência como receptor da narrativa. 

A literatura a que estamos nos referindo estimula, pela via do imaginário, o 

diálogo daquele que lê com a vida, oferecendo a ele possibilidade de ir além do 

superficial, de ver e ler o mundo a partir de uma perspectiva diversa da que tinha 

anteriormente. Ela capacita, ainda, o leitor com a reflexão sobre a padronização das 

atividades do cotidiano, que tanto o exasperam, para dar vazão às emoções provocadas 

pelo enfrentamento com o inusitado. 

Através dos romances de Helder Macedo e de Bernardo Carvalho, outras leituras 

poderão ser processadas com o intento de gerar prazer e estimular novas reflexões. 

Afinal, se uma história que se está a ler não existe, passa para o plano da existência 

quando o leitor começa a pensar no que foi dito.  Quando eu falo, estou a agir, a tornar 
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material o que antes era efêmero. 

Como sabemos, conhecimento é poder, e este só poderá ser repassado a outras 

gerações se for transmitido por meio da linguagem. A palavra gera conhecimento, que, 

por sua vez, provoca questionamento e acaba por produzir algum tipo de mudança. 

Portanto, a linguagem, fonte catalisadora de poder e de desejos, dá forma, na ficção, a 

um eu para transformar as opiniões e perscrutar os anseios e as (in)tranquilidades do 

leitor. Este eu, ou pelas palavras de Helder Macedo (1975), este ser subjetivo, é um 

compósito dinâmico de acontecimentos, sensações, imagens, recordações, ideias e 

resoluções. Logo, a literatura, como produto da atividade humana, apresentaria visões 

de mundo e da existência, trazendo consigo marcas da humanidade, ou seja, suas 

angústias, seus testemunhos, suas memórias, suas crises, seus sucessos, suas frustrações, 

suas conquistas e suas decepções.  
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6. Teias literárias: estreitando laços 

 

 

[...] o que podemos imaginar sempre existe, em outra escala, em outro 
tempo, nítido e distante, como num sonho. 

Ricardo Piglia 
O último leitor 

 
 
 
 

[...] tudo isto deve ser considerado como dito por uma personagem de 
romance - ou melhor, por várias. Pois o imaginário, matéria fatal do 
romance e labirinto de redentes nos quais se extravia aquele que fala 
de si mesmo, o imaginário é assumido por várias máscaras (personae), 
escalonadas segundo a profundidade do palco (e no entanto ninguém 
por detrás). 

Roland Barthes 
Roland Barthes por Roland Barthes 

 
 

 

 

Operando no “entre-lugar” do discurso ficcional e do (auto)biográfico, a 

autoficção não se mostra como um modelo rígido de escrita, mas como uma prática que 

está presente tanto em textos ditos autobiográficos, como naqueles que não têm a 

intenção de ser o relato “declarado” de uma vida.  

Apesar de não ter se preocupado em tecer extensas teorizações sobre 

autobiografia, Roland Barthes acaba por desenvolver um conceito em sua prática 

escritural, aliando o fazer literário ao exercício crítico. Nesse sentido, optamos por 

iniciar este capítulo com um fragmento de sua autobiografia, já que o crítico francês faz 

referência a um “modelo” de escrita em que a figura do autor se lança na trama textual, 
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adotando múltiplas facetas e fazendo da obra o espaço para sua autoficcionalização e 

encenação. 

Não podemos deixar de observar que, como exemplo de crítico que teorizou 

sobre os mais variados temas que envolvem a cultura, Barthes também privilegiou o 

teatro em suas reflexões, o que o fez estabelecer relações entre essa arte e a literatura, 

especialmente no que se refere à dramaturgia de Bertold Brecht. O que nos fez realçar, 

aqui, este aspecto da obra do autor é o fato de, segundo ele, se fazer necessária, aos 

“produtores” de textos literários, a capacidade de “teatralizar” a linguagem. Ao destacar 

o que seria essa “teatralização”, ele nos diz que não se trata de “decorar uma 

representação” (BARTHES, 1979, p. 11-12), mas, sim, de desfazer os limites da 

linguagem; ele conclui que certos escritores comportam um processamento de marcas 

discursivas que permitem “ilimitar a linguagem” literária, ou seja, construir um texto 

sem obsessão por uma visão única sobre o sujeito. Nesse caso, o discurso crítico deve 

possuir a sensibilidade de perceber no texto a presença de um sujeito disperso, “(...) 

como as cinzas que se lançam ao vento” (Idem, p. 14). Será capacidade do autor de se 

dispersar  na sua escrita e se reinventar na e a partir da linguagem, sob múltiplas facetas, 

o elemento que faz sua obra atingir um caráter polissêmico (que é, afinal, sinônimo de 

“ilimitar a linguagem", nas palavras de Roland Barthes). 

De acordo com a premissa de Barthes, acreditamos poder refletir sobre as obras 

de Helder Macedo e de Bernardo Carvalho, compreendendo-as como uma espécie de 

“palco” para representações autorais e como espaço para a encenação de si mesmo. Por 

esse olhar, percebemos que as narrativas aqui analisadas impõem em sua estrutura um 

impasse em relação aos processos de transformação do personagem que fala de si. 

Mesmo que estes processos reivindiquem o caráter duplo do ato de representação do 

ator (e o entendemos aqui como autor), que sai de si mesmo para dar vida a um 
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personagem (isto quando os dois se diferenciam), ainda assim, nessas obras ocorrem 

processos híbridos, em que ora esses dispositivos de representação colocam o autor à 

vista, à mostra no texto, ora o escondem, o disfarçam por meio de seus personagens. 

Em Partes de África e em Nove Noites, tem-se a intervenção de sujeitos-

personagens do mundo empírico que provocam um clima de ambiguidade, de 

ambivalência e de dúvida - o único que pode salutarmente lidar com a memória e a 

imaginação -, com a verossimilhança e a verdade, com a história dos vencidos e dos 

vencedores, com a história de hoje e a de amanhã, mas também com a possibilidade e a 

impossibilidade de conferir organização linear ao texto literário.  

Os narradores e/ou o(s)  eu(s) autoral(is) parcialmente autobiográficos, já não 

são dignos de confiança quando demonstram que só podem falar a partir de suas 

percepções, ideias e experiências - como, afinal, todos nós sempre fazemos,  ainda que 

aparentemos objetividade. Não há outro modo de ser verdadeiro sem mostrar a 

subjetividade inerente a toda e qualquer representação da veracidade. A realidade 

apresentada pelo(s) eu(s) autoral(is) e/ou pelos personagens é só mais um prisma, uma 

perspectiva das partes que compõem este mosaico. Para os romances em estudo, ela é ao 

mesmo tempo objetiva e subjetiva, está fora e dentro do sujeito, o que a torna mais 

consistente, palpável.  

Segundo o pensamento de Ernesto Sábato - em seu quase diário O escritor e 

seus fantasmas -, é através do estilo que o autor  transparece sua maneira de ver e sentir 

o universo, sua maneira de pensar a realidade; esse seria o modo do escritor “misturar 

seus pensamentos, as suas emoções e os seus sentimentos ao seu tipo de sensibilidade, 

aos seus preconceitos e manias, aos seus tiques” (SÁBATO, 2003, p. 153). A 

organização conferida ao texto e o estilo utilizados em uma narrativa são, por 

excelência, a forma como o escritor se “mostra” ao leitor, evidenciando a sensibilidade 
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que é própria de cada criador e que, como sabemos, é intransferível. O escritor sempre 

está presente em sua obra, afinal, como já dizia Foucault, em seu “O que é um autor?”, 

existe uma “função-autor” que acaba por situá-lo como dispositivo jurídico, já que seu 

nome designa e descreve seu texto, não funcionando como um nome próprio comum. 

Contrariando Roland Barthes em 1968, em seu “A morte do autor”, quando disse que é 

a linguagem, e não seu autor, que fala no texto; “que a escritura é a destruição de toda 

voz, de toda origem” (BARTHES, 2004, p. 57), Agamben (2007), na esteira dos 

preceitos de Foucault, prudentemente considera que o autor não seria um “morto”, uma 

ausência, mas sim gesto: ele se ausentaria do texto enquanto indivíduo real, mas 

deixaria seus rastros, sua marca, sua personalidade, sua sensibilidade através do texto 

construído. Portanto, partilhamos a ideia de que o tom, a voz, o estilo são as 

particularidades que mostram o lugar do autor em seu texto. Parece-nos pouco 

produtivo descartar o lugar do autor, afinal a retomada desta categoria, como aponta 

Andreas Huyssen, é “imprescindível enquanto modo de determinação de vozes 

específicas e conflitantes” (apud VERSIANI, 2005, p. 24).  

A questão do “(des)aparecimento” do autor é um dado que precisa ser visto com 

um pouco mais de cautela quando pensamos nos textos ficcionais que constituem o 

corpus. Nestes casos,  muitas vezes, a presença de narradores e personagens homônimos 

dos autores empíricos, causaria, para os menos precavidos, uma crença de que se trata 

do mesmo sujeito. É falso e incoerente procurar o autor naquele que está a escrever, 

assim como relacionar o locutor fictício àquele que assina a capa do livro. Como nos 

ensina Foucault, a escrita é uma pluralidade de eus ou “posições-sujeito”, de 

desdobramentos, de não-univocidade.  

Em Partes de África, por exemplo, temos este narrador que se chama Helder 

Macedo e que, claramente, pede para que desconfiemos de suas ponderações, 
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justamente por que a narrativa estabelece um jogo entre o narrador-personagem e o 

autor empírico, jogo este cujas regras seriam instituídas por aquele que assina o livro. 

Nesse contexto, o leitor precisa ser capaz de distinguir quando se está dissimulando ou 

não (ou se dissimularia todo o tempo?). Isso reforça a ideia de que o próprio autor 

empírico pretende chamar a atenção do leitor com o intento de desacreditar o narrador 

como personagem fidedigno. Quando colocamos nossas lentes sobre Nove Noites, 

percebemos que um dos narradores tenta perfazer trajetória semelhante à do autor 

empírico com o objetivo de tentar descobrir o verdadeiro motivo que levou Buell Quain 

a se suicidar. Neste caso, não há um narrador que leve o nome de Bernardo Carvalho, 

porém vários relatos dão conta de que o narrador acabou traçando um caminho bem 

similar àquele do autor empírico para descobrir fatos da vida do etnólogo americano, 

além de dados comprovadamente ocorridos na História da Antropologia, como 

expusemos em capítulo anterior.  

Como leitores de ambos romances, precisamos encontrar fôlego para enfrentar a 

pluralidade das vozes narrativas, o caráter insistentemente provisório da verdade, em 

sentido amplo um tipo de prosa que problematiza o contemporâneo, cujos narradores 

apresentam múltiplas subjetividades e cujos autores empíricos não limitam sua presença 

a notas, anexos e prefácios, mas deixam transparecer quem são e de onde falam. 

Estamos a falar de uma literatura de presença e ausência dos fatos, de presença e 

ausência do autor - e quando cremos lidar com o seu apagamento, mais uma vez a prosa 

é enchida por dados autorreferentes)1. 

 

______________________________ 
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1 É importante salientar que algumas das ideias contidas neste parágrafo foram repensadas a partir 

do artigo “Dois dedos de prosa (ficcional, brasileira, contemporânea) sobre um viajante”, escrito por 

Pantoja, em 2010. 

 A inserção de aspectos (pseudo)autobiográficos nas obras estudadas se reflete na 

teatralização de si mesmo, nas máscaras que um autor possui para confundir e 

embaralhar as referências. Exercendo o papel de ator, o autor é um corpo que se 

dispersa no texto, e realiza constantemente um jogo de inversão de papéis. Nesse caso, a 

vida passa a ser teatralizada nas entrelinhas de sua obra. Como nos diz Octávio Paz em 

seu Signos em rotação, “o teatro é a prova do ato pela palavra e desta por aquele” (PAZ, 

1976, p. 74). É através do teatro que a linguagem se torna objetiva (e também 

subjetiva); “a palavra ilumina o ato, torna-o lúcido, faz a história refletir” (Idem, p. 74-

75).  

Com um tom autorreflexivo e teatral, os romances em estudo se ordenam através 

de desdobramentos, citações, repetições, cruzamentos inter-intra-extra-textuais e 

duplicidades; constituem uma literatura que está aberta a inúmeras possibilidades, ao 

desregramento, assumindo, assim, um caráter camaleônico - enfatizando ora a 

metalinguagem, a intertextualidade; ora o humor, o fluxo da consciência, a encenação -, 

que impede uma definição calcada em elementos precisos. Partes de África e Nove 

Noites problematizam o princípio da precariedade que cerca a existência, a alteridade, a 

verdade e a memória; dramatizam a dificuldade em lidar com o evento recontado, já 

distante da circunscrição do oral e, além disso, dependente da memória, seja ela oral ou 

arquivística (PANTOJA, 2010). Estão, enfim, a apostar na imaginação da história, não 

aplicando o termo ao seu sentido mais trivial, ou seja, de conceber e criar imagens, de 

possuir a faculdade de imaginar, mas sim referindo-se ao: 

[...] ato de projetar a história, não mais pelas ruínas que deixou, mas a partir do que 
restou do sujeito [...]. Diante da precariedade de estabelecer o real, seria necessário 
imaginar a história, cercando-a de perfis. Ao fazer isto avistam-se os vazios entre os 
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fragmentos que o passado legou ao presente e procura intervir sobre eles sem perder de 
vista os fantasmas da memória, aquilo que está entre o quase-mito e a quase-história. 
(IPANTOJA, 2010, p. 226) 

 
A leitura das obras em análise possibilita estar diante da memória do outro - 

matéria-prima para o trabalho de nossa própria reflexão -, das reminiscências alheias, 

através das quais se entra em contato com o passado, transformando, ao mesmo tempo 

em que se constrói também o presente. Passado e presente não podem ser analisados 

como duas realidades distintas, independentes uma da outra. Levando em consideração 

que os fatos não se transformam apenas no decorrer do tempo, mas a cada vez que são 

reinterpretados no tempo presente, é possível dizer que essas categorias temporais são 

duas noções que se engendram mutuamente. A memória construída na pluralidade dos 

sentidos de tempo é, portanto, uma reflexão ambivalente. Myrian Sepúlveda dos Santos 

afirma que a memória agrega tanto traços da continuidade do passado quanto traços da 

reflexividade do tempo presente. Para ela, “além da coexistência entre aspectos da 

tradição e da modernidade, há também uma relação de continuidade entre a tradição e a 

modernidade” (SANTOS, 2000, p. 95). A memória não é um conjunto de práticas, 

sentimentos e percepções relacionadas ao passado que possam ser compreendidas fora 

do contínuo da história, pois a forma com que percebemos e nos lembramos do passado 

sofre a influência do tempo histórico em que nos inserimos. 

As obras, em estudo, de Helder Macedo e de Bernardo Carvalho, apresentam um 

equilíbrio notável, uma vez que trazem em seu bojo questões teóricas2  e  narrativas 

amalgamadas.  Essas  partes  não  apenas  se articulam harmoniosamente,  mas  também 

criam diferentes graus de leitura que vão definindo com segurança os níveis da 

composição mais profunda dos textos. O  leitor  é  colocado  perante  uma  coletânea  de  
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______________________________ 
 
2 Vale salientar que, com o termo ‘teóricas’, queremos dizer que os textos analisados ‘abrem espaço’ 

para uma abordagem teórica sobre literatura, autoria, leitura, leitor, apresentando e discutindo 

aspectos característicos de sua própria linguagem. 

relatos nos quais narradores em primeira pessoa citam e interpretam outros personagens, 

construindo assim uma história em que não só representam aqueles que descrevem, 

como também se representam a si mesmos por meio da relação que desenvolvem com a 

história de outrem. Personagens-narradores relatam (pseudo)autobiograficamente o 

processo  pelo  qual  se  viram  implicados  na  história  do  outro,  revelando  as  suas 

frustrações  particulares  e  os  conflitos   morais  envolvidos  não  só  na  descrição  dos 

eventos, mas também na ação histórica, como testemunhas e testamentários. Através 

dos mais variados artifícios narrativos - como a heterogeneidade de tempos diegéticos -, 

o leitor tem acesso às razões e peripécias que motivam o relato dos personagens e 

assiste ao próprio processo inferencial de reconstrução do passado. Em suma, o leitor 

ocupa o papel daquele que é incitado a apurar a verdade e a justiça daquilo que uns 

dizem acerca do passado de outros, a criticar a validade dos vários projetos de 

representação do passado e, em última análise, a refletir sobre teoria da história e da 

literatura.  

Talvez um dos traços mais marcantes da composição destes livros seja a 

integração dos dados narrativos, “confundindo” a memória de seus personagens com as 

de seus autores empíricos. Tanto Helder Macedo como Bernardo Carvalho manuseiam 

seus narradores a contar o que extraem de experiências empíricas e de histórias 

vivenciadas no texto e/ou fora dele.  Para que se possa compreender melhor o que 

estamos a dizer, leiamos os recortes feitos a seguir: 
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Bem sei que nunca ninguém voltou a existir por escrever nem por ser escrito, mas há 
sombras que a memória pode imaginar nos mapas entreabertos[...]. E agora, tendo 
definido as fronteiras ausentes desta minha grave viagem e, de novo poeta em anos de 
prosa, tendo prenunciado com os ecos literários pertinentes o verdadeiro não-propósito 
dos meus plurais romances, poderei começar, como cumpre, depois do princípio. 
(MACEDO, 1991, p. 10-11) 
 
Ninguém nunca me perguntou. E por isso  também nunca precisei responder. Não posso 
dizer que nunca tivesse ouvido falar nele, mas a verdade é que não fazia a menor idéia 
de quem ele era até ler o nome de Buell Quain pela primeira vez num artigo de jornal, 
na manhã de 12 de maio de 2001, um sábado, quase sessenta e dois anos depois da sua 
morte às vésperas da Segunda Guerra. 
(CARVALHO, 2002, p. 13) 
 
 
 
 
Ambos os fragmentos foram extraídos dos primeiros capítulos das obras. No 

primeiro caso, o narrador está a falar da “galeria das sombras”, do escritório da casa de 

sua família, da história do colonialismo português; não fortuitamente, o narrador declara 

também que fará uso de suas férias sabáticas para escrever sua história e que sua 

memória se encontra sem fronteiras para atar as pontas que unem as vidas reais e as 

imaginadas. Já neste primeiro momento do romance, percebemos que os dados aludidos 

são quase todos concernentes à vida do autor empírico.  

No recorte que fizemos de Nove Noites, podemos perceber que o narrador, assim 

como o autor factual, tomou conhecimento do suicídio de Buell Quain por meio de um 

jornal. Neste momento da obra, a voz do narrador não está em itálico, como em todas as 

suas outras falas no livro, o que supostamente indicaria que outra pessoa está a falar em 

seu lugar. Outro dado interessante é o fato de se ter vindo a saber do antropólogo 

americano no ano de 2001 e se ter publicado o livro em 2002, o que daria margem para 

o leitor pensar que neste interregno o narrador estaria a pesquisar dados e a escrever o 

romance (o que aconteceu, na verdade, com aquele que assina a capa). 

Como vimos, o ato de ler acaba articulando e construindo esse espaço entre o 

imaginário e o real, desmontando a clássica oposição binária entre ilusão e realidade, já 
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que, como nos lembra Ricardo Piglia, “não existe nada simultaneamente mais real e 

mais ilusório do que o ato de ler” (PIGLIA, 2006, p. 29), afinal o outro está sempre 

presente e ausente, é algo que difere de nós, um ser que é também um não-ser (PAZ, 

1982). O escritor desaparece atrás de sua voz, uma voz que é sua porque é a voz da 

linguagem, a voz de ninguém e de todos (PAZ, 1984); será sempre a voz de um outro, 

da intervenção, de uma espécie de acidente dentro do texto. Sobre o fenômeno da 

duplicidade do ser, devemos buscar a reflexão feita por Freud, em 1919, quando nos diz 

que o duplo é algo estranho e familiar ao sujeito. Em “O Estranho”, Freud postula que, 

no interior da mente humana, habita um fantasma, isto é, um ente estranho, mas que, 

por estar “escondido” no íntimo do ser, é também conhecido do sujeito. Freud propõe 

que o duplo composto pelo familiar e pelo estranho faz parte da mente do homem (do 

escritor, neste caso) e este não pode se desvencilhar de nenhuma dessas partes.   

 Produzindo sempre um prospecto diferente, cada leitura não pode ser definitiva; 

o texto permanece e resiste às mudanças de prismas de cada leitor. Os capítulos dos 

romances em estudo vêm numerados sucessivamente, mas nem sempre conseguimos 

avançar nossa leitura seguindo para adiante. Voltamos a tocar capítulos já fechados 

pelas folhas que os encobrem. Às vezes, em cada fragmento de frase, em um parágrafo, 

em uma linha escrita no romance, “explodem significações inquietantes, relampejam 

reflexões críticas sobre ficção, arte, vida, romance, psicologia, condição humana” 

(VALLADARES, 2007, p. 62), como no momento em que Helder Macedo, no capítulo 

18, o intitula “Em que o autor se despede de si próprio e reafirma o não-propósito do 

seu livro” e começa a deixar ainda mais sua voz transparecer ao fazer agradecimentos e 

a falar de seus personagens como seres ficcionais que são; ou quando Bernardo 

Carvalho em uma espécie de posfácio intitulado “Agradecimentos” começa a realçar a 
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importância de ter tido a oportunidade de estar em meio àquela aldeia indígena que 

serviu de palco para seu romance. 

Demandando um leitor exigente, nas narrativas macedianas e carvalhianas 

parece haver um vazio que é deixado para ser preenchido em momentos e capítulos 

posteriores, aquém ou além do espaço grafado, pelo próprio leitor. São obras ficcionais 

que partem de uma retórica da verossimilhança, narrativas escritas em interface com o 

não-dito, com o subentendido, histórias escondidas sob outras histórias, por vezes até 

mais instigantes do que as contadas nesses romances. Referimo-nos a outras histórias 

porque, em Partes de África, por exemplo, além da história da vida do narrador naquela 

e em outras partes do mundo, há uma paródia da ópera Don Giovanni de Mozart, 

perspectivas acerca das guerras coloniais, o 25 de Abril e a República Portuguesa, um 

painel do continente africano depois da colonização portuguesa e dos campos de 

concentração alemães, relatórios sobre as ocorrências nas colônias africanas, além das 

inumeráveis histórias de conversas com escritores de literatura portuguesa, brasileira e 

africana. No que tange a Nove Noites, emergem, além da história da aldeia indígena e do 

suicídio de Buell Quain, as conversas entre antropólogos (Heloisa Alberto Torres, 

Raimundo Lopes, Claude Lévi-Strauss, Charles Wagley, Luiz Castro Farias) e suas 

descobertas nas tribos visitadas no Brasil, as idas e vindas ao Xingu da infância do 

narrador, diálogos que evidenciam a homenagem feita a Humberto de Campos (poeta do 

Maranhão), a ditadura do Estado Novo, as cartas escritas por Buell Quain à família (o 

que insere também outros gêneros textuais dentro da obra), as perspectivas sobre o 

carnaval brasileiro e as dificuldades em falar com as pessoas e o medo de ataques 

terroristas disseminado no mundo e nos Estados Unidos por conta do 11 de Setembro.   

Estamos frente a discursos que transitam por outros registros supostamente 

comprometidos com o real: a reportagem jornalística, a investigação acadêmica, o 
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diário, o relato confessional (pseudo)autobiográfico, relatos orais. Composta por uma 

malha textual heterogênea, as narrativas flertam com o romance reportagem e 

documental, já que ambas são narradas, majoritariamente, em primeira pessoa, o que 

nos dá um indício de memória e de uma suposta intenção de reconstituição da verdade. 

Tanto Helder Macedo como Bernardo Carvalho fazem referências intertextuais 

em seus respectivos romances; o que as torna relevantes é o fato de aparecerem no 

contexto de histórias jocosas e imaginárias que são inseridas no romance. Os escritores 

são envolvidos em uma rede de tramas em que parecem estar a mostrar seus rostos, mas 

o que, na verdade, exibem são suas sombras (isto é, a simulação, a imaterialidade do 

que se apresenta como face).  

Nove Noites dialoga com o romance Lord Jim de Joseph Conrad, introduzido na 

intriga escrita por Bernardo Carvalho através de uma pequena paródia que se refere ao 

contador de histórias. Em determinado momento do romance contemporâneo, o 

narrador se encontra em um hospital para visitar seu pai, que por sua vez partilha o 

quarto com o fotógrafo Andrew Parsons. Nessa ocasião, ele repara que um jovem 

missionário se senta ao lado de Parsons e dedica seu tempo a lhe ler histórias, entre as 

quais identificamos a de Lord Jim. A ironia dessa situação é que Parsons - tal como os 

personagens Jim e Marlow -, percorreu o mundo em viagens, conhecendo os mais 

diversos povos e culturas, o que significa que, à semelhança das personagens 

conradianas, teria todo um universo de histórias a partilhar. Em contrapartida, seu lugar 

é a cama de um hospital, estando grande parte do seu tempo excluso de qualquer contato 

humano (por ter abandonado a família) e é a si que, por caridade, são contadas histórias, 

aventuras em tudo similares àquelas que ele viveu. Parsons está, portanto, condenado a 

uma morte solitária: a sua memória definha e a única pessoa que partilha com ele esse 

momento está lá para o entreter, não para o ouvir. 
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Um fato curioso é que no momento em que o narrador está no quarto do hospital 

para visitar o pai, acaba num ímpeto por ouvir Andrew Parsons repetir o nome Bill 

Cohen por diversas vezes, o que lhe causaria um imenso sentimento de alegria, por 

acreditar estar se referindo a Buell Quain (a incapacidade de uma fala compreensível, 

teria feito com que o paciente pronunciasse Bill Cohen ao invés de Buell Quain, 

segundo as premissas do narrador). Em uma rede de acasos, de inferências paranoicas e 

de mal-entendidos, o narrador acredita estar sendo conduzido ao fim da trama por 

encontrar alguém que estaria supostamente ligado à família de Buell Quain. Longe de 

ficar desencorajado pela dificuldade de acesso a provas que constatassem veracidades 

factuais, o narrador se sente cada vez mais próximo de Quain, como se tivesse sido 

enredado em um destino construído por acasos. De certa forma, ele representa Quain e 

quanto mais se “embrenha” na sua história, reencenando-a, mais é a sua memória que 

está em causa, como se esta só pudesse fazer sentido se lembrada e descrita a par da de 

Quain. 

A obsessão do narrador é tal que o que mais lhe importa é a procura de um 

documento que explique cabalmente a razão do suicídio de Quain, informação que 

completaria o imaginário preparado para a escrita do romance. Nesse esforço exaustivo 

para encontrar as respostas de que precisa, o narrador enceta uma série de tentativas 

para localizar quaisquer descendentes de Quain, todas elas saindo frustradas, pelos mais 

variados motivos e acasos desafortunados - por exemplo, quando ia receber a ajuda de 

uma produtora de televisão norte-americana, se dá o ataque terrorista de 11 de 

Setembro. Depois de sucessivos fracassos, restava-lhe ainda uma pessoa a quem poderia 

recorrer: Schlomo, o suposto filho de Andrew Parsons. O narrador tinha já contactado 

Schlomo e sabia que este não tinha qualquer desejo de se encontrar com ele, mas, ainda 

assim, decide visitá-lo à procura de respostas. Quando chega, no entanto, pensando em 
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como abordar o sujeito, ele é confundido com um funcionário de uma empresa de 

transportes e é convidado a entrar em sua casa sem quaisquer reservas. Nessa condição, 

suscitando uma conversa casual sobre o Brasil, o narrador terá acesso às supostas 

informações que desejava; todas elas dependentes do teor casual e descomprometido da 

conversa com Schlomo:   

[...] percebi que ele era um sujeito sozinho e estava de fato interessado no que eu pudesse 
dizer. As palavras dali em diante não teriam nenhuma importância. Eu podia dizer o que 
quisesse, podia não fazer o menor sentido, só não podia dizer a verdade. Só a verdade 
poria tudo a perder. 
(CARVALHO, 2002, p. 161) 
 
 
 
 

Através de inferências feitas a partir de fotos e de uma carta de Andrew Parsons 

falando de sua ida ao Brasil, o narrador saberia então que Schlomo seria afinal filho de 

Quain e que a notícia do nascimento dele figurava na última carta que Quain teria 

recebido antes da sua morte; a mesma carta que viria a acentuar os desequilíbrios 

emocionais do etnólogo.  

Tanto Manoel Perna, engenheiro-amigo de Quain, como o narrador decidem, por 

motivos diferentes, censurar informações para benefício pessoal: acrescentam 

explicações aos respectivos relatos pelos quais demonstram que a censura era 

necessária, mas o fato de serem os únicos a ter consciência do ato de censura, põem 

imediatamente em causa a boa fé das suas intenções.  

Em última análise sobre o enredo de Nove Noites, a obsessão do narrador com a 

descoberta de uma “verdade definitiva” o faz, em certos momentos, esquecer-se que as 

verdades podem ser construídas, i.e., elas são apenas uma das regras do jogo, nada mais. 

O narrador opta, então, por dar seguimento a seu compromisso, ou seja, o de escrever o 

romance, já que teria conseguido montar as “peças do quebra-cabeça” que explicavam o 

motivo do suicídio de Buell Quain. O momento final do texto de Bernardo Carvalho 
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“direciona as lentes” para a fala do narrador quando nos diz que está ciente de que, por 

diversas vezes, suas indagações e conjecturas foram permeadas por distorções e por 

inferências imaginárias. Diante de tal asserção, não podemos deixar de dizer que, o que 

se apresenta, portanto, ao leitor, é um texto meta/autoficcional, que elenca não somente 

um processo de problematização de referencialidade extra-textual, mas também uma 

referencialidade que questiona os próprios paradigmas constituintes do fazer ficcional. 

A ficcionalização de personagens históricos e empíricos em Partes de África se 

dá de um modo um pouco diferente. São várias as histórias e a intertextualidade ora se 

apresenta de modo explícito, ora de modo jocoso, com a participação de escritores como 

se fossem personagens do romance: há um narrador que está a falar como se fosse 

Machado de Assis, dialogando com o leitor, como em: “só que o meu estilo, perdoe o 

leitor que já deu por isso, é oblíquo e dissimulado, desenvolvimento próprio e algo 

original, perdoe o leitor que ainda não deu por isso [...]” (MACEDO, 1991, p. 39); ou 

quando se usa o nome de Rui Knopfli para supostamente lembrar de um tempo em que 

se estava a escrever um poema no qual havia uma árvore madura de morcegos em 

Magude, “e o Rui até escreveu um poema sobre o Amos[...], o ‘gentil gigante’ que foi 

uma espécie de Pimpão da adolescência dele e do princípio do fim da minha 

infância[...]. Ora nestas coisas de África o Rui é tudo menos um escriba acocorado 3” 

(Idem, p. 42-43); ou quando José Cardoso Pires teria ouvido de Rui Knopfli que este só 

teria apreço por Helder Macedo devido ao fato de gostar muito de Moçambique: “[...] 

gosto tanto de Moçambique que até consigo gostar do Helder Macedo” (Ibidem, p. 43); 

ou, ainda, o momento em que o professor de matemática do narrador, o senhor Rola 

Pereira, teria perguntado a ele sobre os poetas de que gostava com o intento de lhe  dizer  
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______________________________ 
 
3 Não podemos deixar de salientar que Helder Macedo está claramente fazendo referência ao livro 

de poesias O Escriba Acocorado, de Rui Knopfli, publicado em 1978. Ainda, é importante dizer que 

os dois escritores, obviamente, tinham conhecimento da célebre escultura do ‘escriba’ que, inspirado 

em um rolo de papiro, escreve algo (ou toma notas) com o rosto “concentrado” no que está a 

observar/pensar. Essa estátua simboliza uma sociedade em que a escrita e a leitura são consideradas 

como os fundamentos da sabedoria. 

 

que não lesse Mário de Sá-Carneiro ou José Régio; num ímpeto de rebeldia juvenil, 

teria ido a uma biblioteca e lido a obra dos poetas, interessando-se por eles (obviamente, 

esta era a atitude esperada pelo professor, já que seu discurso é esculpido de modo a 

significar seu contrário; tudo se trata de um jogo com a linguagem textual). 

As óperas de Wagner - consideradas mais como comédias pelo narrador - 

pontuam a descrição dos cenários, além de serem o pano de fundo da celebração do 

bicentenário de Mozart, em São Carlos, onde o narrador encontraria Marcello Caetano 

“num camarote a retribuir com sorrisos de ambições futuras as vênias mais respeitosas, 

enfim, sala cheia” (Ibidem, p. 117). Além de todos estes personagens, o narrador não 

deixa de inserir os escritores, Pepetela e Manuel Rui, quando pergunta se eles não 

teriam conhecido um dos personagens, Luís Garcia de Medeiros, do drama jocoso 

inserido no romance que está a escrever e que, supostamente, teria se tornado membro 

da guerrilha. 

Por sua vez, o Café Gelo não pode passar despercebido, já que foi um dos mais 

tradicionais cafés do Rossio; local que, desde a sua fundação no século XIX, abarca 

uma grande tradição revolucionária e oposicionista republicana que lutava contra a 

ditadura do Estado Novo. Também no romance esse café serve de palco para a rotina do 

narrador e o convívio com seus colegas escritores - e é aí que se assinam as petições, 
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protestos e panfletos em prol da democracia: “eram esses os temas da poesia que então 

escrevia, tinha encontrado nos meus amigos do Café Gelo os novos companheiros da 

partilhada recusa, da libertária abjeção como resposta à abjeção aprisionante” (Ibidem, 

p. 100). Nessas tertúlias, o narrador expressa sua indignação, afirmando que o que 

propunham, ele e seus correligionários, não era somente de ordem retórica, já que “não 

poucos, ao longo dos anos, foram pagando na própria carne a conta cobrada de todos 

nós, em suicídios, exílios, prisões, cirroses, guerras de África, vidas escangalhadas de 

misérias” (Ibidem, p. 101). Essa passagem que abarca a juventude do narrador, ilustra 

com clareza os tempos de cerceamento de liberdade de expressão que os cidadãos 

portugueses viveram ao longo da ditadura salazarista.   

Estes são apenas alguns dos episódios e dos jogos que o autor estabelece com o 

leitor. Quando trata de assuntos que merecem delicadeza - pelos sentimentos de repulsa 

e de consternação que provocam no público de modo geral -, descreve-os de maneira 

esmerada, para que o leitor visualize cenas que extrapolam o âmbito literário. No 

episódio a seguir, a personagem Raquel - judia, esposa-menina de Dr. Proença, vinda da 

Alemanha ainda criança -, é encarada pelo narrador como se fosse o espectro do que os 

alemães viveram durante o nazismo. A caracterização da personagem merece ser 

transcrita, também, por seu caráter pictórico. 

  

 

Pouco tempo antes de eu ter saído de Lourenço Marques, quando uma noite os meus 
pais me deixaram ir ao cinema com eles, o documentário antes do filme mostrava a 
abertura dos campos de concentração alemães, quando os aliados lá chegaram. Levou-
me tempo a perceber que aquelas sombras que se mexiam, que aqueles corpos sem 
corpo para além da magreza, eram gente. Quando a minha mãe também percebeu 
puxou-me o rosto para ela, quis que saíssemos, mas era tarde.  
(MACEDO, 1991, p. 72, grifo nosso) 
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A referência aos campos de concentração e a construção de seu “espectro” na 

citação acima nos fazem refletir sobre os “tempos obscuros” em que judeus eram 

massacrados por alemães. Raquel exerce uma espécie de fascínio no narrador por servir 

como imagem de um tempo de angústia de “transmigrações inomináveis” (Ibidem, p. 

72). A presença desta personagem, no capítulo intitulado “As gavetas do governador”, 

não é fortuita como aparentemente quer nos deixar transparecer. O capítulo que 

supostamente deveria tratar de situações ditatoriais vividas por cidadãos comuns é 

apenas uma espécie de tela que pretende encobrir uma superfície mais densa. Dr. 

Proença, os oficiais, a Zambézia da infância do narrador e a referência ao massacre do 

Bate-pá são apenas aproveitamento de “aragem” para tratar de um problema com 

rizomas muito mais densos.  

Em Partes de África, assim como em outros romances de Helder Macedo, nada é 

aleatório; tudo está bem fundamentado e construído de modo a fazer com que o leitor 

estabeleça suas conexões. Desde o primeiro capítulo, as relações intertextuais estão 

presentes para mostrar que o narrador não é um mero personagem, mas um 

produtor/articulador de uma memória social que envolve guerras, batalhas, ditaduras, 

consolidação de governos, literatura, arte, música e até mesmo a História de outros 

países.  As “partes de África” não são somente da África como “corpo territorial”; são 

partes que compõem a memória daqueles que foram sujeitados e a dos sujeitos (dos 

colonizados e dos colonizadores); a história do romance não envolve somente o aspecto 

social e político deste continente, mas de todos aqueles que estão embutidos no enredo 

de sua História.  

Obedecendo às mesmas leis retóricas e tendo estruturas semelhantes, Nove 

Noites e Partes de África vão entrelaçando personagens e enredos, articulando eventos 
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ocorridos na realidade empírica de modo ímpar. O que mais nos chama a atenção nestes 

romances é a capacidade que ambos têm de simbiose com outros textos literários, de se 

movimentarem por entre os labirintos porosos da realidade e da imaginação, 

conseguindo edificar um conjunto que corrompe o real ao mesmo tempo em que o 

contém.  

A intertextualidade - através de recursos como a paródia, a alusão, a citação 

direta -, integra, como muito bem analisa Gustavo Bernardo em seu O livro da 

metaficção, os processos metaficcionais. Indisfarçável nos textos literários que estamos 

a analisar, a metaficção mantém o leitor consciente de estar lendo um texto ficcional e 

não um relato sobre a verdade, por mais que estes elementos por vezes estejam atados. 

O conceito de metaficção existe desde os primeiros mitos e as primeiras tragédias 

gregas4. Devemos salientar que, estes romances, não provêm de uma nova vertente da 

literatura e/ou pretendam fundar uma nova escola literária. Pretendemos, sim, dizer que 

o que estes autores produziram e o que estamos analisando se mostra capaz de articular 

conceitos, ideias, leituras, história, antropologia e teoria, de modo a “confeccionar” 

todos estes elementos pelo tear da ficção.   

Mesmo considerando os referidos romances como metaficcionais, devemos dizer 

que, no que tange a esse tema, a delimitação histórica dada por William Gass, parece-

nos um pouco estreita; entretanto, o contraste feito por ele entre metaficção e realismo 

parece-nos bastante pertinente. Os adeptos ao realismo criticavam a metaficção por um 

motivo óbvio, ou seja, ela seria a responsável por fraturar o contrato de ilusão entre o 

autor e o leitor, impedindo a suspensão da descrença necessária ao prazer da leitura. Se 

pensarmos um pouco, veremos que todo texto literário parte da realidade, “fala da 

perspectiva que o seu autor tem da realidade e procura, de algum modo, interferir na 

realidade” (BERNARDO, 2010, p. 51). Para Gustavo Bernardo, a confiança de 
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escritores do século XIX se enfraqueceu no momento em que começaram a denegar a 

ficção que faziam; de sua parte, o “século XX viu retornarem com força as  dúvidas [...], 

em função de decepções históricas e impasses científicos. Heisenberg formulou o seu  

 
______________________________  
4 Devemos dizer que o que é recente é o termo ‘metaficção’ cunhado por William Gass para designar 

os novos romances americanos do século XX; o que se pretendia era superar a tradição realista que 

via na linguagem a representação da realidade. 

“princípio de incerteza”, postulando que a observação e a descrição de um fenômeno 

altera o próprio fenômeno” (Idem, p. 40-41). Como sabemos, os elementos inseridos  no 

campo da ficção não devolvem ao leitor a realidade refletida tal e qual, mas inverte-a,  

leva-a para outro lugar; portanto, também os textos inseridos dentro de outros textos 

serão outros, assim como também os personagens serão outros. Uma imagem muito 

interessante para exemplificar esse ponto de nossa reflexão é o que ocorre com a criança 

que brinca com as bonecas tchecas chamadas de babushkas. O que se encontra no 

interior de cada boneca é uma outra menor e semelhante, até que a última apareça, de 

madeira maciça, e não se abra mais. O brinquedo, obviamente, tem por objetivo 

provocar a surpresa, o mistério. No campo da literatura, diante de um texto que traz, em 

seu bojo, outros textos literários, acontece o mesmo. O texto inserido dentro do outro já 

não é aquele produzido por seu autor, mas um outro, ou seja, difere de si mesmo porque 

é colocado em outro lugar; no mesmo movimento, o corpo que recebe este outro torna-

se também um outro: cabe-nos também conceituá-lo como um “mesmo diferido”, que, 

não seria mais o “mesmo” na medida em que teria dentro de si “palavras grávidas” de 

pensamentos outros. Estes diversos níveis dentro do “corpo receptáculo” são babushkas 

dentro de babushkas ainda maiores, provocando no leitor uma sensação de dúvida, de 

curiosidade. Por último ainda permanece aquela última babushka, de madeira maciça, 
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que não se abre mais, deixando sempre uma espécie de enigma, de desejo, incitando-nos 

a reler e a recomeçar o jogo.  

Por mais que se pense que o “efeito de real”, produzido pelo autor, constitui o 

cerne ao redor do qual os romances propõem suas reflexões, o que mais desperta o 

senso de investigação e de interesse no leitor são a fantasia e os “figmentos da 

imaginação” (BERNARDO, 2010, p. 258); não é que a realidade seja um tema 

periférico em uma obra de arte, mas sim que o ficcional é algo que (re)criamos 

detalhadamente enquanto lemos, oferecendo-nos uma “válvula de escape”, uma segunda 

realidade, produzindo uma nova perspectiva. Mesmo que se pretenda abordar a 

realidade em si, o fato é que só é possível obter perspectivas dela, e as intervenções 

metaficcionais constantes acabam por salientar que a ideia de real é construída pela 

linguagem. Como disse René Magritte a respeito de seu cachimbo, o que se vê não é um 

cachimbo, mas a sua representação, uma metonímia, à qual só podemos ter acesso 

parcial e metonimicamente (BERNARDO, 2010). Como podemos notar, estamos frente 

a narrativas que fazem uso de “falsificações” e/ou abordagens críticas e irônicas em 

relação à história tradicional; o trabalho que realizam a partir das considerações 

literárias, históricas e teóricas convencionais, de caráter intensamente autorreflexivo 

tem por objetivo de subvertê-las.  

Devemos lembrar que a “avalanche” de textos (pseudo)autobiográficos e toda a 

discussão acerca das escritas de si já não constituem um fato cultural novo; contudo, 

muitos ainda o lamentam, como se a literatura estivesse sendo corrompida naquilo que 

mais lhe é próprio, a ficcionalidade. Esse olhar submisso, porém, impede de ver que a 

literatura corrompe tanto o sentido de ficção como o sentido de real. O que os textos de 

Helder Macedo e de Bernardo Carvalho apresentam em comum, de maneira mais 

evidente é o modo como enfatizam a impossibilidade de sustentar e defender a “pureza” 
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da literatura. Desde a modernidade, tem-se visto o esgarçamento do nível ficcional em 

favor de um texto cada vez mais autorreferencial, o que supostamente geraria uma 

“crise” no estatuto ficcional (GUIDIO, 2010). Não podemos dizer que a interligação 

entre real e ficcional represente um sintoma de “crise” na literatura, afinal, o modus 

operandi do fazer literário não se modifica pelo fato de um escritor inserir em seu texto 

elementos que dizem respeito à sua vida. Até mesmo as autobiografias, como já 

dissemos exaustivamente em capítulos anteriores, não estão isentas da criação, da 

ficcionalidade; “mesmo quando não acrescentam elementos imaginários à realidade, 

apresentam-na no todo ou em parte como se fosse produto da imaginação” (CANDIDO, 

1987, p. 51). Quanto mais o mundo real apresenta suas “genuínas certezas”, mais 

atraente é o outro aspecto da realidade, i.e., aquele ficcional e imaginado do romance. 

O que é problemático e merece nossa atenção é o fato de estudiosos da literatura, 

conservadores, obviamente, enxergarem como degeneração qualquer inserção do 

privado no âmbito público. Qual seria o problema de haver um enxerto do individual no 

social? Afinal, como nos diz Antonio Candido (1987), quando a experiência pessoal se 

confunde com a observação do mundo, a autobiografia se torna “heterobiografia”, 

história simultânea dos outros e da sociedade.  
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7. Apontamentos: ‘aparando as arestas’  

 

Uns imaginam o mundo, outros constroem-no. São modos 
complementares de ser e ambos me merecem simpatia. Também há 
quem construa um mundo imaginário e, nesse caso, depende. 

Helder Macedo 
Partes de África 

 
 
 
 

O paranoico é aquele que procura um sentido e, não o achando, cria o 
seu próprio, torna-se o autor do mundo. 

Bernardo Carvalho 
Teatro 

 
 
 

 

Uma das formas de conhecimento do mundo é a linguagem escrita. Por isso, a 

ficção literária (construída por palavras) é um modelo interessante no aprendizado da 

“construção de uma realidade”. Não acreditamos que, para a obra literária, exista um 

único real, ou seja, aquele que se refira exclusivamente a elementos factuais, afinal ele 

será encenado de diversas maneiras, enquanto existir sujeitos que o tentem representar. 

A ficção constrói existências/experiências sem que elas reproduzam  meramente aquelas 

pertencentes à realidade empírica. Mesmo que as percepções, as atitudes e os 

pensamentos dos personagens criados pelas malhas da literatura sejam irreais, são muito 

parecidos com os que estão à nossa volta, em nosso cotidiano.  Acreditamos que não 

haveria mais a possibilidade de conhecer o mundo na sua pretensa ontologia, 

desvencilhando-o da ordem discursiva. Desse modo, a literatura seria um caminho 



183 

 

privilegiado para pensar as relações inter/intra pessoais, uma vez que o espaço criado 

como se fosse real ocorre unicamente via linguagem.  

Sob a rubrica da metaficção, Partes de África e Nove Noites sublinham as 

relações entre o mundo criado através da ficção e o mundo possível da realidade 

empírica. Essas relações destacam uma marca fundamental para avaliar a constituição 

literária e os processos pelos quais a literatura estimula a produção de sentido pelo 

leitor: a metaficção, nestes textos, não só apresenta a forma pela qual  representa o 

mundo e a literatura, mas também catalisa uma problemática teórica no momento em 

que se está a fazer ficção. A presença da metaficcionalidade representa uma estratégia 

pela qual se explora a relação entre realidade e ficção, bem como os próprios limites que 

supostamente os separam. Como pudemos evidenciar, os textos literários em estudo 

explicitam suas pretensões e suas motivações (seu caráter representacional, suas 

simulações e suas verossimilhanças), empregando os artifícios da linguagem 

conscientemente; criam a estória e a questionam no próprio âmbito ficcional, 

demonstrando a “artificialidade” do objeto literário e de sua(s) linguagem(ns). 

Estudar textos literários é, assim, uma ferramenta útil na compreensão do 

processo epistemológico que compõe a subjetividade de cada escritor. O sentido da 

literatura de Helder Macedo e Bernardo Carvalho é a tentativa de compreender o ser 

humano de modo geral, seja através de acontecimentos que o rodeiam, seja através de 

suas necessidades ontológicas. Essas obras não são ‘recintos fechados’, mas o lugar que 

o escritor encontra para exteriorizar seus impasses e suas elucubrações. Escrever, para 

estes escritores, é a maneira de escapar do silêncio (diante das transformações sociais, 

históricas, estéticas que ocorreram desde os finais do século XIX) e dar vazão à 
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profusão de imagens que povoam suas mentes. O romance surge como uma forma 

híbrida por dar corpo à (des)agradável ruminação de si mesmo e dos outros. 

Partes de África e Nove Noites são romances que, questionando seu próprio 

espaço literário, questionam os gêneros (e os tipos) textuais e as categorias tradicionais 

da literatura. O que estes textos propõem é produzir uma teoria da própria escrita dentro 

de um espaço que tem aparência de autobiografia, cujas fronteiras acabam por se 

liquefazer no entrelace de um conjunto de textos/fragmentos aparentemente 

desconectados. O tema destes romances não é  uma busca por “verdades”, mas por 

produzir “versões de verdades”, sujeitas a assimilações, absorções, transformações, 

distorções, esquecimentos e enxertos.  

A figura do autor não é tomada como única chave/voz hermenêutica do universo 

textual. O autor não está “morto”, como pretendia Roland Barthes em seus primeiros 

estudos, mas sua presença representa somente a existência de mais um eu dentro da 

pluralidade de eus ou ‘posições-sujeito’ dentro do campo textual; sua voz é mais uma 

que se une ao “coral” de vozes que ressoam no campo literário macediano e 

carvalhiano.   Os textos analisados nos dão a ver a construção simultânea de outros eus 

dentro de um único sujeito. O eu que escreve um romance parece só se tornar possível 

através das faces complementares que constituirão sua subjetividade. O 

narrador/personagem precisa desempenhar o papel daqueles outros eus para que estes 

diferentes discursos possam produzir outros universos ficcionais. Ao fim, aqueles outros 

eus formarão uma rede de palavras preenchida por possibilidades que somente o 

discurso literário é capaz de proporcionar. Não se trata somente de ser outro, mas de ser 

outro dentro de um único eu. A cada momento que o narrador/personagem pinta em 

suas palavras os retratos sucessivos dos outros sujeitos que fizeram parte de sua 
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imaginação, sua escrita se torna mais fluida; do mesmo modo, nós,  leitores,  a cada vez 

que adentramos uma obra, somos outros.  

Os autores empíricos dos romances em estudo preocuparam-se, essencialmente, 

com a estrutura e com o desenvolvimento textual e o leitor desses textos acaba por 

depreender que tais romances atribuem outras funções à escrita. Esta não está a serviço 

da procura/busca de informações sobre personagens, sobre narradores e suas peripécias. 

A escrita é a forma de questionar os próprios contornos da narrativa, através de 

indagações e de ambiguidades. O texto, então, nasce de um pequeno fragmento do 

pensamento ou da memória do narrador/personagem e, a partir disso, o autor criará uma 

arquitetura que sustente suas relações de causas e efeitos. A abolição da antiga prática 

de descrição pormenorizada de personagens, as novas funções conferidas ao narrador e 

o “desprezo” pela sequência narrativa tradicional não serão encarados pelo leitor como 

“falha”, mas como desafio à construção da coerência. É através destes tipos de 

romances que a linguagem evoluiria e se flexionaria. Escrever se torna, assim, a maneira 

de descobrir possibilidades de encontro e de problematizar estatutos literários.  

Fazer uso dessas concepções (e levar o leitor a compreendê-los) dentro do texto 

é fazer a escrita levedar, crescer, mudar de sabor e de significado; nesse contexto, o 

papel do romancista é o de nunca deixar suas reflexões de modo resignado. Helder 

Macedo e Bernardo Carvalho fazem uso da matéria verbal para transmitir opiniões 

acerca da filosofia, da política, da sociedade, de nações e, também, de suas próprias 

ficções. O texto literário será o lugar onde exprimem o “incômodo sentimento” que 

alimentam em  relação a alguns fatos históricos e literários. Por meio da urdidura da 

escrita, os autores - através de seus personagens - processam um exame de consciência e 
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tentam transmitir ao leitor seus pensamentos, suas ideias, i.e., o que os perturba de 

alguma forma.  

A linguagem enquanto sedução só existe porque há alguém para ser seduzido e 

este é, sem dúvida, aquele que lê. A arte de Helder Macedo e Bernardo Carvalho toma a 

forma de interlocução direta, em que tanto narrador quanto leitor participam da criação. 

Pensar a literatura contemporânea sem o lugar do leitor seria uma falácia, afinal, outra 

ponta do processo comunicativo instaurado pelo texto literário é preponderante para a 

perpetuação/interpretação e concretização da obra. Contudo, mesmo crendo, desde as 

‘Jornadas de Leitura’ de Proust, datadas de 1907, na emergência de uma hermenêutica 

da leitura, não pudemos deixar de observar, que, segundo a crítica que se faz à teoria da 

recepção, a intenção do autor teria sido substituída pela do leitor. Nesse contexto, 

fizemos um percurso pelos labirintos da teoria literária, buscando compreender a 

querela entre o historicismo e o formalismo e os estudos recentes da recepção até 

chegarmos à concepção das ‘comunidades interpretativas’ de Stanley Fish. Por mais que 

tenhamos apresentado concepções e perspectivas teóricas das quais não 

compartilhávamos, não deixamos de exemplificá-las para que nosso leitor viesse a 

perceber nosso ponto de vista.  

Ao tratar das questões sobre a autobiografia (material importante, visto que, 

quando tratamos de obras autoficcionais, temos de circular por entre os campos da 

autobiografia para compreender os caracteres que compõem esses gêneros anteriores às 

escritas do eu), processamos um estudo das premissas teóricas de Lejeune e nos 

direcionamos para as concepções de Starobinski, de Ricoeur, de Doubrovski, dentre 

outros. Partindo das reflexões de Luiz Costa Lima, ratificamos a negação de que a ideia 

de individualidade já estivesse estabelecida no mundo antigo ou na Idade Média, ao 
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mesmo tempo em que identificamos Rousseau e suas Confissões como o momento 

inconteste do aparecimento da autobiografia, no século XVIII. Trabalhamos, também, 

com alguns conceitos de ‘metaficção historiográfica’, de ‘autoetnografia’, de 

‘heterografia’, de ‘autoficção’ para discutir as configurações advindas de diferentes 

perspectivas teóricas, com o intuito de demonstrar a dificuldade de enquadrar nossos 

objetos de estudo em uma única classificação teórica. Vale dizer que, a materialização 

de nosso pensamento em relação aos textos literários estudados, algumas vezes, não 

trouxe somente respostas, mas evidenciou nossas dúvidas, incertezas e desconfortos 

diante das “zonas porosas” que nosso aparato textual agenciava. Afinal, acreditamos 

que, no processo de escrever sobre um determinado texto, não somente buscamos 

soluções para nossas indagações, mas também acabamos por descobrir e criar novas 

problematizações  credenciadas pelos caminhos da pesquisa. 

Percebemos, ao longo de nosso estudo, que os dois romances teciam um diálogo 

metalinguístico e intertextual com outros textos, dentre eles, de Machado, de Sterne, de 

Bernardim, de Garrett, de Cesário, de Pessoa, de Joseph Conrad, de Levi-Strauss, de 

Buell Quain. Além disso, observamos as relações com a história empírica, com os 

acontecimentos oriundos da realidade factual; ambos agenciavam um “regime de 

incertezas” que parecia ser adequado para compor esta “manta de retalhos” em que se 

constituem os textos literários que examinamos.   

Com a proposta de analisar comparativamente os projetos literários de Helder 

Macedo, em Partes de África, e de Bernardo Carvalho, em Nove Noites,  e na tentativa 

de compreender a forma pela qual discutem os protocolos tradicionais de escrita e suas 

estratégias de representação; buscamos problematizar o papel do leitor; a função do 

autor; as relações inter/intra/extra textuais; a “crise” do sujeito nesta literatura 
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caracterizada como autoficcional; as relações entre a realidade ficcional e a empírica; a 

organização interna de cada uma das obras; as alusões; as citações; as ironias e as 

referências diretas e/ou indiretas a outros textos da roda da literatura.  

Ao partir do termo crise, utilizado ao longo da tese, cremos ter evidenciado a 

tentativa de  indicar um estágio de reflexão e de instabilidade - das figurações autorais, 

das formas literárias e da própria noção de literatura - na configuração de romances 

autoficcionais contemporâneos. Nossa proposta não tinha por intento afirmar que 

houvesse a necessidade de exisitir um segmento específico no cânone literário capaz de 

comportar tais textos narrativos. Apresentamos as características mais relevantes de 

cada uma das obras com o objetivo de dizer que somente a “subversão” de regras 

tradicionais de escrita não faria com que estes romances fossem credenciados como 

sintomas de uma crise ou como menos instigantes de serem analisados. 

Não podemos deixar de reiterar que as obras escolhidas para análise nesta tese 

poderiam ter sido trabalhadas sob outra perspectiva; assim, ficam aqui “lançadas as 

sementes” para outras pesquisas. Temos ciência de que a obra de Helder Macedo, por 

exemplo, trata de um processo que poderia, aparentemente, colocá-lo no “caldeirão” de 

outra moda em voga nos estudos culturais, aquela que indaga o romance a partir de uma 

perspectiva pós-colonial. Ainda que uma parte da ficção macediana pudesse ser arrolada 

na categoria do pós-colonial e trate de Moçambique, não é esse o aspecto que 

acreditamos ser o mais envolvente de sua produção, ou seja, não é esse o aspecto que 

para nós atribui vigor à sua prosa poderosa.  

Também não poderíamos deixar de fazer uma ressalva em relação à obra de 

Bernardo Carvalho, afinal suas narrativas poderiam ter sido trabalhadas em vários 

outros âmbitos, seja o da pesquisa etnográfica, seja o da historiografia. Contudo, 
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optamos por discutir, dentre outros aspectos, a formação do personagem como sujeito 

histórico, a relação entre fato e relato, entre memória e imaginação, entre o literário e o 

não literário; tudo isso analisado sob a ótica de que a linguagem envolve simulação e 

máscaras – é o cerne de um jogo de luz que mostra à medida que escamoteia. 

Nossa escolha por estes romances se justifica não só por discutirem temas 

relacionados à contemporaneidade, mas também por apontarem questões fundamentais 

ao pensamento contemporâneo, tais como as de gênero textual/literário, a pluralidade 

dos pontos de vista do(s) narrador(es) e, prioritariamente, o caráter polêmico (e 

polissêmico) que envolve a linguagem; se por um lado a palavra se revela incapaz de 

reproduzir os fatos e de dar sustentabilidade ao homem, por outro é capaz de seduzi-lo. 
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