
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

LETRAS ESTUDOS DE LITERATURA 

 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DE LITERATURA 

 

 
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS PINTO 

 

 
AS FICÇÕES DO DESASSOSSEGO: UM DIÁLOGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2020



AS FICÇÕES DO DESASSOSSEGO: UM DIÁLOGO 
 

 
 

 

 

 

Tese apresentada à coordenação do Programa de Pós-
Graduação em Estudos de Literatura do Instituto de Letras 
da Universidade Federal Fluminense para a obtenção do grau 
de Doutor em Literatura Comparada. Área de concentração: 
Estudos Literários. Subárea: Literatura Comparada. 
 
ORIENTADORA: Profa. Dra. Lucia Helena 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

                                                      2020



 
 
 

 



CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS PINTO 

 

AS FICÇÕES DO DESASSOSSEGO: UM DIÁLOGO 
 

Tese apresentada à coordenação do Programa de Pós-
Graduação em Estudos de Literatura do Instituto de 
Letras da Universidade Federal Fluminense para a 
obtenção do grau de Doutor em Literatura Comparada. 
Área de concentração: Estudos Literários. Subárea: 
Literatura Comparada 

 

Aprovada em _____________________de 2020 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

Prof.ª Dr.ª Lucia Helena (Orientadora – UFF) 

 
Prof.ª Dr.ª Iza Quelhas (UERJ/FFP 

 
Prof. Dr. Pascoal Farinaccio (UFF) 

_________________________________________________ 
Prof.ª Dr.ª Ana Crélia Dias (UFRJ) 

________________________________________________ 
Prof. Dr. José Luís Jobim (UFF/UERJ) 

_________________________________________________ 
Prof. Dr. Paulo César Oliveira (Suplente - UERJ/FFP) 

_________________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Flávia Amparo (UFF) 

 

 

Niterói 

2020 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedicado à memória de  
José Carlos Pinto, 

(setembro de 1946/março de 2006)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 

À minha mãe (Elizabeth) e minha irmã (Alba Valéria), pelos exemplos de esforço e dedicação no aprendizado e 

o carinho e conforto familiar; 

Ao meu irmão, figura de enorme relevância na formação do meu caráter e da minha identidade; 

Aos meus amigos, que me faziam rir mesmo quando o desânimo pesava sobre os ombros. Parceiros de longa 

data, que estão presentes na alegria do brinde e na tensão criativa das trocas intelectuais: Fábio, Marlon, Maycon 

e Warley; 

Às minhas queridas amigas, Virginia e Renata, pela maneira afetuosa e sincera de se fazerem presentes ao longo 

desses muitos anos de amizade; 

À minha orientadora, Lucia Helena, pelo carinho, respeito, cobranças, afeto e inspiração: foi uma honra ser 

orientado por uma intelectual como você; 

À Dona Ilka (em memória), por todas as conversas e livros que marcaram um período importante da minha 

formação de cidadão e sujeito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumo 

 

Esta tese desenvolve uma leitura crítica/comparativa dos romances Barreira 
(Amilcar Bettega), Diário de um ano ruim (J. M. Coetzee) e Extinção 
(Thomas Bernhard) sob a perspectiva da metáfora-conceito das ficções do 
desassossego, cunhada por Lucia Helena. O objetivo foi articular esses 
romances a partir do desassossego, buscando identificar marcas da 
contemporaneidade, tanto no plano social quanto no nível individual 
(subjetivo) a fim de perceber como esse contexto possibilita a emergência de 
tal ficção. A inter-relação desses elementos foi percebida como um traço 
comum nas narrativas que compõe nosso corpus e, por isso, questionamos a 
possibilidade desse tipo de ficção se desenvolver especificamente no 
romance, por ser este um gênero aberto, a ponto de o identificarmos como o 
gênero do desassossego. Dessa forma Bakhtin e sua teoria da 
heterodiscursividade foram importantes na concretização dessa leitura que 
desenvolvemos. Este trabalho visa com isso explicitar marcas das ficções do 
desassossego na prosa contemporânea e sua emergência no gênero romance. 
 
Palavras-chave: Ficção – Desassossego – Amilcar Bettega – J. M. Coetzee – 
Thomas Bernhard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
This thesis develops a critical / comparative reading of the novels Barreira 
(Amilcar Bettega), Diary of a bad year (J. M. Coetzee) and Extinction 
(Thomas Bernhard) from the perspective of the concept metaphor of 
fictions of unrest, coined by Lucia Helena. The objective was to articulate 
these novels based on unrest, seeking to identify contemporary marks, both 
at the social level and at the individual (subjective) level in order to 
understand how this context allows the emergence of such fiction. The 
interrelation of these elements was perceived as a common feature in the 
narratives that make up our corpus and, therefore, we question the 
possibility of this type of fiction developing specifically in the novel, as this 
is an open genre, to the point of identifying it as the gender of unrest. Thus, 
Bakhtin and his theory of heterodiscursivity were important in the 
realization of this reading that we developed. This work aims to make 
explicit the fictional marks of unrest in contemporary prose and their 
emergence in the romance genre. 

 
KEYWORDS: Fiction – Troubles – Amilcar Bettega – J. M. Coetzee – 
Thomas Bernhard 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SUMÁRIO 
 
INTRODUÇÃO.........................................................................................................10 
CAPÍTULO1 O desassossego: do Eu para o mundo..............................................18 
1.1. De Freud a Bauman: uma breve trajetória da ideia de mal-estar..........................42 
1.2 Quem vai pagar a conta? Os dilemas sociais do desassossego..............................51 
CAPÍTULO2 O gênero desassossegado chamado romance...................................58 
2.1 Entre a forma e o conteúdo: o romance desassossegado da atualidade..................68 
2.2 Caminhos formais possíveis para as ficções do desassossego................................73 
CAPÍTULO3 J. M. Coetzee e o desassossego ético/moral.......................................78 
3.1   Diário de um ano ruim: um caleidoscópio de vozes e valores.............................83 
3.2 A fragmentação narrativa e a liquidez do Eu em Diário de um ano ruim...............90 
CAPÍTULO 4 Thomas Bernhard e a negação..........................................................97 
4.1 O não como resposta ao desassossego em Extinção...............................................103 
4.2 A repetição narrativa como construção ficcional....................................................111 
CAPÍTULO 5 Amilcar Bettega Barbosa, uma leitura.............................................117 
5.1 A busca do eu no outro em Barreira.......................................................................119 
5.2 Vozes que narram: a multiplicidade narrativa de Bettega.......................................123 
CAPÍTULO 6 Considerações finais: o desassossego em diálogo............................147 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 
 
 

Introdução 

 

Este trabalho é fruto do meu interesse por determinado tipo de ficção. Mais 

especificamente a ficção que desestabiliza, que desconforta, que mexe com o leitor, o 

tirando do prumo e do rumo de uma leitura linear, padrão e formal. Gosto da 

literatura que gera desconforto a partir do momento em que possibilita, instiga e 

motiva a reflexão. Também me atraem os textos que em seu próprio processo de 

construção adensam e aprofundam as questões autorreferenciais, que fazem literatura 

a partir da própria literatura, que utilizam o processo de construção ficcional de 

maneira autorreferencial e criativa. Não à toa um dos romances que mais me 

marcaram como leitor foi O jogo da amarelinha (2013), de Julio Cortázar. Texto que 

trabalha em espiral (ou, como na ótima metáfora de Davi Arrigucci Jr., um escorpião 

encalacrado) e, ao tirar o leitor de uma posição passiva, o obriga a agir, a atuar 

ativamente no processo de leitura, pois cabe ao leitor escolher de que maneira fará a 

leitura do romance de acordo com o “guia de leitura” proposto pelo autor no início da 

obra. 

Foi a partir desse interesse pessoal que busquei construir meu percurso 

acadêmico, dessa forma meu trabalho com a literatura de Amilcar Bettega Barbosa se 

estende desde quando iniciei minha pós-graduação1, pois ele é um autor que dialoga 

diretamente com o escritor argentino, porém não fica “apenas nisso” e constrói (vem 

construindo ao longo do tempo) uma obra de dicção própria, trilhando seu caminho 

no vasto panorama da literatura brasileira contemporânea, com sua escrita cerebral, 

límpida, instigante, que flerta com o fantástico em alguns contos, no entanto mantém 

“um pé na realidade” e dessa forma se debruça sobre assuntos presentes em nosso 

contexto sócio-histórico. Diante disso Bettega vem, em seus livros, trilhando um 

caminho bastante interessante em nossa literatura, fugindo de modismos e rótulos e 

criando uma obra densa, criativa, rica em seu processo de construção narrativa.  

Assim como na obra de Amilcar, encontrei traços desse tipo de ficção que me 

agrada também no conceituado e premiado autor sul-africano J. M. Coetzee. Escritor 

 
1Meu curso de Especialização em Estudos Literários na UERF/FFP teve 
como assunto a composição narrativa em Os lados do círculo (2004) de 
Amilcar Bebbega Barbosa, trabalho que anos depois foi aprofundado em 
minha dissertação de Mestrado na UERJ, campus Maracanã. 
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bem mais maduro que Bettega e com uma vasta e diversificada obra, que, no entanto, 

não se deixa acomodar por isso e persiste na contramão do lugar comum, desenvolve 

assim uma ficção de intensa reflexividade; os romances de Coetzee possuem uma 

forte carga crítica. Sem cair no banal que o adjetivo possa talvez sugerir, o escritor 

sul-africano é, no meu entender, um  dos ficcionistas que melhor expressam temas 

caros às ficções do desassossego, já que em sua obra, seja no livro aqui analisado, 

seja em outros, como Verão (2010) ou Elizabeth Costello (2004), por exemplo, é 

possível identificarmos muito do que Lucia Helena apresenta como marcas do 

desassossego, como a relação entre algumas características marcantes da desmedida 

trágica e o presente. De acordo com a autora: 

 
Tratando-se do tempo em que se passam os romances que denominamos de ficções 
do desassossego, cujo cenário é de grave inquietação, podemos encontrar uma 
dinâmica de sentimento que lembra a desmedida trágica, ainda que neles não se 
disponha dessa espécie de atuação da literatura sobre a massa. (Helena, 2010, p. 14) 

 

Esse processo de desenvolvimento das bases que permitem a compreensão 

das ficções do desassossego serão melhor explicados no primeiro capítulo. Aqui 

recorro a essa citação como forma de tornar mais claro alguns dos traços que estão 

presentes nos romances de Coetzee, e que nos levaram a situá-lo como um nome 

representativo na ficção contemporânea. Identificamos assim um encontro entre os 

traços formais – a estrutura e o processo de construção narrativa – com certos 

assuntos abordados nos romances; temos então uma relação entre o estético e o ético 

constituindo-se como pilares da rica obra de Coetzee. Essa interrelação entre forma e 

conteúdo são alicerces naquilo que entendemos por ficções do desassossego, à 

medida em que se abrem novos horizontes formais, temáticos, conceituais e ético em 

narrativas que falam sobre esse sentimento (Helena, 2010).  

Como contraponto a esses dois autores encontrei no austríaco Thomas 

Bernhard uma literatura que traz como uma de suas características a contestação e a 

negação, marcada por certo tom pessimista e uma ironia que extrapolam os limites de 

um simples humor para chegar a uma tragicidade que marca o ser humano em seus 

dilemas éticos e morais. Bernhard2 é um autor com poucas traduções em nossa país, 

 
2 Não discutiremos aspectos relacionados à tradução 
nesta tese. Mas vale ressaltar que tanto o livro de 
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o que acarreta, infelizmente, um certo desconhecimento de sua obra por parte de um 

público mais amplo. Entendo que nas narrativas desses três autores seja possível 

desenvolver uma análise pautada pela metáfora-conceito utilizada por Lucia Helena. 

Conforme ela salienta ao se referir a determinadas narrativas: 

 
Tratando-se do tempo em que se passam os romances que denominamos de ficções 
do desassossego, cujo cenário é de grave inquietação, podemos encontrar uma 
dinâmica de sentimentos que lembra a desmedida trágica (...) em que se instala, se 
isola o personagem, como se estivesse numa ilha, imagem, ele próprio, do fragmento 
e das ruínas. (Helena, 2010, p. 14) 

 

Ruínas que nos levam a pensar num paradoxo, pois é sobre as ruínas que 

marcam nosso tempo, sejam elas políticas, sociais, psicológicas, artísticas, enfim, é 

por sobre elas que se sustentam as ficções que analiso nesse trabalho. O desassossego 

emerge dessa destruição, desse estado de permanente mal-estar que nos assola. Não 

por acaso Zygmunt Bauman vai dialogar com Freud para nos trazer reflexões sobre o 

mal-estar da (e na) pós-modernidade.  

São as fragilidades nas relações humanas, as dificuldades econômicas e 

sociais que estão cada dia mais presentes nesse mundo globalizado, onde miséria se 

acumula sobre miséria, onde a solidão e a busca por sentido para a vida tomam conta 

de diversas pessoas e são um assunto presente nos três romances que ora lemos sob a 

rubrica de ficções do desassossego: Ibrahim, Fátima, Robert Bernard, Senhor C, 

Anya, Murau, todos são resultados das ruínas contemporâneas3 que permeiam todo o 

planeta. Espalhados pelo mundo, são personagens que transitam, que trafegam, que 

perambulam solitariamente em busca de um laço que os una a algo. 

Inquietos, eles são personagens que muito bem exemplificam o desassossego 

e o mal-estar do nosso mundo líquido moderno. Nas palavras de Lucia Helena: 

 

 
Bernhard quanto o de Coetzee possuem apenas, até 
agora, uma tradução em nosso país. 
3 No capítulo intitulado “Algumas grandes mentiras”, que 
integra A riqueza de poucos beneficia a todos nós? 
(2015), Bauman nos alerta para alguns problemas 
recorrentes em virtude do capitalismo desenfreado e da 
confiança de alguns nesse sistema: “As perdas são 
enormes e pagas em moeda de nervos em frangalhos e 
medos sombrios (...). Para aqueles que caíram na 
armadilha, o mundo se apresenta saturado de 
desconfiança e repleto de suspeitas.” (Bauman, 2015, p. 
92) 
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É nesse mundo que o texto ficcional desempenha a possibilidade de ser a expressão 
linguística de um trauma, embora essa expressão implique uma ambiguidade. (...) 
Como se na linguagem da ficção do desassossego, encontrássemos um substituto 
para a ação e, nessa situação, os atos de contemplar, observar e pensar na trama das 
palavras, no dialogismo provocado por textos argutos (...) (Idem, p. 14/15) 

 

Aqui temos um diálogo com aquilo que desenvolvemos no capítulo referente 

ao romance enquanto gênero, já que acreditamos ser esta a forma “ideal” para a 

concretização literária das ficções do desassossego. Em maior ou menor medida os 

três livros que sustentam esse trabalho vão buscar uma expressão linguística que dê 

conta desse emaranhado de dilemas que nos assolam. Não à toa os romances são 

exercícios criativos, em que os autores, além de demonstrar pleno domínio da técnica 

romanesca, o fazem de modo a não tornarem suas obras meros exercícios formais e 

sim estabelecem um paralelo entre forma e conteúdo, entre o dito e o modo de dizer. 

São com isso textos que buscam entender melhor o presente, seus desafios e 

entraves (Helena, 2010). Ou seja, a matéria linguística está a serviço dos assuntos 

que são abordados. A solidão do Senhor C emerge em uma narrativa tripartida, com 

suas opiniões, seu diário e o diário da jovem Anya. A busca por Fátima leva Ibrahim 

numa viagem de volta ao seu passado, às suas origens e isso é mostrado por meio de 

uma diversidade de focos narrativos, que expressam a fragmentação do sujeito 

cindido da contemporaneidade. O mal-estar e desconforto de Franz-Joseph Murau 

vem “emparedado” em dois imensos blocos (o livro é composto por apenas dois 

parágrafos), numa narrativa de tirar, literalmente, o fôlego. Estas são marcas textuais 

que enriquecem o rico panorama de dilemas humanos mostrados nesses romances. 

São personagens construídas assim no trato com as ruínas (Helena, 2010), 

delas fazendo o alicerce para a construção de seus mundos. Falam por meio das dores 

e das fraquezas que os acometem. Todo esse universo ficcional chega a nós num 

trabalho de grande qualidade literária, com textos que foram elaborados a partir de 

um traço de criatividade e engenhosidade narrativa, sem com isso deixar de fora o 

trabalho com temas que dialogam diretamente com nosso tempo. Não apenas no 

plano do conteúdo, expresso no contexto histórico-social presente nas narrativas e 

nos dilemas que envolvem os personagens, porém ainda no formato (que ganha 

corpo no romance em si) é possível perceber como este gênero literário apresenta 

marcas que o associam e tornam propício para a concretização das ficções que nos 

interessam pensar.  
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Em constante mutação, sem uma linha demarcatória (seja ela cronológica ou 

formal) fechada, o romance é o gênero que entendemos como desassossegado, isso 

se traduz no modo como os nossos autores trabalham suas construções ficcionais, 

buscando inovar (não apenas por mero jogo formal) no modo como desenvolvem 

seus textos, mergulhando fundo nas possibilidades narrativas que o romance, gênero 

aberto, permite.  

Para estabelecer mais claramente essa relação do romance com certas 

características das ficções do desassossego é que utilizo o teórico russo Mikhail 

Bakhtin como referência, pois quando o autor desenvolve suas ideias acerca do 

romance ele nos mostra como o gênero é aberto e múltiplo por conta da sua 

heterodiscursividade. Por esse caráter de multiplicidade de vozes e de encontro entre 

os gêneros, sejam literários ou não, é que entendemos a forma romanesca como 

desassossegada. Para o estudioso russo o romance é pluriestilístico, heterodiscursivo 

e heterovocal (Bakhtin, 2015). Bakhtin enumera o que considera os tipos básicos que 

dão unidade estilístico composicional ao romance:  

 
1.Narração direta do autor da obra literária (...) 2. Estilização das diferentes formas 
de narração oral (...) 3. Estilização das diferentes formas de narração semiliterária 
(...) 4. Diferentes formas de discurso literário (...) 5. Discursos estilísticos 
individualizados dos heróis. (Bakhtin, 2015, p. 28) 

 

Ao abordar a originalidade do romance Bakhtin afirma ser na combinação 

dessas cinco unidades de modo subordinadas mas relativamente independentes que 

se encontra esse traço original (Bakhtin, 2015).  

No capítulo dois desenvolveremos essa ideia partindo da concepção do 

gênero romance desenvolvida pelo teórico russo em seu A teoria do romance. Para o 

professor e tradutor Paulo Bezerra: 

 
Este é o texto que quebrou os paradigmas tradicionais nos estudos e enfoques da 
história e teoria do romance. Em primeiro ligar, porque nenhum estudioso anterior a 
Bakhtin tratara o romance como gênero literário específico e sedimentado por um 
tipo de discurso que o distingue – por princípio, forma e estrutura – de todos os 
outros gêneros. Em segundo lugar, porque o romance, como afirma Bakhtin, é o 
único gênero nascido “em plena luz do dia histórico”, donde sua extraordinária 
capacidade de captar e incorporar à sua estrutura e ao seu discurso as vicissitudes da 
cultura emanadas do processo histórico e traduzidas em formas de linguagens, 
hábitos e atitudes em face daquilo que ocorre no entorno dos homens. (Bezerra, 
2019, p. 122/123) 
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As palavras de Paulo Bezerra explicitam bem toda a importância da discussão 

desenvolvida pelo teórico russo. Seja pela originalidade, seja pelo pioneirismo, o fato 

é que Bakhtin apresenta um novo enfoque sobre o romance e, dessa maneira, nos 

mostra bem a riqueza que envolve o processo histórico e teórico desse gênero.  

No que concerne ao desenvolvimento da tese: Dividi o primeiro capítulo em 

dois momentos: um mais focado na questão dos dilemas pessoais e subjetivos que 

possibilitam a emergência do desassossego e por isso parto das ideias de Sigmund 

Freud. Em O mal-estar na civilização (2011), o autor faz um esboço, talvez um dos 

primeiros, sobre determinados “problemas” que acarretam na construção de alguns 

dos males que envolvem o ser humano, males que partem da ideia de perdas tidas 

como necessárias à construção da vida em sociedade. E outro, que tem como intuito 

identificar mais no plano social e objetivo os problemas que envolvem nossa 

sociedade, por isso utilizo um dos mais argutos pensadores da contemporaneidade, o 

polonês Zygmunt Bauman. Como forma de amarar essas duas pontas o foco na obra 

de Bauman recai sobre seu diálogo direto com Freud, seja em O mal-estar da pós-

modernidade (1998), seja em O retorno do pêndulo (2017), já que em ambos é 

patente a interrelação de ideias entre os dois pensadores. Identificamos na referida 

obra de Zygmunt Bauman uma tentativa de diálogo entre aquilo que Freud apontou 

no início do século XX com as mazelas e dicotomias que envolvem o homem da 

sociedade líquido moderna.  

No segundo capítulo, a intenção é mostrar como o romance, enquanto gênero 

literário da modernidade, atende bem aos conteúdos que são trabalhados nas ficções 

que lemos pela ótica do desassossego. O objetivo aqui é perceber como as relações 

de forma e conteúdo se desenvolvem e como elas encontram no romance uma 

estrutura adequada a sua construção. Toda a liberdade formal do gênero romanesco 

se oferece como um solo propício onde germinam as sementes das ficções do 

desassossego. 

Após esses panoramas, que visam dar conta do contexto no qual as narrativas 

se desenvolvem e do formato no qual são produzidas, é que busco a leitura individual 

de cada romance, em contato permanente com a metáfora-conceito de ficções do 

desassossego. Em cada análise minha intenção foi partir sempre do ponto de vista de 

um leitor identificado afetivamente com os textos; em seguida, busco relacioná-los 
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aos conceitos desenvolvidos nos capítulos iniciais e, a partir disso, traçar uma leitura 

teórica e reflexiva sobre eles. 

Estabeleço, no terceiro capítulo, a leitura crítica daquele que exemplifica bem 

alguns dos traços que marcam a metáfora-conceito de Lucia Helena para as ficções 

do desassossego. Com Diário de um ano ruim (2008) o escritor sul-africano 

estabelece uma rica análise das relações humanas no presente e faz isso num 

romance extremamente desafiador em seu formato. Assim como Cortázar no 

romance citado, como David Foster Wallace em Graça Infinita (2014), como Osman 

Lins em Avalovara (1973), Clarice Lispector em A paixão segundo G.H. (1998) e 

Alejandro Zambra em Múltipla escolha (2014), o que temos é um texto desafiador, 

provocador e provocante, que exige a todo momento que o leitor saia de sua 

passividade, que extrapole seus próprios limites e crie um movimento de leitura que 

faça dele, leitor, um participante da obra, alguém que lê desafiado pelas propostas 

formais que cada autor acima faz nos respectivos romances. Nem citei o Ulisses 

(2012) de Joyce por já ser este um lugar comum no que diz respeito aos desafios 

formais que uma obra literária pode oferecer.  

O romance de Coetzee é um texto que a todo instante nos provoca reflexões 

que vão dos assuntos tratados ao modo como estes nos são apresentados, por isso é 

uma narrativa que, além de rica, é contestadora. 

No quarto capítulo, a leitura de Extinção (2000) se detém mais no conteúdo 

desenvolvido pelo romancista austríaco. É nos dilemas que movem Franz-Joseph 

Murau em sua jornada interior que encontramos algumas características das ficções 

do desassossego. Se no formato Bernhard, mesmo de um modo mais tímido se 

comparado a Coetzee, é também um autor que descontrói as formas tradicionais 

como maneira de encontrar uma voz própria, uma dicção singular no vasto panorama 

literário, no conteúdo é que ele mais se aproxima, com Extinção, de alguns traços das 

ficções do desassossego: é também um mundo em ruínas que o escritor no oferece, 

um mundo pautado na mentira, na hipocrisia, no vazio existencial e na falta de 

perspectivas, um mundo feio, para ser bem simplório até na definição. 

Por último, finalizo as análises literárias com o estudo de Barreira (2013), 

primeiro e único romance de Bettega, escrito por encomenda para o ambicioso 

projeto “Amores Expressos”, porém sem por isso levar o autor a esquecer, digamos, 

suas raízes literárias. Dessa forma o que Amilcar faz é uma narrativa inteligente, 
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criativa, poética e com um trabalho formal rico, tendo em vista a diversidade de 

focos narrativos que o romance nos traz e a maneira como essa multiplicidade de 

vozes se encontram e estruturam a obra.  

Conclui-se a tese com a relação entre as obras, buscando dessa forma 

apresentar como as relações entre os textos e os autores com as ficções do 

desassossego puderam ser estabelecidas. 
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Capítulo 1 
 

O desassossego: do Eu para o mundo 
 

A literatura como uma possibilidade de reflexão sobre o mundo ou a refletir 

artisticamente esse mundo é algo que nos interessa num texto literário. Mais do que 

mero entretenimento nosso foco recai sobre um tipo de ficção que desloca certezas e 

produz incertezas, que inquieta, que manifesta em suas entranhas algo vivo, pulsante 

e produz não um incômodo mas um pensamento, não uma resposta mas muitas 

perguntas. Estas, por sua vez, podem ser originadas a partir de um personagem e seu 

estar no mundo, vivendo à deriva em busca de um rumo para a própria existência, um 

caminho para a vida ou mesmo com suas dificuldades de se relacionar dentro de uma 

sociedade marcada pelo individualismo ou através de algum tema tratado na obra, 

como algum assunto que envolva um dos muitos dilemas que assolam nosso mundo 

contemporâneo. 

Dilemas que emanam da forte pressão que o capitalismo parece despejar 

sobre as pessoas, fazendo com que estas atinjam estados de desumanização cada vez 

maiores, marcados pela forte disputa por prestígio, poder, status, aliados a um 

intenso individualismo, que se sobrepõe aos interesses coletivos e produz seres em 

constante insatisfação pessoal e social. Temos ainda as questões que podem ser 

classificadas como macro, aquelas que são trazidas à tona pela luta entre nações com 

sua sede de poder e, assim, contribuem para a geração de mais e mais pobreza e 

miséria, mazelas tão marcantes na história da humanidade e ainda mais intensas e 

persistentes no capitalismo atual.  

Desse modo, tanto no plano individual quanto no social percebem-se diversos 

temas que possibilitam a constatação de um momento marcado por fortes e intensas 

crises, sejam pessoais e subjetivas ou sociais e objetivas. Estas são algumas das 

muitas questões de um certo estar no mundo que têm sido dos assuntos caros a 

alguns autores que nos interessam enquanto prosadores contemporâneos.  

Autores que nos instigam a uma leitura que podemos definir como reflexiva, 

que ao construírem suas obras recheadas de temas muito vivos na atualidade, acabam 

por nos mover a ler, ler e ler. Leituras que agradam, no entanto esse agradar não se 

confunde com a ideia de deleite ou mesmo passatempo mas sim de reflexão. Como 

bem salienta Roland Barthes: 
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Texto de prazer: aquele que contenta, enche, dá euforia; aquele que vem da cultura, 
não rompe com ela, está ligado a uma prática confortável da leitura. Texto de 
fruição: aquele que põe em estado de perda, aquele que desconforta (talvez até um 
certo enfado), faz vacilar as bases históricas, culturais, psicológicas, do leitor, a 
consistência de seus gostos, de seus valores e de suas lembranças, faz entrar em crise 
sua relação com a linguagem. (Barthes, 1987, p. 21) 

 

A esse texto que desconforta, desestabiliza, faz vacilar e balançar, que desloca 

e movimenta é que nos referimos ao pensar numa literatura de reflexão e fruição. 

Cabe ressaltar que nos agrada uma leitura do tipo que Roland Barthes define como 

textos de prazer, dessas que parecem produzir um certo tipo de encantamento 

relacionado a um deleite mais fugaz, porém nossa atração maior se dá por narrativas 

ficcionais que se propõem um certo ir além, que trilham novos caminhos no plano 

formal e que em suas histórias, no plano temático, haja a possibilidade de 

desenvolver um deslocamento de certezas, que aprofundem discussões e motivem 

reflexões. Com isso nosso foco recai sobre aquilo que o autor entende como textos de 

fruição, já que é na contestação, no ato reflexivo, na relação com a linguagem que 

buscamos pautar nossas leituras. É possível dessa forma dizermos que há um prazer 

estético nesses textos de fruição justamente por nos desestabilizarem enquanto leitor. 

Diante disso é que optamos por textos que nos levem a mergulhar 

profundamente em suas estruturas, em seus conteúdos e dessa forma poder encontrar 

novos modos de olhar nossa própria realidade. Uma ficção que espelhe o real 

permitindo refleti-lo (seja para ver, enxergar mais claramente esse real mas também 

para pensá-lo, reflexão e reflexo de mãos dadas, olhar, ver, pensar e constatar).  

É esta a ficção que temos em mente quando buscamos romances que nos 

sirvam de objeto de estudo. E foi o que encontramos nos escritores Amilcar Bettega 

Barbosa, J. M. Coetzee e Thomas Bernhard. Como nos mostra com bastante acuidade 

o crítico Antonio Candido: 
 

[…] o processo que confirma no homem aqueles traços que reputamos essenciais, 
como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o 
próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da 
vida, o senso da beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, o 
cultivo do humor. A literatura desenvolve em nós a quota de humanidade na medida 
em que nos torna mais compreensivos e abertos à natureza, à sociedade e ao 
semelhante (Candido, 2004, p. 180). 
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Percebemos então como o texto literário estabelece uma relação direta com o 

ser humano enquanto alguém que reflete sobre si mesmo a partir da ficção que lê, 

com isso, o desassossego enquanto um assunto recorrente nos autores que elencamos 

em nosso estudo se configura como um tema que nos chama a atenção; dessa forma, 

é com ele que temos a pretensão de desenvolver um diálogo que nos permite 

entender melhor o porquê dessa recorrência. 

Para Lucia Helena, esse tipo de construção ficcional se dá com: 
 
(…) as narrativas que desenvolvem, desde as três décadas finais do século XX, uma 
perspectiva crítica (e de crise) em contraponto com os paradigmas fundadores do 
romance (iluministas e românticos). Essa perspectiva remete à abertura de novos 
horizontes formais, temáticos, conceituais e éticos (...). (Helena, 2010, p. 12) 

 

Focamos nossa análise primeiro no plano da forma, buscando identificar as 

marcas estéticas que levem essas narrativas a se configurarem como 

desassossegadas, à medida em que elas retomam ideias tanto do Modernismo4 

quanto das Vanguardas (em suas diversas vertentes de renovação e contestação), de 

modo a possibilitarem uma exigência maior daquele que lê, são narrativas que evitam 

um tipo mais simples de construção, trabalhando desde a desconstrução do que seria 

um certo realismo formal e indo até o experimentalismo, como o faz J. M. Coetzee 

em Diário de um ano ruim, por exemplo, no qual a mescla de três vozes narrativas 

divididas em três blocos de texto na mesma página levam o leitor a ter de optar por 

qual o “melhor modo de leitura” (o que já fez outrora Julio Cortázar em O jogo da 

Amarelinha). 

Como salienta Lucia Helena:  

 
Nessa ficção, a forma estética porta em si também uma interferência e um 
compromisso, que não deixa de lado nem a qualidade da escrita, nutrida pela força 
da autorreferencialidade da linguagem artística, nem a reflexão crítica e profunda 
sobre os desacertos do mundo em face da condição humana a que a arte também 
remete. (Helena, 2007, 04). 

 

 
4 Para Alfredo Bosi: “(...)algo mais que um conjunto de 
experiências de linguagem; se a literatura que se escreveu 
sob o seu signo representou também uma crítica global às 
estruturas mentais das velhas gerações e um esforço de 
penetrar mais fundo na realidade brasileira(...)” (Bosi, 
1994, p. 332) 
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Temos assim autores que, ainda que busquem novos caminhos para a 

construção de suas narrativas (caminhos esses que paradoxalmente podem passar por 

uma certa desconstrução), primam pela qualidade e limpidez da linguagem, que não 

abrem mão da expressividade da prosa que praticam, com textos que explicitam um 

trabalho bastante rigoroso com a linguagem, que se reflete no ritmo, na elaboração e 

profundidade das personagens, em todo um universo que se constrói placidamente de 

modo profundo e intenso e permite que nos seja possível uma literatura de prazer e 

de reflexão. 

O outro ponto sobre o qual nos debruçamos para comprovar os traços 

delineadores de uma prosa desassossegada se dá no plano do conteúdo, no cerne das 

narrativas, pois é no que é contado em si que também se torna possível demarcarmos 

os pontos convergentes com a metáfora-conceito com a qual iremos trabalhar.  

São romances que nos mostram um sujeito oscilante, sem um centro definido, 

que vive na modernidade tardia, imerso na liquidez referida por Zygmunt Bauman 

para os diversos estágios que compõem nossa vida: das relações amorosas à 

segurança, do lixo que produzimos ao medo que vivenciamos, tudo é resumido como 

líquido pelo sociólogo e estão presentes como dilemas que perpassam as vidas das 

personagens dos nossos romances. Em outras palavras, pode-se dizer que: 

 
Tais ficções configuram um desafio a quem se enveredar pelo território da reflexão 
teórica e das relações entre literatura e vida cultural, nesse tempo que se pode 
chamar (e tem sido chamado) de modernidade tardia – ou, envolvido em forte 
crítica, de “pós-modernismo”. (Helena, 2010, p. 27) 

 

Por isso pensamos que tantos os elementos internos (no plano do conteúdo), 

presentes nas histórias contadas, em suas temáticas, até o modo de contar, de narrar, 

de construir a narrativa (no plano da forma) é que encontramos as marcas das ficções 

do desassossego. É através da própria construção textual, do próprio 

desenvolvimento estético que certas indagações podem ser elaboradas, já que a 

forma (ou a desconstrução desta), como já dissemos, são marcas corriqueiras na 

literatura desde há muito tempo mas que, após os movimentos das Vanguardas e do 

próprio Modernismo (pensando aqui especificamente em nossa literatura), tornaram-

se ainda mais presentes.  
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Partimos assim do que afirma Lucia Helena em seu texto.  Segundo a autora, 

ao falar do que entende por romance (no lugar das definições tradicionais que se 

pautam apenas em aspectos estilísticos), o que se tem em vista é:  

 
(...) a identificação de elementos que configurem um paradigma capaz de englobar 
não só marcas estéticas, como também relações intra e intertextuais, articulando 
formas e conteúdos artísticos a configurações sociais e culturais. (Helena, 2010, p. 
37) 

 

Chegamos assim aos dois pilares que sustentam nosso trabalho: o ético e o 

estético, seja no plano da forma, seja no do conteúdo, são estes os itens nos quais nos 

baseamos na construção de nossas reflexões em torno dos livros em questão. 

Marcada por um conceito deslizante, que oscila entre possibilidades de 

definições, a literatura possui como peculiaridade a capacidade de transformar-se, 

adaptar-se e ainda assim continuar a ser uma grande arte. Algo como um conceito 

mutante, que constrói e desconstrói até com certa facilidade, que se transformou ao 

longo da história, como na passagem do épico à narrativa, e vem continuamente se 

adaptando muito bem (felizmente) aos novos tempos, como nas novas plataformas de 

divulgação oferecidas pela internet, em que atuam no mesmo palco atores 

consagrados, como nomes representativos da literatura, ou jovens que alimentam o 

sonho de ter seu texto publicado.  

Entendemos que a própria ideia da definição do que venha a ser a literatura é 

marcada por traços ideológicos e que estes são modificados de acordo com o 

contexto no qual estamos. Por isso cabe lembrar o que já afirmou o teórico Terry 

Eagleton, quando diz que: 

 
Os critérios do que se considerava literatura eram, em outras palavras, francamente 
ideológicos: os escritos que encerravam os valores e “gostos” de uma determinada 
classe social eram considerados literatura, ao passo que uma balada cantada nas 
ruas, um romance popular, e talvez até mesmo o drama, não o eram. Nessa 
conjuntura histórica, portanto, o “conteúdo de valor” do conceito de literatura era 
razoavelmente autoevidente. (EAGLETON, 1997, p. 23).  

 

Por esse caráter camaleônico, já que o conceito do que é a literatura se altera, 

é que ela nos oferece uma gama de caminhos para ser lida e pensada. Nós então 

escolhemos nos debruçar sobre um tipo, ou melhor, sobre uma vertente da literatura 

que não é nova mas que podemos dizer que ressurgiu e se solidificou com mais força 
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nos últimos anos do século XX e nos primeiros do nosso século; uma literatura que 

pode ser chamada superficialmente de pessimista ou de pós-vanguarda (primeiro 

pelos assuntos tratados e segundo pela elaboração estética que guardaria semelhanças 

com uma literatura mais arrojada esteticamente falando).  

Para esclarecer esse ponto, trago algumas ideias desenvolvidas pelo professor 

Karl Erik Schollhammer, que tem se dedicado a refletir sobre o panorama da 

literatura brasileira atual, segundo ele: 
 
Assim, a literatura contemporânea não será necessariamente aquela que representa a 
atualidade, a não ser por uma inadequação, uma estranheza histórica que a faz 
perceber as zonas marginais e obscuras do presente, que se afastam de sua lógica. 
Ser contemporâneo, segundo esse raciocínio, é ser capaz de se orientar no escuro e, a 
partir daí, ter coragem de reconhecer e de se comprometer com um presente com o 
qual não é possível coincidir. (Schollhammer, 2009, p. 10) 

 

A ideia de uma literatura em constante mutação a qual fizemos alusão acima 

se relaciona com essa inadequação ao presente citado por Karl Erik, isto é, nos 

interessa a reflexão sobre a literatura que tateia o presente, que busca essa orientação 

no escuro, que não se prende a modelos pré-determinados, por isso também o 

romance e sua abertura formal são um dos focos desse trabalho. É na confluência 

dessas questões “abertas” que buscamos ler e refletir sobre as obras de alguns autores 

contemporâneos.5 

Esse caminho de nomear aquilo que objetivamos estudar por si só já nos 

fornece diversas possibilidades de reflexão e é ao lado delas que pretendemos seguir. 

Contudo a nós interessa não apenas o trajeto em si mas o lugar de chegada e é para 

este que utilizaremos, com base nas ideias desenvolvidas por Lucia Helena nos 

últimos anos, a nomenclatura de “ficções do desassossego”, pois assim como a 

autora estamos convictos de que essa denominação, por seu caráter abrangente e ao 

mesmo tempo específico, nos permite analisar (e sentir) boa parte do que uma tipo de 

prosa das últimas décadas têm de mais profundo: os dilemas éticos e estéticos que 

têm perpassado diferentes textos ficcionais da atualidade. 

No livro em que desenvolve essa metáfora-conceito a professora Lucia 

Helena traça um panorama, que parte da tragédia Grega até o romance 

 
5Outra teórica que também se debruça sobre o presente e 
destaca esse sentido de urgência da literatura 
contemporânea é Beatriz Resende em seu livro 
Contemporâneos (Casa da Palavra, 2008) 
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contemporâneo. Esse percurso é composto por reflexões sobre questões literárias, 

políticas e filosóficas; dessa forma é necessário um olhar atento sobre o que ela diz 

para tornar mais objetivo e claro aquilo que nos orienta nesse trabalho. Utilizando-se 

do diálogo com Fernando Pessoa, que a partir de um de seus heterônimos, Bernardo 

Soares, escreveu O livro do desassossego (2006), texto híbrido, transformador e 

marcante como exemplo da revolução modernista na literatura, a autora vai delinear 

uma espécie de metáfora-conceito (ficções do desassossego) para se referir a 

narrativas que perpassam a virada do século XX para o XXI, tratando de questões 

que abrangem a estética e ética. (Helena, 2010). O que possibilita um olhar amplo, 

que abranja forma e conteúdo, modo de narrar e aquilo que é narrado. 

Um ponto importante destacado pela autora diz respeito a ideia de passagem, 

por isso ela situa não apenas a passagem de século citada acima, como também nos 

lembra da virada do século XIX para o século XX, pois, de acordo com ela, nos dois 

momentos é possível encontrarmos: 

 
(...) textos de passagem que se realizam na tensão e na intensa metamorfose do 
paradigma da modernidade, embora não propriamente em momentos de ruptura. São 
obras (...) que provocaram alterações substanciais no horizonte de expectativas e de 
produção que serviu de norte aos textos matriciais do Iluminismo e do romantismo, 
retomados por uma reflexão pertinente e prenhe de sentidos. (Helena, 2010, p. 
12/13) 

 

Nesse contexto histórico de transformações e mudanças que envolve a 

modernidade é que a autora situa algumas das obras que vão lançar novos olhares 

sobre o mundo. Dessa forma, o que teríamos é uma ficção que discute a marcha da 

razão na modernidade ocidental, partindo do projeto iluminista, o que possibilita uma 

construção ficcional que se torna fundamento de reflexão crítica (Helena, 2010). 

Nesse viés reflexivo é que buscamos pautar nossas leituras ao longo da tese, pois é 

sobre a tensão de problemas contemporâneos que os romances analisados se 

debruçam. Para Lucia Helena, quando olhamos a ficção como imaginação histórica, 

isso é o mesmo que: 

 
(...) dizer que ela se faz mediadora entre o estético e o político, já que compartilha 
um elemento com ambos: a fato de que, ao encontrar as ruínas do pensamento, 
torna-se ruminação e se revela tanto reflexão quanto crítica, outro modo de dizer (...) 
(Helena, 2010, p. 13) 
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Esse entendimento que busca na relação do estético com o político um ponto 

de convergência na ficção nos agrada enquanto procedimento analítico, já que é uma 

forma de fazer uma leitura ampla, que integre o texto, o contexto e o cotexto, de 

modo a construir uma compreensão mais ampla e dinâmica. 

Parte importante da reflexão desenvolvida por Lucia Helena se encontra na 

relação que ele faz entre o presente, com sua instabilidade e sentido do agora, e a 

tragédia grega, surgida num momento marcante da história ateniense. De acordo com 

ela é possível estabelecermos um paralelo entre esses dois momentos, já que a 

dinâmica de sentimentos do presente nos remete à desmedida trágica (Helena, 2010). 

Quando aborda o contexto social do surgimento da tragédia, Teresa Barbosa 

comenta: 

 
A tragédia, naquele momento, funcionou como um canal emissor de problemas e de 
reflexões sobre eles; forneceu para o cidadão uma infraestrutura mental que lhe 
permitiu uma atuação que se realizou não sobre o que fosse ou teria podido ser, mas 
sobre aquilo que, embora não sendo, poderia vir a ser. (Barbosa Apud Helena, 2010, 
p. 14) 

 

Nesse encontro dos problemas com as reflexões que eles possibilitam é que se 

torna possível associarmos os dois momentos citados. Nos romances que Lucia 

Helena aborda em seu livro, e naqueles que são analisados nesta tese, a inquietação é 

um ponto em comum. São personagens inquietas e contextos político-sociais idem. 

Nesse cenário de crise é que os ficcionistas pautam suas narrativas, as quais 

identificamos como ficções do desassossego. Ao estabelecer esse paralelo entre os 

dois momentos é que Lucia Helena afirma que os romances contemporâneos 

estudados por ela se constituem como uma construção em forma de passagem. Isto é, 

são textos que: “(...) rememoram, a contrapelo, o trágico clássico, pelo qual, na 

Grécia, processou-se a conjunção entre mito e racionalidade.” (Helena, 2010, p. 15).  

Como atualmente, em nosso mundo contemporâneo de uma modernidade 

líquida (tardia), não há mais espaço para esse trágico tal como ele foi outrora, o que 

temos são ressonâncias desse período anterior, que chegam a nós por meio dos 

questionamentos; as ambiguidades e as margens nas quais encontramos os 

personagens presentes nos romances que, não sendo mais heróis trágicos, 

configuram-se como seres à deriva:  
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Dessa situação marginal de fronteira, de passagem inquieta que lhes é circunscrita 
pela violência do mundo, tais personagens, cercados de hybris, exercem sobre os 
leitores a capacidade de lhes instigar o senso crítico. (Helena, 2010, p. 15) 

   

Fazem parte desse universo ficcional citado pela autora os personagens que 

circulam pelos romances que analisamos. São marginais e vítimas de um mundo 

muitas vezes caótico o Senhor C e Anya em Diário de um ano ruim, bem como os 

são Ibrahim, Fátima, Lucas e Robert, em Barreira, além de (por mais que esteja em 

um lado oposto a estes) Frans-Joseph Murau, em Extinção6.  Em artigo publicado na 

revista Portuguese Cultural Studies Lucia Helena elenca uma séria de personagens 

emblemáticos na literatura brasileira e mundial que marcam certa temporalidade 

histórica: 

 
(...) Fabiano, Paulo Honório, Macabéa e Michael K. No entanto, todas essas obras 
recuperam a estratégica construção de um personagem “forte”, que roça o sublime e 
é focalizado na ótica da perda, da lacuna, do resíduo, da ruína. (Helena, 2007, p. 16) 

 

Acreditamos que nos romances aqui analisados temos personagens que 

apresentam esse parentesco da dor, marcados pelos mesmos vazios, perdas e ruínas 

dos citados pela autora. Em todos eles percebemos marcas deixadas pelo mundo e 

diante delas é que os traços que configuram o estado de mal-estar vem à tona e os 

envolve.  

Além do contraponto com a ideia por trás do sentimento de trágico Lucia 

Helena traça outras comparações em sua reflexão em torno daquilo que ela denomina 

de ficções do desassossego. Como não é um conceito, porém sim uma espécie de 

metáfora-conceito, o que entendemos como um aparato teórico que permite ao 

analista esboçar leituras e refletir sobre as mesmas, a expressão precisa ser bem 

compreendida para que não gere confusões ou simplificações. É possível buscarmos 

um entendimento do desassossego como uma construção de linguagem, que se 

configura no processo de descontruir e repensar a forma, com isso temos alguns 

autores que operam em seus textos uma nova perspectiva de narrativa. 

 
6 Vale ressaltar a relação dos títulos de cada romance com 
essa ideia de trágico que perpassa as ficções do 
desassossego, pois todos eles nos apresentam um pouco 
desse mundo em crise: o adjetivo “ruim” em Coetzee; a 
“barreira” que obstrui o caminho em Bettega e a 
“extinção” como fim último em Bernhard. 
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Nesse percurso teórico Lucia Helena retoma alguns elementos importantes, 

um deles diz respeito ao modelo de homem aventureiro e empreendedor, fixado na 

figura do personagem emblemático de Daniel Defoe: Robinson Crusoé. O que temos 

é um novo olhar sobre as ideologias implícitas na figura de tal personagem. Se 

Crusoé representa o homem corajoso, destemido e conquistador, que irá contribuir na 

construção de um ideal de homem capitalista no período pós Revolução Industrial o 

que as ficções do desassossego propõem é um novo olhar sobre essa ideologia: 

 
As ficções ditas do desassossego abandonam o tom apologético e discutem-no. 
Vasculham suas entranhas, expondo ao leitor o modo pelo qual se engendra um 
imaginário que, se não é passível de correção, pode ser relido e reinterpretado. Com 
efeito, a partir dessa releitura, torna-se plausível fornecer àquele que lê 
possibilidades de investir, no presente e no que está por vir, energias de uma utopia 
que vislumbre a esperança de um caminho de correção dos desconcertos provocados 
pela condução da modernidade sob a égide dominante da razão capitalista. (Helena, 
2010, p. 25) 

 

Exemplifica de maneira bastante consistente esse raciocínio o romance de 

Coetzee que analisamos mais à frente: em Diário de um ano ruim ganha corpo esse 

novo modo de enxergar a ideologia capitalista do homem conquistador e dominador. 

Se Crusoé possui estreitos laços que o unem a Alan, o Senhor C vai na contramão de 

ambos e representa o homem desassossegado, em crise, vivendo os dilemas da 

modernidade líquida. Desenraizado, solitário, com pensamentos que destoam dos da 

maioria, o Senhor C seria o representante dessa nova utopia, desse novo mundo em 

que a razão capitalista teria menos espaço.  

O período que abrange a virada do século XX para o XXI foi o escolhido por 

Lucia Helena para situar algumas das ficções do desassossego. Para chegar a tal 

momento foi preciso um olhar retrospectivo, ou seja, pensar primeiro algumas 

marcas da modernidade até chegar ao presente. Identificada como ambígua, a 

modernidade apresentou um paradigma que envolvia quatro pontos marcantes: 

 
1)pela laicização do Estado, não mais dependente do poder religioso do clero, nem 
da aliança entre este e a nobreza, tal como expressa pelo absolutismo; 2) pelo 
conceito de um contrato social escrito (...); 3) pela exibição profunda e profusa do eu 
e das formas estéticas; e 4) pela concepção teórica da literatura (...) (Helena, 2010, p. 
26) 
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São marcos históricos de grande abrangência e nos mostram o contexto 

político-social e o texto (a arte), ou seja, tratam de questões políticas/sociais e do 

universo artístico (que é fruto desse emaranhado de fatos). A partir desse 

imbricamento foi possível chegar a um tipo de ficções do desassossego que: “(...) 

dialogam com os anseios ditados pela opressão resultante de antagonismos sociais e 

também consigo mesmas (...) debruçando-se sobre sua própria matéria de 

construção.” (Helena, 2010, p. 27).  

Dentre os elementos que Lucia Helena aborda para configurar sua metáfora-

conceito, um que merece destaque, já que em nossas leituras a discussão do sujeito 

contemporâneo estará presente, é sua análise do eu. Uma das categorias fundadores 

da modernidade, o eu foi projetado com força no final do século XVIII, num 

momento marcado por crises, porém ele foi capaz de alcançar um destaque na 

literatura: “(...) fez da carta e do diário formas de linguagem de um novo gênero, o 

romance, no qual a expressão do eu passou a tematizar a intimidade dos homens.” 

(Helena, 2010, p. 66). Essas palavras nos remetem ao que diz Bakhtin, pois ele foca 

seus estudos no heterodiscurso como um traço definidor do romance enquanto um 

gênero movo. É nesse discurso múltiplo, que expressa uma variedade de estilos, que 

o autor se detém para mostra um marco configurador dessa nova forma literária. 

Com base nessa contextualização histórica a autora propõe analisar alguns 

textos que abrangem esse período finissecular de passagem entre os séculos XIX e 

XX. É quando ela esclarece e exemplifica, a partir de diferentes obras literárias, que 

vão de Baudelaire a Flaubert, passando por Coetzee, Kafka e Machado de Assis, 

alguns dos tópicos que integram o desassossego, como: 

 
(...) metáfora da passagem e a alegoria do naufrágio (do sujeito burguês, da razão, 
dos valores iluministas e românticos, da significação e da mimese) indicam, na 
ficção contemporânea, a reelaboração do pensamento trágico como matéria e forma 
da experiência histórica da globalização e da modernidade líquida a que estamos 
submetidos. (Helena, 2010, p. 183) 

 

Estão presentes na elaboração daquilo que representa o desassossego esses 

diversos elementos. São pontos significativos que envolvem um período histórico 

extenso e englobam o social, o político e o subjetivo. Há uma experiência histórica, 

marcada por conceitos como razão e sujeito burguês. E ainda a própria noção da 

experiência, da vivência. A autora faz referência ao processo de leitura de Walter 
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Benjamin, que se articula numa dinâmica marcado pelo hibridismo, pois, segundo 

Lucia: “Ele monta um discurso crítico que se assemelha a um riquíssimo sistema 

semiológico formado de resíduos.” O que o leva a elaborar um original modo de ler.    

Diante desses pontos apresentados é que a ideia de ficções do desassossego 

pode ser compreendida como uma espécie de “metáfora-conceito”, pois ao mesmo 

tempo que ela nos possibilita uma abrangente e instigante maneira de ler uma gama 

de romances contemporâneos, já que estes refletem de modo bastante vívido aquilo 

que o desassossego expõe mais claramente, ela também nos oferece uma certa 

abertura, pois não sendo um conceito (que poderia remeter a algo fechado demais a 

ponto de interferir de modo negativo em certas leituras), ele é pensado como uma 

metáfora-conceito, da qual nós nos apropriamos para estabelecer uma leitura 

comparativa de três romances nos quais enxergamos pontos de convergência que nos 

permitem relacioná-los entre si.  

São textos que nos possibilitam ver a ficção como uma mediadora entre o 

estético e o político, pois: “(...) compartilham um elemento com ambos: o fato de 

que, ao encontrar as ruínas do pensamento, torna-se ruminação e se revela tanto 

reflexão quanto crítica (...)” (Helena, 2010, p. 13).  

Um dos pilares que sustentará nossa pesquisa está na dicotomia que podemos 

nomear como externo x interno, em que ao primeiro cabem as questões sobre as 

quais a sociologia vem se debruçando ao longo do tempo. Com algumas ideias de 

Karl Marx pretendemos dialogar, pois é por meio delas possível entender muito da 

situação de miséria motivada pela cobiça e o consequente acúmulo de riqueza que 

marca nossa sociedade capitalista. Quando trata do novo imperialismo, o geógrafo e 

importante pensador marxista David Harvey nos diz: 

 
As práticas imperialistas, do ponto de vista da lógica capitalista, referem-se 
tipicamente à exploração das condições geográficas desiguais sob as quais ocorre a 
acumulação do capital, aproveitando-se igualmente do que chamo de as 
“assimetrias” inevitavelmente advindas das relações espaciais de troca. Estas últimas 
se expressam em trocas não leias e desiguais, em forças monopolistas espacialmente 
articuladas, em práticas extorsivas vinculadas com fluxos de capital restritos e na 
extração de rendas monopolistas. (Harvey, 2014, p. 35) 

 

O autor destaca algumas questões bastante comuns quando se trata de 

capitalismo, como desigualdade e extorsão, por exemplo. Acreditamos que muitos 

dos problemas que marcam a configuração da sociedade contemporânea advenham 



30 
 

 
 
 

dessa intensa miséria gerada no seio do capitalismo ao longo do tempo. Ainda 

segundo Harvey: 

 
A sobrevivência do capitalismo durante tão longo período, em meio a múltiplas 
crises e reorganizações, acompanhadas de sinistras previsões, vindas tanto da 
esquerda como da direita, de sua queda iminente, é um mistério que requer 
esclarecimento. (Harvey, 2014, p. 77) 

 

Percebe-se pela afirmação do autor como é complexo e até mesmo 

imprevisível o capitalismo. Por mais que estejamos imersos nesse sistema, até 

mesmo para os que se dedicam a estudá-lo, como Harvey, é perceptível sua 

complexidade. Justamente por esse grau de dificuldade em compreender o 

funcionamento desse que é um sistema controverso, já que está ligado tanto à riqueza 

quanto à pobreza, que produz milionários (poucos) e miseráveis (muitos), é que 

propomos um mínimo de reflexão associada ao capitalismo com o intuito de entender 

como sua complexidade se reflete no mundo contemporâneo e, mais ainda, de que 

maneira isso se torna matéria de discussão na arte literária de alguns autores, como 

os que elencamos aqui.  

Em Os limites do Capital (2013) David Harvey procura esclarecer alguns dos 

pontos mais importantes do pensamento de Marx. Para tanto ele analisa diversos dos 

conceitos do pensador alemão e os comenta, buscando torná-los mais claros ao 

entendimento de um número maior de leitores. Ao se referir às noções de valores (de 

uso e de troca) Harvey assegura: 

 
Na base da concepção de mundo de Marx está a noção de uma apropriação da 
natureza pelos seres humanos para satisfazer suas vontades e necessidades. Essa 
apropriação é um processo material incorporado nos atos de produção e consumo. 
Sob condições de produção de mercadoria, os atos de produção e consumo são 
separados pela troca. Mas a apropriação da natureza sempre permanece 
fundamental. (Harvey, 2013, p. 47) 

 

Alguns tópicos marcantes na teoria de Marx emergem nas palavras o 

geógrafo e dois deles são imprescindíveis para a compreensão do capitalismo 

enquanto sistema gerador tanto de riqueza quanto de miséria: produção e consumo, já 

que ambos estariam na base daquilo que hoje é bastante presente em nossas 

sociedades: excesso de produção e de consumo. Um conceito que nos ajuda a 

entender um pouco melhor essa relação seria o de “mais-valor”, já que é ele que 
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relaciona os valores de uso, valores de troca e valores. Harvey nos explica esse 

processo de relação da seguinte forma: 

 
O capital, insiste Marx, deve ser definido mais como um processo do que como uma 
coisa. A manifestação material desse processo existe como uma transformação do 
dinheiro em mercadorias e de volta ao dinheiro mais o lucro (...). Já que definimos o 
dinheiro como a representação material do valor, podemos também dizer que o 
capital é um processo de expansão do valor. Marx chama isso de produção de mais 
valor. (Harvey, 2014, p. 66) 

 

São questões complexas, no entanto relevantes para uma compreensão de 

alguns dos dilemas que pretendemos identificar como oriundos desse sistema. Ao 

trazermos esses conceitos, nossa intenção é possibilitar uma reflexão de como o 

capitalismo proporciona alguns dos males que assolam nossa sociedade líquida e, 

ainda, de que forma estes interferem de modo negativo na sensação de mal-estar que 

se abate sobre uma parcela da população.  

Ao dizermos que é o sistema capitalista um gerador da miséria procuramos 

levar em conta o aumento das desigualdades sociais das últimas décadas. Em A 

riqueza de poucos beneficia todos nós? (2015) Zygmunt Bauman nos oferece dados 

concretos sobre esta questão. Segundo ele a desigualdade não é uma novidade na 

história da humanidade, no entanto só há pouco tempo ela é um assunto que tem 

chamado mais a atenção das pessoas e se tornado tema de debates (Bauman, 2015, p. 

13). E isto tem razão de ser, pois o aumento desenfreado das desigualdades mostra 

como o ser humano não tem sabido lidar com as possibilidades de riqueza e acúmulo 

que o próprio sistema incentiva. 

Nas palavras do pensador polonês, ao comparar dados de 1998 com o ano de 

2013, percebemos esse aumento: 

 
(…). em 1998 documentou que 20% da população mundial açambarcavam 86% de 
todos os bens produzidos no mundo, ao passo que os 20% mais pobres consumiam 
apenas 1,3%. Hoje, por outro lado, após quase vinte anos, esses números vão de mal 
a pior: os 20% mais ricos da população mundial consomem 90% dos bens 
produzidos, enquanto os 20% mais pobres consomem 1%. Estimou-se também que 
as vinte pessoas mais ricas do mundo têm recursos iguais aos do bilhão de pessoas 
mais pobres. (Bauman, 2015, p. 17) 

 

Fica clara a disparidade a envolver ricos e pobres. Diante disso, não vemos 

como exagerada a afirmação de que o capitalismo enquanto sistema é sim um criador 

de miséria. Ele pode sim ser tido como um dos culpados pela sensação de 
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desconforto e desassossego que perpassa as sociedades atualmente. Como anota 

Lucia Helena quando se debruça sobre a contextualização do desassossego:  

 
Apesar da alta tecnologia hoje existente, não só emerge do lixo o risco de 
contaminação das populações, como também convergem para a condição de lixo os 
seres que, na situação de párias, são tidos como descartáveis. (Helena, 2010, p. 71 – 
Grifo nosso).  

 

Vivemos num sistema em que a própria ideia do que seja humanidade perdeu 

seu valor. Não só o capitalismo fez isso, sabemos bem, e a História nos mostra esse 

lado desumano ao longo das épocas. Porém, o que identificamos é uma clara 

intensificação desse lado desumano no sistema econômico que cobre a maior parte 

do mundo atualmente; por isso somos levados a acreditar que sim, esse é um traço 

que contribui fortemente na sensação de desconforto pelo qual uma parcela 

significativa da população passa. É ao ter de lidar com os dilemas que envolvem 

questões financeiras, sejam os mais jovens, em busca de qualificação, estudo, 

aprendizado com vistas a entrar no mercado de trabalho; ou ainda os mais idosos, 

que sofrem com pequenas aposentadorias, que muitas pessoas são acometidas pelo 

mal-estar originado pelo sistema capitalista. 

Para David Harvey: “O imperialismo do tipo capitalista surge de uma relação 

dialética entre as lógicas territorial e capitalista do poder.” (Harvey, 2014, p. 149). 

Essa relação pautada pela dialética levará a certas contradições, já que elas são 

distintas, porém se entrelaçam (Harvey, 2014). Ou seja, no espaço e no tempo 

ocorrem variações envolvendo a questão espacial e/ou temporal do imperialismo de 

tipo capitalista. Ainda segundo o autor: 

 
A acumulação interminável do capital, por exemplo, produz crises periódicas no 
âmbito da lógica territorial devido à necessidade de criar uma acumulação paralela 
de poder político/militar. Quando o controle político se altera no âmbito da lógica 
territorial, os fluxos de capital também têm de se alterar para adaptar-se a isso. 
(Harvey, 2014, p. 149) 

 

Cria-se com isso desenvolvimentos geográficos desiguais e lutas no plano 

geopolítico, pois com as mudanças citadas por ele teremos também mudanças na 

própria política chamada imperialista. Talvez pensarmos no caso do Brasil dos 

últimos anos não seja exagero: partimos de um projeto político/econômico que vinha 

sendo gestado há quatorze anos pelo PT, que mesmo com seus muitos problemas 
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ainda valorizava certo papel do Estado; em seguida chegamos a atual conjuntura, na 

qual há uma extrema e intensa valorização do capital privado. Essas mudanças irão, 

de algum modo, se refletir na cultura e, consequentemente, na literatura que 

abrangerá esse período.  

Por ser extremamente dinâmico e inevitavelmente expansionista o 

capitalismo:  

 
Impulsionado pelo motor da acumulação e abastecido pela exploração da força de 
trabalho, constrói uma força revolucionária permanente que constantemente 
reformula o mundo em que vivemos. (Harvey, 2014, p. 225)  

 

Por esse traço de dinamismo é que ele tem seu crescimento/desenvolvimento 

desigual. Ao mesmo tempo em que muda (reformula) o mundo onde vivemos o 

capitalismo também é mudado por este. Para David Harvey o modo de 

desenvolvimento capitalista não ocorre sobre uma superfície plana e com 

homogeneidade de matérias-primas ou de força de trabalho (Harvey, 2014). Pelo 

contrário: “Ele (capitalismo) está inserido, cresce e se difunde em um ambiente 

geográfico variado que abarca grande diversidade na liberalidade da natureza e na 

produtividade do trabalho (...)” (Harvey, 2014, p. 526). Essa capacidade de adaptação 

e transformação talvez seja um elemento que fortifique o sistema, a ponto de criar 

diversas crises e mesmo assim se manter “de pé”. 

Um pensador bastante preocupado com o contemporâneo é Gilles Lipovetsky. 

Em seu livro A cultura-mundo: resposta a uma sociedade desorientada (2011) 

(escrito em parceria com Jean Serroy) os autores procuram apresentar o que chamam 

de mundo hipermoderno. Segundo eles, esse mundo organiza-se em torno de quatro 

polos estruturantes: 

 
Essas axiomáticas são: o hipercapitalismo, força motriz da globalização financeira; a 
hipertecnicização, grau superlativo da universalidade técnica moderna; o 
hiperindividualismo, concretizando a espiral do átomo individual (...); o 
hipercomsumo, forma hipertrofiada e exponencial do hedonismo mercantil. Essas 
lógicas em constantes interações compõem um universo dominado pela tecnicização 
universalista, a desterritorialização acelerada e uma crescente comercialização 
planetarizada. (Lipovetsky/Serroy, 2011, p. 32) 

 

Percebemos um diálogo direto dos autores com Marx, principalmente no que 

concerne à ideia de hiperconsumo e comercialização planetarizada (um tipo de 
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sinônimo para globalização). A interação desses quatro pontos vai contribuir para 

aumentar alguns dos problemas que associamos ao sistema capitalista, como solidão, 

frustração, excesso de lixo, desigualdades, pobreza, fome, miséria, guerras... são 

diversos os males gerados e que vão diretamente contribuir na configuração de uma 

sociedade que vive em permanente estado de insatisfação, de mal-estar (como tratado 

por Bauman ao analisar o mal-estar na contemporaneidade).  

Após esse olhar para as questões e dilemas político-sociais nos voltamos às 

marcas subjetivas e pessoais que associamos ao desassossego. Para o plano que 

definimos como interno acreditamos que Sigmund Freud ainda nos seja um guia para 

entendermos certo mal-estar que envolve os indivíduos na contemporaneidade. Mal-

estar este que guarda estreita relação com as questões sociais nas quais o ser humano 

se encontra, por isso seu pequeno grande livro, O Mal-estar da civilização, será lido 

em contraste com (e em diálogo com) O Mal-estar da pós-modernidade, do pensador 

polonês e incansável analista dos problemas da contemporaneidade, Zygmunt 

Bauman.  

Acreditamos, como Gustavo Dessal (no livro escrito em parceria com 

Bauman - na verdade os dois trocaram cartas sobre determinados assuntos e as 

mesmas foram publicadas sob o título de O retorno do pêndulo), que o referido livro 

do autor austríaco:  

 
(…) seja uma das obras do século XX que não só mantém intacta sua atualidade, 
como também continua a lançar uma luz imprescindível para a compreensão da 
sociedade humana. A potência da análise freudiana desarma todo relativismo 
histórico, pois nos oferece algo de que nenhuma sociologia pode prescindir: a 
desconstrução de alguns mecanismos essenciais, iniludíveis, da subjetividade, não 
submetidos às particularidades da épocas, embora isso não signifique fechar os olhos 
aos novos paradigmas que hoje transformam o mundo, o laço social e as 
possibilidades de sobrevivência de nossa espécie, muito mais ameaçada nesse 
terreno que em qualquer outro. (Dessal, 2017, p. 20) 

 

Bauman estabeleceu seu diálogo direto com Freud de modo bastante coerente 

ao tratar do mal-estar no mundo líquido moderno; procurou identificar e analisar o 

presente a partir da premissa estipulada pelo pai da psicanálise e estabeleceu assim 

um diálogo bastante rico. Podemos afirmar que em seu livro Bauman “sociologiza” 

as ideias freudianas e com isso amplia as possibilidades de discussões, pois relaciona 

o individual ao social. Este é um ponto que nos interessa; ressalto novamente que a 
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ideia de desassossego que utilizamos ao analisar os romances parte dessa premissa: o 

indivíduo e seu mal-estar particular e o indivíduo e seu mal-estar no mundo. 

Porém a nós interessa justamente a comparação e inter-relação desses dois 

planos de análise: um que se volta mais para o EU, numa reflexão focada no sujeito. 

E outra que se abre para os horizontes sociais, nos quais alguns dos mal-estares da 

contemporaneidade são bastante comuns. Como um depende do outro, é na inserção 

do individual no social e a socialização do indivíduo que nos oferecerá um olhar 

mais arguto sobre esse momento. Expliquemos melhor: quando pensamos na 

metáfora-conceito do desassossego na ficção, o que temos em mente é uma 

construção de linguagem; é uma literatura de fruição (Barthes, 1987), com textos que 

articulam o formal (seja pela inovação, seja por uma tentativa de desconstrução dos 

modelos estabelecidos) e o social (ao abordar assuntos que nos possibilitem 

discussões e reflexões sobre a sociedade e a própria arte).   

Talvez a ideia de desassossego nas narrativas de ficção pareça abrangente 

demais, já que este termo permite um leque de leituras bastante diverso, porém o que 

entendemos por desassossego não se pauta apenas por um sentimento de desconforto 

e sim por algo maior, algo que diz respeito tanto à questão social, política, 

econômica, cultural, quanto ao que envolve a forma, a estrutura das obras, ao modo 

de dizer ficcional, de construir enredos, de desenvolver histórias que trabalhem em 

seu conteúdo aquilo que enxergamos como o desassossego. Nesse ponto é que a 

relação estabelecida por Lucia Helena entre o contemporâneo e a desmedida trágica 

se fortalece, já que esta interrelação entre os dois momentos nos mostra a densidade 

que as narrativas ficcionais da atualidade carregam ao exporem tanto a fragilidade 

dos indivíduos quanto os dilemas éticos/emocionais que os dominam. 

Como ela bem esclarece: 

 
Trata-se de textos que me marcaram por sua densidade e a 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, contraditoriamente 
enlaçado a fantástico avanço tecnológico e a novas e incessantes promessas de 
progresso e abastança, assim como à crise mundial (…). (Helena, 2010, p. 12. Grifo 
nosso) 

 

É possível dessa forma entender o porquê de associarmos as relações entre o 

social e o individual na solidificação dessa ideia de desassossego. Percebe-se ainda 
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como os dilemas marcantes do sistema capitalista, na sua sanha de lucro e 

consequente geração de miséria, se associa, diretamente, com o sentimento de 

desconforto e desilusão que percebemos como sinônimo do que ora Lucia Helena, 

ora nós, classificamos como desassossego na ficção. Quando analisam o que chamam 

de hipermodernidade, Lipovetsky e Serroy destacam a maneira como o sistema 

capitalista marca esse momento do século XXI, principalmente no plano econômico: 
 
Colapsos bolsistas e movimentos erráticos dos mercados financeiros suscitam uma 
desorientação ainda maior quando ela vem acompanhada da falta de alternativa e do 
sentimento de impotência dos cidadãos diante da globalização. A vitória da livre 
troca planetária devia trazer o crescimento, a estabilidade, a redução da pobreza. O 
resultado foi, em muitos casos no mundo, o agravamento da miséria, a precariedade, 
a incerteza do amanhã ou mesmo o risco, que se acreditava desaparecido, das 
grandes fomes. (Lipovetsky e Serroy, 2011, p. 35) 

 

 O quadro que os autores nos mostram é desolador, porém bastante objetivo e 

retrata bem a situação na qual nos encontramos. Em um mundo caótico, marcado por 

diferentes problemas de ordem política, social e econômica, o desconforto é patente, 

a insegurança e o medo se fortalecem e mediante isso o contexto de início do século 

XXI se apresenta como marcado pela sensação de mal-estar.  

Dessa forma, é por motivos desse tipo que entendemos que o próprio gênero 

romance reflita, em sua essência, um pouco do que é a ficção do desassossego. 

Afinal, que formato melhor expressa a errância, a dúvida, a falta mesmo de forma, a 

abrangência de caminhos e a riqueza de possibilidades expressivas? Que formato 

melhor permite tratar diversos assuntos com marcas estilísticas também diversas? 

Que gênero nos oferece a possibilidade de conter em si traços característicos e 

definidores de outros gêneros? Qual o gênero por excelência da modernidade e 

também da própria burguesia? Que modelo narrativo melhor tem se adaptado aos 

novos tempos e, ainda, se mantém como o que mais atrai consumidores? Que gênero 

é o mais “famoso” na literatura, sendo confundido com a própria noção da arte 

literária? (não é difícil ouvir de pessoas sem conhecimento teórico da literatura que 

toda literatura é romance).  

A todas essas perguntas podemos dar a mesma resposta: o romance. E com 

ele é que escolhemos trabalhar, pois trata-se do modelo que nos possibilitará 

relacionar conteúdo e forma, assunto e modo narrativo dentro da ficção do 

desassossego. Como salienta Lucia Helena: 
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Deve-se sublinhar para o leitor que denominações de romances baseadas em 
critérios estilísticos são insuficientes (...). Em vez disso, tem-se em vista a 
identificação de elementos que configurem um paradigma capaz de englobar não só 
marcas estéticas, como também relações intra e intertextuais, articulando-se formas 
e conteúdos artísticos a configurações sociais e culturais. (Helena, 2010, p. 37) 

 

 

 Estamos de acordo com Lucia Helena no que concerne à insuficiência teórica 

acerca de uma conceituação estilística do romance. Justamente por essa dificuldade 

(ou insuficiência) é que identificamos o gênero romanesco como um solo fértil para 

as ficções do desassossego. Esse ponto será mais bem delineado no capítulo dois, em 

que procuro relacionar o gênero romance ao desassossego na ficção. 

Um pequeno comentário merece ser feito em relação aos motivos que nos 

levaram a esse diálogo constante com o desassossego: além de um gosto particular 

(por obras e autores que constroem suas narrativas pautados nos dilemas morais que 

envolvem o homem de um modo geral), acreditamos que nosso presente tem 

oferecido um rico panorama das questões que estes livros desenvolvem 

ficcionalmente sob a rubrica do desassossego. Um deles seria a violência urbana e as 

consequências amplas que essas acarretam para a sociedade, que acaba se vendo 

imersa numa constante sensação de medo e insegurança. Segundo dados da 

organização Mapa da violência nós somos um dos países que mais mata no mundo. 

Some-se a isso o aumento do desemprego, a enorme quantidade de analfabetismo 

(total e/ou funcional ainda presente e marcante em nossa sociedade), mais as 

repetitivas crises na saúde e educação e o que temos é uma sensação persistente de 

incômodo. Diante desse quadro desolador ainda encontramos os políticos, que 

repetidas vezes se aproveitam da nossa miséria e de nossos problemas para 

elaborarem um discurso falacioso de “salvadores da pátria”. 

Todas essas são questões que perpassam a construção dos sujeitos/cidadãos 

da atualidade e, não é difícil perceber, contribuem para torná-los desassossegados, 

inquietos, pessimistas ou descrentes, seja nas instituições oficiais seja em si mesmos. 

São dilemas humanos, marcados por dores, sonhos, desejos, receios, medos e 

frustrações. Diante disso fica ainda mais patente como o desassossego é um traço 

definidor do estado de ânimo das pessoas e conosco não teria o porquê ser diferente.  
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Acreditamos que nossa atração por textos que se enquadram na metáfora-

conceito proposta por Lucia Helena se dê pelo fato de que esses romances nos 

permitem refletir nossa própria imagem de indivíduo em suas páginas, seja direta ou 

indiretamente. Isto é, enquanto cidadão que viveu a transição do século XX para o 

XXI nós nos identificamos com os seres desassossegados que desfilam pelas páginas 

ficcionais dos autores estudados 

Por outro lado, este mal-estar reflete-se artisticamente nas obras que ora 

analisamos e, além do seu aspecto literário, interessa-nos também enquanto 

indivíduo/cidadão que somos, que trabalha com a educação e acredita na mesma 

como caminho de construção para uma sociedade melhor. É com base nessa relação 

interior nossa, entre o sujeito educador e o sujeito leitor/estudante/ pesquisador que 

chegamos ao desassossego como um tema de interesse mútuo, que agrega em seu 

cerne diversas e diversificadas possibilidades reflexivas e analíticas. 

A partir então das ideias que Marx e Freud nos apresentam é que iremos 

dialogar com outros autores, nossos contemporâneos, como o já citado Zygmunt 

Bauman, teórico que soube como poucos lançar um olhar de enorme perspicácia 

sobre o mundo dos últimos anos do século XX e início do XXI (marco temporal de 

nossas leituras literárias nesse trabalho).  

A partir da metáfora da liquidez o pensador polonês nos oferece, em seus 

diversos livros, um rico panorama dos problemas atuais, que vão de questões 

subjetivas, como o sentimento amoroso líquido (e as relações interpessoais de modo 

geral), até questões de cunho social e mais objetivas, como o excesso de vigilância 

produzidos pelas sociedades da era líquido-moderna. Diante disso Bauman se 

configura como uma peça chave em nossa proposta de entender a constituição do 

desassossego como um estado de espírito amplo, indo do social ao pessoal, num 

intenso movimento de ida e volta.  

Um outro traço do desassossego que nos interessa diz respeito às questões 

éticas e morais, pois acreditamos que a ausência desses elementos também contribui 

na configuração de um sentimento de desconforto, à medida em que entendemos que 

quando há um parâmetro, um porto seguro moral ou ético ao qual se agarrar o 

homem consegue (ou conseguia) estabelecer certo equilíbrio. A falta total de 

preceitos ético-morais leva, consequentemente, a uma sensação de vazio, de 

abandono. 
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Não falamos aqui da ausência de Deus ou de fé, tendo em vista que as 

religiões continuam a crescer mundo afora. O vazio aqui é pessoal mesmo, de 

caráter, ou seja, de uma questão ética que nos define enquanto cidadão, com direitos 

e deveres, de uma possibilidade de reflexão entre o certo e o errado que permitia ao 

homem indagar-se antes de agir. Na atual conjuntura o que pode ser percebido muitas 

vezes é que essa indagação já não mais é feita. Age-se por “impulso”, sem reflexão 

moral, o que acarreta, muitas vezes, em problemas sociais e pessoais. A ideia de um 

ser desassossegado, que seria aquele presente no contexto da modernidade líquida 

definida por Bauman, é algo que nos interessa e por isso nos faz refletir. Não à toa foi 

com esse conceito que resolvemos dialogar a partir de determinados textos literários.  

A filosofia e a psicologia vêm, ao longo do tempo, buscando entender e 

identificar as causas desses males e dilemas que recaem sobre os homens, muito se 

escreveu, se pensou e se concluiu, no entanto ainda assim o homem persiste em seu 

estado de desconforto. Por isso resolvemos que este seria um tema de nosso interesse 

enquanto analista literário. Por mais que a literatura muitas vezes traga em seu bojo 

certa ideia de fuga da realidade, de fantasia, sonho e imaginação (basta pensarmos 

em como ficção é definida nos dicionários para chegarmos a essas ideias) é com o 

modelo de uma literatura mais reflexiva do que imaginativa que pretendemos 

trabalhar. 

Dessa forma buscamos autores e narrativas que primassem por um trabalho 

bastante consciente desse papel (evitemos a palavra função) da ficção enquanto uma 

maneira de olhar para o real e refletir sobre o mesmo. E é justamente neste real no 

qual estamos inseridos que encontramos o desassossego enquanto estado, sensação 

mesma de estar no mundo e vivenciar as mazelas, dilemas, problemas e dores que daí 

surgem. Ser humano é, nessa ótica que ora procuramos enxergar certas questões, um 

estado desassossegado. Por isso buscaremos no diálogo com duas vertentes da nossa 

existência que deem conta de exemplificar essa afirmação: a subjetiva (psicológica) e 

a objetiva (social).  

Entendemos que não é possível pensar (tentar entender) o homem se não 

lançarmos sobre este um olhar duplo, que procure marcas na sua individualidade mas 

que não deixe de fora a inserção social desse indivíduo, afinal de contas, somos seres 

únicos, formados por vivências e experiências múltiplas em nossa existência social. 
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A partir disso entendemos que uma reflexão sobre certas marcas que a psicologia e a 

sociologia usam para analisar o homem em sociedade sejam de grande valia.  

Para tal entendemos que a ideia de crise seja um dado importante e talvez 

possa ser usado como espécie de marco zero. A partir das diversas crises que nos 

assolam, sejam as psicológicas ou as sociais, é que poderemos chegar ao ponto em 

que o desassossego emerge como uma metáfora-conceito; assim será possível 

compreender um pouco das ficções literárias que têm tido forte influência em nossos 

gostos pessoais enquanto leitor/estudioso da literatura contemporânea. 

O geógrafo Milton Santos, ao se referir à história do capitalismo, identifica 

nesta uma constante divisão por períodos, ou seja, são sucessões de períodos que 

ocorrem com certa regularidade, com um se sucedendo ao outro (Santos, 2000). Mas 

nos alerta o autor que isto mudou recentemente (ele escreve na virada do século XX 

para o XXI), tendo em vista que:  

 
O período atual escapa a essa característica porque ele é, ao mesmo tempo, um 
período e uma crise, isto é, a presente fração do tempo histórico constitui uma 
verdadeira superposição entre período e crise, revelando características de ambas as 
situações. (Santos, 2000, p. 33) 
 
 

A crise referida por Santos é o que nós enxergamos como uma das vertentes 

que contribuem para a sensação do desassossego e que tem marcado os últimos anos 

com bastante vigor. Seja pela exacerbação da miséria, o aumento das guerras pelo 

poder econômico ou a sensação de insatisfação que parece se abater com força sobre 

muitas pessoas, tornando-as pessimistas e levando ao crescimento da depressão como 

doença, todos são fatores que marcam a ideia de desassossego a que fazemos 

referência. Como ele faz questão de salientar: 

 
Dentro desse quadro, as pessoas sentem-se desamparadas, o que também constitui 
uma incitação à que adotem, em seus comportamentos ordinários, práticas que 
alguns decênios atrás eram moralmente condenadas. Há um verdadeiro retrocesso 
quanto à noção de bem público e de solidariedade, do qual é emblemático o 
encolhimento das funções sociais e políticas do Estado com a ampliação da pobreza 
(…). (Santos, 2000, p. 38 – Grifos nossos) 
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Desemparo e retrocesso, falência do estado de bem-estar social e acirramento 

do individualismo. Estas são algumas das problemáticas que emergem e ganham 

força na atual crise e esta, por sua vez, contribui diretamente no desenvolvimento de 

mais problemas para o indivíduo em sua busca por cidadania. Há diante desse quadro 

uma crise maior, ampla e permanente que assola a todos. Como consequência é que 

podemos identificar o contexto de virada do século como momento marcante e 

“encontrar” no desassossego um traço potente desse período. 

Pode parecer de antemão que nosso trabalho se propõe algo ambicioso 

demais, tendo em vista a amplitude que envolve as questões aludidas acima. 

Deixemos claro então que não é nossa pretensão (longe disso) traçar um panorama 

dos problemas da humanidade. O que nos interessa é apenas fazer um esboço das 

questões problemáticas que envolvem o ser humano nos planos individuais e sociais 

para, em seguida, refletirmos sobre como a literatura, enquanto manifestação artística 

centrada em seu tempo e nos dilemas que envolvem o contexto, trata dessas mesmas 

questões.  

Partiremos assim do plano das ideias para o plano do conteúdo, do contexto 

social para o texto literário. Mas sem que um se sobressaia sobre o outro e sim numa 

reflexão que trabalhe num constante ir e vir, pois entendemos que obra e momento 

estão em permanente interação. 

Devido a esses fatores é que faremos com Freud e Bauman nosso trajeto, já 

que com eles acreditamos ser possível esse olhar mais amplo sem com isso perder a 

profundidade do pensamento. Freud foi mais que um médico psicanalista e “pai da 

psicanálise” e não sem motivo seu nome virou sinônimo popular de sabedoria e 

explicação (“Freud explica” é uma típica frase dita ironicamente pelo senso comum 

quando se quer atribuir algum tipo de compreensão a questões complexas). Seu O 

mal-estar na civilização é um livro ambicioso e amplo. Nele o autor procura 

entender o processo de construção da sociedade a partir das recusas e trocas 

efetuadas pelo ser humano ao longo de seu processo de desenvolvimento. E nessa 

troca emergem os mal-estares que de alguma forma até hoje se fazem presente no 

seio das sociedades capitalistas. 

Já Bauman é um dos mais perspicazes analistas sociais dos últimos vinte anos 

e a amplitude de sua análise da pós modernidade líquida, indo dos sentimentos 

afetivos aos medos sociais, o tornam um nome imprescindível quando se quer 
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entender a virada do século XX ao XXI. Dessa forma acreditamos que ambos podem 

nos guiar na elaboração de um pequeno panorama das questões mais marcantes nesse 

momento de crise e desassossego no qual estamos imersos.  

Com base nos pensamentos desses autores é que procuramos entender como, 

ao longo do tempo, os dilemas, anseios e receios individuais e sociais têm 

contribuído na construção e manutenção desse estado de desconforto tão presente no 

capitalismo. 

 

1.1 De Freud a Bauman: uma breve trajetória da ideia de mal-estar  

 

Ao considerarmos as palavras de Sigmund Freud em seu O mal-estar na 

civilização é possível afirmar que todos os seres humanos, em maior ou menor grau, 

possuem o que para nós aqui é entendido como um estado de desassossego. Nas 

reflexões desenvolvidas pelo autor a ideia de civilização é atingida a partir do 

momento em que o ser humano renuncia à satisfação pulsional, o que acarreta na 

repressão de certas pulsões, e consequentemente numa constante insatisfação (Freud, 

2011).  

Ao fazer referência à infelicidade como algo bem mais fácil de ser 

experimentado do que a felicidade, Freud destaca três pontos que nos parecem 

bastante relevantes:  

 
O sofrimento nos ameaça a partir de três direções: de nosso próprio corpo, 
condenado à decadência e à dissolução, e que nem mesmo pode dispensar o 
sofrimento e a ansiedade como sinais de advertência; do mundo externo, que pode 
voltar-se contra nós com forças de destruição esmagadoras e impiedosas; e, 
finalmente, de nossos relacionamentos com os outros homens. O sofrimento que 
provém dessa última fonte talvez nos seja mais penoso do que qualquer outro. 
Tendemos a encará-lo como uma espécie de acréscimo gratuito, embora ele não 
possa ser menos fatidicamente inevitável do que o sofrimento oriundo de outras 
fontes. (Freud, 1996, p. 95) 

 

A partir desses três pontos é possível entender como o autor enxerga a 

construção do sofrimento que envolve o indivíduo de diversas maneiras: 1. 

abarcando nossa constituição física a partir daquilo que o tempo faz conosco; 2. a 

própria inserção nossa no mundo, com a vivência em sociedade e o que esta pode nos 

trazer de ruim e, ainda; 3. os relacionamentos interpessoais, originados nas relações 

com outros indivíduos, tanto no plano social quanto emocional.  
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Chega-se com isso à ideia de sofrimento, de uma não satisfação fruto desse 

“dilema da renúncia”. Sustentado no tripé a que Freud faz referência é pertinente 

estabelecer um paralelo entre o raciocínio que ele desenvolveu e o conceito de 

desassossego cunhado por Lucia Helena. Vejamos: entendido como um modo 

filosófico de olhar a sociedade contemporânea o desassossego dialoga diretamente 

com o mal-estar aludido por Freud, já que hoje, assim como há mais ou menos cem 

anos – época na qual ele escreveu seu livro – há uma forte carga de insatisfação que 

recai constantemente sobre as pessoas e nos permite afirmar que é mais “fácil” (todas 

as ressalvas ao que cada um entende como felicidade) ser infeliz do que feliz, é mais 

comum o encontro das insatisfações do que a vivência do estado de felicidade (ou 

dos estados de felicidade).  

O que podemos identificar como uma diferença, talvez, seja o fato do ideal de 

sociedade (civilização) ontem e hoje, já que naquele é possível perceber, mesmo após 

a Primeira Grande Guerra, um sentimento utópico de mudança, de transformação 

para melhor. Talvez não seja arriscado dizer que pouco tempo depois, com a eclosão 

da Segunda Guerra Mundial e todo aumento da disputa armamentista que emana daí, 

somado ao Holocausto, só tenha contribuído para dizimar quase que totalmente essa 

utopia de um mundo melhor.  

Mas em ambos os momentos persiste a sensação de infelicidade. Ocorre que 

atualmente é a escassez desse “sentimento de espera” (ou utopia) por um amanhã 

melhor algo bem intenso; o que é mais um motivo para a intensificação da sensação 

de desconforto que envolve a sociedade. Pois se antes havia a possibilidade de 

aventar um amanhã melhor e acreditar na dissolução dos problemas e dilemas a partir 

de um ideal caracterizado muitas vezes pelas revoltas e revoluções, hoje nos parece 

bem menos plausível essa sensação de transformação (lembremos aqui do 

crescimento daquilo que é tido como extrema direita em diversos lugares do mundo, 

incluindo a maior potência capitalista, os Estados Unidos, e até mesmo nosso país), 

de mudança para melhor sendo isso fruto de um estado de desalento bastante 

enraizado nos sujeitos contemporâneos.  

Como diz Zygmunt Bauman em seu O mal-estar na pós modernidade:  

 
Nossa hora, contudo, é a da desregulamentação. O princípio de realidade, hoje, tem 
de se defender no tribunal da justiça onde o princípio do prazer é o juiz que a está 
presidindo (…). (Bauman, 1998, 09). 
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 O foco agora recai sobre o indivíduo (o individual), não se deixou de lado a 

dicotomia: ganhar algo em troca da perda. Mas no mundo líquido moderno no qual 

vivemos: “(…) os homens e as mulheres pós-modernos trocaram um quinhão de 

suas possibilidades de segurança por um quinhão de felicidade.” (Bauman, 1998, 10 

- Grifos do autor).  

Felicidade esta que, como vimos, são conquistas raras, que podem ser tidas 

mais como derrotas quando comparadas às “conquistas” da infelicidade. Paradoxo 

caro aos homens e mulheres do século presente, que vivenciam mais tristezas do que 

alegrias, e nesse contínuo movimento de busca pela tão almejada sensação de prazer 

incorrem no erro (erro ou fatalidade?!) de encontrar no fim da estrada (e mesmo ao 

longo dela, em boa parte do trajeto), a infelicidade, a tristeza e o desassossego. 

Como nas palavras atribuídas ao pacifista Mahatma Ganghi “Não existe um 

caminho para a felicidade mas esta é o caminho”. De modo que a busca por mais 

segurança em detrimento da felicidade cria barreiras nesse caminho, torna o trajeto 

repleto de percalços os mais diversos possíveis e investem o ser humano de mais 

responsabilidades e preocupações, pois ser feliz talvez seja um estado momentâneo, 

algo que se constrói no próprio ato de viver.  

À medida em que estar seguro (com os matizes que englobam essa questão de 

segurança e insegurança) não é algo tão simples, pois depende do outro, dos outros, 

não só pessoas mas também objetos: seguranças armados, câmeras de vigilância e 

cercas eletrificadas nas residências e condomínios, carros blindados, distância de 

locais públicos em que “pessoas perigosas” (estranhos) possam estar presentes. A 

sensação constante de medo é a principal causa da insegurança como um mal-estar 

permanente. 

Como bem aponta Bauman em seu livro Medo Líquido (2008), é o medo 

generalizado aquele que pode ser considerado o mais temível de todos, pois é este 

que nos persegue sem uma razão aparente, objetiva e dessa forma nunca se mostra 

claramente. (Bauman, 2008). Ainda como salienta o pensador polonês: 

 
O medo nos estimula a assumir uma ação defensiva, e isso confere proximidade, 
tangibilidade e credibilidade às ameaças, genuínas ou supostas, de que ele 
presumivelmente emana. É nossa reação à ansiedade que reclassifica a premonição 
sombria como realidade cotidiana, dando ao espectro um corpo de carne e osso. O 
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medo se enraíza em nossos motivos e propósitos, se estabelece em nossas ações e 
satura nossas rotinas diárias. (Bauman, 2008, p. 173) 
 

 
Diante dessas palavras relembramos aqui do filme A vila, de 2004, no qual o 

diretor M. Nigth Shyamalan constrói uma narrativa que dialoga diretamente com o 

momento de lançamento do filme no início do século XXI: a história se passa no 

século XIX e é ambientada em uma comunidade, cercada por uma grande floresta. 

Habitam a vila um grupo pequeno de pessoas que vivem em constante estado de 

alerta e medo, pois esta floresta abriga perigosas criaturas e os cuidados para evitá-

las são constantes.  

É proibido sair da vila sob o iminente risco de ser atacado pelos perigosos e 

ameaçadores seres. Mas a necessidade de buscar medicamentos “fora da vila” para 

tratar um dos moradores que se feriu faz com que um dos habitantes precise encarar 

esse perigo. É então que temos uma grande virada no filme desenvolvida de maneira 

bastante inteligente pelo diretor: a personagem que irá em busca dos remédios é uma 

moça cega, ou seja, ela não vê o que surpreenderá e muito a nós espectadores: na 

verdade não é no século XIX que eles vivem mas sim em plena contemporaneidade 

do século XXI.  

Não existe vila ou floresta habitada por feras terríveis. Tudo é uma encenação 

feita pelos “idealizadores” da vila, pois eles acreditam que nesse mundo perdido no 

tempo é possível viver fora das mazelas impostas pelo sistema capitalista. São 

pessoas instruídas, professores alguns, todos bastante conscientes do que fazem ao 

criarem A Vila dentro de uma espécie de zona verde não habitada nos arredores da 

cidade. Ou seja, o que eles fazem é aquilo que Bauman sugere: dão ao espectro um 

corpo de carne e osso. No entanto, para que a encenação se sustente, para que a 

vontade de explorar o mundo se mantenha em suspenso, eles elaboram um roteiro 

que envolve medo, perigo e ameaça. 

Foi em busca de paz e tranquilidade que eles abriram mão das vidas que 

levavam até então para criar esse mundo à parte, longe do estéril turbilhão 

desassossegado do mundo líquido pós-moderno eles resolveram então se isolar numa 

floresta fincada na cidade mas isso não seria revelado aos novos habitantes que 

fossem nascendo. Chegamos então a um ponto importante: não há medo em forma de 

monstro mas sim uma criação fantasiosa de monstro que gera, ela sim, o medo.  
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É a troca da liberdade pela felicidade, um quinhão desta pela perda do direito 

de ir e vir, de viver no mundo ao qual realmente pertencem. Assim como procura 

comprovar Freud em seu livro, esses idealizadores da Vila buscaram a segurança em 

detrimento de viverem em sua própria época e abriram mão do presente em prol de 

um outro futuro. 

Não à toa Freud afirma que:  

 
Se a civilização impõe sacrifícios tão grandes, não apenas à sexualidade do homem, 
mas também à sua agressividade, podemos compreender melhor porque lhe é difícil 
ser feliz nessa civilização. (Freud, 1996, p.119).  

 

Nesse processo de troca efetuado pelo homem civilizado a segurança deu 

lugar ao ideal de felicidade. Consequentemente essa escolha levou à sensação de 

desconforto que, hoje, nós lemos e entendemos como o desassossego. Medo, 

insegurança, solidão, frustração, desconforto consigo e com o outro, estes seriam 

alguns dos problemas bastante comuns e que podem ser exemplificados de diversas 

formas atualmente.  

Zygmunt Baunam, em seus livros e com sua perspicaz análise do mundo dos 

últimos anos, nos possibilita um bom entendimento dessa situação. A liquidez 

enquanto metáfora desse tempo é interessante justamente por expressar essa falta, 

essa dificuldade de lidar com essas questões, já que as mesmas são tão frágeis, 

voláteis, difíceis de serem apreendidas, não apenas porque escorrem, deslizam mas 

também pela mutabilidade que apresentam: o medo não é só do outro (geralmente o 

estranho, o diferente) mas também do futuro, dos laços afetivos, dos relacionamentos 

e da instabilidade financeira. Há muitos medos ao redor do ser humano e diante dessa 

situação ganha corpo a sensação de mal-estar gerada pela falta de segurança. 

A insegurança parte do individual, com a sensação de não pertencimento a 

nenhum grupo, do estar fora de forma, fora da moda, fora do mercado de trabalho, 

fora dos estereótipos de felicidade criados e propagados pela grande mídia. A solidão 

por si só já seria um causador de problemas mas só faz aumentar à medida em que o 

individualismo exaltado pelo capitalismo gera a disputa, acirra as diferenças e as 

necessidades de ser o melhor, o primeiro, o vencedor.  
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E a dois, numa relação afetiva fincada em ideais de companheirismo, isso 

talvez não seja possível, em virtude da extrema valorização da ideia de que é possível 

ser o vencedor, sempre e sempre sozinho, sem depender do outro.  

Como salienta Nina Saroldi em sua leitura de Sigmund Freud para o nosso 

momento: 

 
(…) qualquer norma de validade universal precisa ter o cuidado de não ferir 
suscetibilidades individuais; exigência que é em si mesma contraditória e, 
naturalmente, impossível de ser atendida (...). (Saroldi, 2011, p.).  

 

Concretiza-se dessa maneira a extrema e intensa valorização da 

individualidade em detrimento do relacionamento. E este voltar para si e concentrar-

se em si mesmo é outro ponto gerador de desconforto, pois acarreta uma 

intensificação da solidão, do estado de solidão que afeta mesmo aqueles que vivem 

em sociedade, repletos de amigos em suas redes sociais, no entanto com a vagueza 

de sentimentos causando incômodos e frustração. 

O que facilmente nos leva a esta frustração, pois não é fácil (talvez sequer 

seja possível) atingir todas as metas estipuladas dia a dia pelo capital em sua sanha 

de lucro, mais ainda quando está é uma exigência tornada pessoal, focada apenas no 

EU. A consequência básica de tudo isso é o sentimento de desconforto que, não sem 

fundamentos, nós classificamos como o desassossego nas ficções que vão procurar 

tratar dessas questões no plano artístico/literário no período que estabelecemos como 

marco cronológico, vindo dos anos de 1980 até essas duas décadas iniciais do século 

XXI. 

A leitura comparativa das ideias de Sigmund Freud e Zygmunt Bauman sobre 

a sociedade em seus momentos específicos nos auxiliam na compreensão dessas 

angústias que se fazem presente nos planos individuais e coletivos, subjetivos e 

sociais. É possível falarmos em desassossego como sinônimo de mal-estar a partir do 

momento em que identificamos que essas são questões marcantes na história da 

sociedade e que, no presente, têm encontrado um solo ainda mais fértil.  

Se no início do século XX as mudanças ocorridas em virtude das 

transformações econômicas já marcam o sujeito em sua constituição psicológica e 

afetam sua vida em sociedade, o mesmo se dá na era líquido-moderna analisada pelo 

pensador polonês. Diante disso é que nos interessamos em traçar uma espécie de 
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percurso entre as definições de ambos os autores até chegamos ao desassossego 

enquanto metáfora-conceito desenvolvida ao tratar das narrativas romanescas de 

ficção.  

Percebemos então como os traços e marcas utilizados por Freud e Bauman 

em seus textos vão desaguar, para ficarmos com uma metáfora líquida, na concepção 

de ficções do desassossego de Lucia Helena.  

Crise dos valores, do sistema capitalista, do sujeito, das democracias, da fé e 

talvez da própria arte, já que a abertura insistente de novos horizontes formais  

(diferente dos movimentos das Vanguardas, em que os grupos eram comuns, com 

seus manifestos e propostas seguidos por diferentes artistas), o que há é um caráter 

muito mais autônomo, individualista e não mais coletivo, que possa de alguma 

maneira refletir um “grupo”, por mais heterogêneo que este seja. 

Essa busca egocêntrica pelo “novo” diluiu o que didaticamente foi, ao longo 

de muito tempo, classificado como escola literária. Desde os anos de 1960 (talvez um 

pouco à frente, nos anos 70 com o romance reportagem) é que não temos na 

literatura brasileira um parâmetro qualquer de grupo de escritores que possam ser 

distinguidos como escola ou movimento. Se isso é bom ou ruim parece-nos cedo 

para dizer. Até porque acreditamos que mesmo nas épocas em que os escritores 

buscavam essa aglutinação, o que prevalecia era a qualidade artística individual, e 

cabia mais aos críticos e historiadores literários a tentativa, muitas vezes frustrada, de 

englobar fulano e beltrano no mesmo bojo do que um ideal de coletividade em si. 

Voltemos ao cerne de nossa discussão. Em seu diálogo com as ideias 

desenvolvidas por Freud em O mal-estar na civilização Bauman comenta que aquilo 

que o autor austríaco chamou de civilização na verdade seria uma espécie de história 

da modernidade (Bauman, 1998, p. 07) na qual para se ganhar algo é preciso, 

também e consequentemente, perder. Com base nisso o pensador polonês nos 

apresenta um tripé no qual se sustentará sua definição de modernidade, segundo ele: 

 
A beleza (…) a pureza e a ordem são ganhos que não devem ser desprezados e que, 
certamente, se abandonados, irão provocar indignação, resistência e lamentação. 
Mas tampouco devem ser obtidos sem o pagamento de um alto preço. Nada 
predispõe “naturalmente” os seres humanos a procurar ou preservar a beleza, 
conservar-se limpo e observar a rotina chamada ordem. (Bauman, 1998, p.08) 
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Bauman acredita que esses elementos não emergem de modo natural e 

espontâneo nos indivíduos.  Eles seriam frutos de uma coerção dolorosa, ou seja, não 

se chega facilmente a um ideal de civilização. Por isso as palavras de Sigmund Freud 

quando afirma que: “A civilização se constrói sobre uma renúncia ao instinto.” são 

bastante sensatas e estão claramente em conformidade com o pensamento do 

sociólogo europeu ao trazer para a modernidade líquida o conceito de mal-estar.  

Assim como eles nós acreditamos que a sensação de desconforto seja um 

traço do nosso momento e por isso a identificamos como uma característica 

fortemente presente em certas obras literárias. São justamente estas que nos 

interessam enquanto “retratos” desse período de transição secular no qual estamos 

inseridos. Optamos por obras e autores que vêm traçando um percurso literário em 

que a percepção do conceito de ficções do desassossego seja clara.  

Dessa forma, Amilcar Bettega Barbosa, mesmo com sua curta produção, em 

que contamos quatro livros de contos e um romance publicados num intervalo de 

vinte e cinco anos entre O Voo da trapezista (1994) e Prosa pequena (2019). 

Coetzee, nome de destaque na prosa romanesca mundial, tendo vencido o prêmio 

Nobel de Literatura em 2003 e outros, como o Booker Prize, sendo cultuado por 

leitores mundo afora mas que nem por isso se deixa levar pelas facilidades de uma 

produção meramente comercial e procura se reinventar a cada novo livro. Isso fica 

claro no romance que será aqui analisado, pois Diário de um ano ruim, que é um 

exercício formal de extrema riqueza.  

Por fim, porém não menos importante, fecha o nosso trio de ficções do 

desassossego o instigante, audacioso e intenso romance de Thomas Bernhard: 

Extinção. Como bem salienta Lucia Helena ao se referir a alguns romances 

analisados por ela em seu livro Ficções do desassossego: 

 
São obras brasileiras ou estrangeiras extremamente criativas que provocaram 
alterações substanciais no horizonte de expectativas e de produção que serviu de 
norte aos textos matriciais do Iluminismo e do romantismo, retomados por uma 
reflexão pertinente e prenhe de sentidos. Assim, pode-se dizer que, nas obras aqui 
abordadas o ficcional se produz como imaginação histórica e supera os horizontes 
do determinismo, do historicismo, do nacionalismo e da etnia em sentido estrito, 
mesmo quando se alude à matriz desses traços apenas de modo latente. (Helena, 
2010, p. 13) 
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É possível pensarmos, numa rápida análise dos problemas contemporâneos, 

que o modelo de civilização impregnado de mal-estares continua em voga hoje. 

Mesmo com o passar do tempo, que nos trouxe avanços tecnológicos e 

desenvolvimento da medicina; mesmo com a melhoria nas condições sociais de vida 

das pessoas dos países mais pobres, isso para ficarmos em questões bastante 

difundidas acerca do que seria um viver melhor. Ainda assim o mal-estar persiste, o 

homem se mostra insatisfeito, incompleto, irritado com essa insatisfação a ponto de 

vivenciarmos diversos e persistentes vícios, não só das drogas mas da pornografia e 

da internet.  

O que nos leva a pensar que a sensação de abandono, de vazio, de perda e até 

mesmo certo desespero continue a marcar o homem como um traço desassossegado. 

A dicotomia entre ganho e perda não se extinguiu, pelo contrário, parece que vem se 

tornando apenas um constante perder, que ocasiona um persistente desequilíbrio na 

balança de ganhos e perdas.  

Não mais abrir mão de algo em troca de uma melhoria, uma satisfação, perder 

certo prazer em prol de mais segurança ou tranquilidade, o que temos agora é um 

mergulho mais profundo nas agruras e mazelas. Se a troca efetuada foi a melhor 

possível, ou ainda a única opção que havia, não nos é possível afirmar, ou sequer 

prever, e nem é este nosso intuito.  

Destarte somos levados a refletir sobre o que ficou, sobre o que foi trabalhado 

nos escritos de Freud referentes ao sentimento de mal-estar e como este fez da troca 

um elemento basilar na tentativa de entender como essa formação sócio-cultural na 

qual estamos inseridos desembocou nesse mar de sentimentos e sensações 

desconfortantes. Um ponto que também merece ser lembrado aqui diz respeito à 

identidade dos indivíduos nesses cenários desestabilizadores.  

A perda ou falta de um equilíbrio individual permite que possamos entender 

como a falta de prumo auxilia no sentimento de vazio que envolve a muitos. Se em 

determinadas épocas, anteriores à modernidade líquida, já se acreditou que o homem 

fosse um ser com uma identidade unificada, o que prevalece há um certo tempo serve 

para mostrar como a desestabilização das identidades é uma presença constante 

atualmente e comprova que essa fragmentação bastante frequente é um ponto 

relevante na atualidade. 
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É importante ressaltarmos que somos nós, indivíduos, que construímos o 

social, dessa forma, se temos uma modernidade líquida marcada por sensações de 

vazio, fluidez, liquidez, pela falta de algo concreto a marcar os diversos tipos de 

relacionamentos que mantemos ao longo da vida, se nossa identidade flui, se nossos 

medos são construídos facilmente por trás da suposta ausência de segurança, tudo 

isso se dá devido ao nosso desassossego, que vai do nosso EU para o social que 

construímos dia a dia em nossa vivência em sociedade. 

Zygmunt Bauman aborda essas questões referentes à fluidez da identidade e 

percebe como elas são relevantes na atualidade. Segundo ele: 

 
(...) se manter fiel a qualquer identidade por muito tempo, da virtual impossibilidade 
de achar uma forma de expressão de identidade que tenha boa probabilidade de 
reconhecimento vitalício, e a resultante necessidade de não adotar nenhuma 
identidade com excessiva firmeza, a fim de poder abandoná-la de uma hora para a 
outra, se for preciso. [...] tudo isso revertendo à central e mais dolorosa das 
ansiedades: a que se relaciona com a instabilidade da identidade da própria pessoa e 
a ausência de pontos de referência duradouros, fidedignos e sólidos que 
contribuiriam para tornar a identidade mais estável e segura (BAUMAN, 1998, p. 
155) 
 
 

Podemos perceber como a instabilidade contribui na formação de uma 

ansiedade que se relaciona diretamente com as sensações que nós temos identificado 

com o desassossego. É na incerteza que se sustenta o desconforto. E este, por sua 

vez, produz um pouco do intenso desamparo que se impõe aos cidadãos 

contemporâneos. 

 

1.2 Quem vai pagar a conta? Os dilemas sociais do desassossego 

 

Ao explicar certos conceitos desenvolvidos por Karl Marx o geógrafo David 

Harvey nos auxilia na compreensão do capitalismo. Consequentemente, no quanto 

este gera de problemas e dilemas para a sociedade e os cidadãos que a compõem, 

acarretando assim na miséria, em virtude da enorme desigualdade, que é uma marca 

específica desse sistema. Nas palavras de Harvey: 

 
O capitalismo não se desenvolve sobre uma superfície plana dotada de matérias-
primas abundantes e ofertas de trabalho homogênea com igual facilidade de 
transporte em todas as direções. Ele está inserido, cresce e se difunde em um 
ambiente geográfico variado que abarca grande diversidade (…). As forças liberadas 
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sob o ataque do capitalismo corroem, dissolvem e transformam boa parte da 
economia e da cultura pré-capitalistas. (Harvey, 2013, p. 530) 

 

A leitura que o autor desenvolve se centra mais na ideia de território e 

ocupação espacial do capitalismo, tendo em vista sua formação acadêmica, do que 

nas questões de ordem econômica ou política. No entanto aquela não se desenvolve à 

parte destas, já que o sistema enquanto tal é um só e se mantém muito bem 

organizado em suas diversas formas e maneiras de se manifestar.  

Ainda nas palavras de Harvey: “A acumulação do capital e a acumulação da 

miséria andam juntas, concentradas no espaço.” (Harvey, 2013, p. 529). Este ponto 

especificamente nos interessa mais. Pois à medida em que enxergamos no 

capitalismo um dos pilares de sustentação de mazelas, que contribuirão diretamente 

no aprofundamento da sensação de desconforto que marca a muitos dos homens e 

mulheres que vivem sob o julgo desse sistema, é que associamos algumas questões 

diretamente ligadas ao capital como um dos pontos sociais de mal-estar.  

Isso porque fica nítida a relação que se estabelece entre capital e miséria, 

ocasionando desse modo um permanente estado de crise, que se reflete nos diversos 

problemas sociais que assolam o mundo. Com isso se constrói um dos alicerces que 

dão sustentação ao sentimento de desconforto e desassossego que permeia não 

apenas os que estão à margem do sistema mas sim a todos que nele estão imersos.  

E imperioso lembrar que não apenas os mais pobres e miseráveis sofrem as 

agruras que a desigualdade ocasiona. Talvez nossas palavras possam dar a entender 

que os pobres é que sofrem dentro dessa dicotomia marcante entre os que têm e os 

que não têm, ente os abastados e os miseráveis. Não é bem assim, pois mesmo aos 

que detém posses e riquezas o capital impinge sua marca. Em níveis diversos, é 

claro. Porém é possível perceber que mesmo alguns que ocupam a parte de cima da 

pirâmide social passam por dilemas que, por sua vez, acarretam também em certo 

mal-estar e desconforto. Se não são vítimas da miséria social originada pela 

desigualdade social. São reféns da necessidade de consumo, de lucro, de acúmulo. 

Tem-se assim uma situação que envolve de tal modo as pessoas que a 

permanente necessidade de busca, de acumulação, de destaque em meio aos outros 

leva à sensação de fragilidade, ocasionando dessa forma um desconforto, pois nunca 

se para de “querer”, de “desejar”, de “necessitar” e a conjugação desses verbos 

imprime no ser humano a marca da insatisfação, já que a falta persiste e persistirá. 
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Num paralelo com as ficções que integram o corpus desse trabalho é possível 

percebermos como o capitalismo afeta a vida de alguns personagens: Em Diário de 

um ano ruim nosso narrador é vítima da cobiça por parte de Alan – um consultor de 

investimentos independente - a tal ponto que este incentiva sua companheira Anya 

para que ela atice certo desejo sexual no escritor, isto a partir dos interesses 

financeiros escusos que Alan carrega consigo, como explicitam as passagens a 

seguir:  

“O Alan quer saber quanto dinheiro ele tem” (Coetzee, 2007, p. 58); “(...) aí 

você pega o dinheiro, diz o Alan, a caixa e o dinheiro, antes que cheguem os 

urubus.” (Ibidem, p. 59 – Grifo nosso); “Não é roubar, diz o Alan, não se ele tiver 

morrido.” (Ibidem, p. 60).  

Note-se como Alan se refere aos possíveis interessados na suposta herança do 

escritor: urubus, ou seja, ele identifica os interesseiros – algo que ele mesmo é – 

como comedores de carniça, aqueles que se aproveitam dos restos, que aguardam 

algo acontecer para  dali se alimentar, tirar o lucro. 

Mesmo sendo Alan um homem desses que são considerados “bem-sucedidos” 

dentro de um certo ideal capitalista de vida é a cobiça e a ganância, o puro interesse 

financeiro que ficam evidentes nesses fragmentos. A partir dessa constatação 

podemos entender como o dinheiro e sua acumulação alimentam essa sensação que 

ora definimos como desassossego.  

É no cerne desse sistema que se caracteriza pela busca incessante por mais e 

mais que encontramos exemplos de como o mal-estar é um traço marcante de nosso 

período, tendo em vista que esses desejos de acumulação parecem não ter fim, tanto 

que uma marca que define alguém como bem sucedido no sistema está relacionada 

ao aumento da fortuna. Ano a ano revistas publicam as listas dos mais ricos, do que 

cada um possui a mais do que possuía antes. É uma corrida sem fim rumo ao 

desespero de ter de ser sempre mais e mais “bem sucedido”. É uma corrida sem fim 

rumo a uma linha de chegada inexiste, vivem dessa forma, na ilusão, na falsidade, no 

universo da especulação financeira e da necessidade constante de somar cada dia 

mais. 

Em outro dos textos ficcionais analisado por nós é a figura de Franz-Josef 

Murau quem exemplifica os dilemas relacionados ao capitalismo e sua contínua 

individualidade e necessidade de acumulação financeira. Em Extinção, este 
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personagem é oriundo de uma família rica e se dedica mais a pensar sobre a sua 

posição de principal herdeiro de seus recém-falecidos pais do que a sofrer a dor da 

perda.  

Não há luto para Franz mas sim cálculos, não há dor mas sim desejo de usar 

sua posição de filho mais velho para oprimir suas irmãs. E para levar adiante essa 

opressão é por meio do controle da herança que Murau pensa se valer. Ao referir-se 

ao capitalismo em seu livro A agonia de Eros (2017) o autor coreano Byung-Chul 

Han afirma que:  

 
O capitalismo absolutiza o mero viver. O bem viver não é seu telos. Sua gana por 
acumulação e crescimento se volta contra a morte, que se lhe afigura como perda 
absoluta. (…) O processo do capital e da produção acelera-se ao infinito pelo fato de 
eliminar a ideologia do bem viver. O movimento ganha uma velocidade extrema na 
medida em que se desfaz de seu direcionamento. Com isso o capitalismo se torna 
obsceno. (Han, 2017. p. 44 – Grifos do autor). 

 

Percebe-se como a finalidade do sistema capitalista é algo muito mais danoso 

do que benéfico aos cidadãos que vivem sob seu julgo, o que para nós contribui de 

forma direta e objetiva na elaboração de um estado de vida marcado muito mais por 

problemas – daí o nosso intuito em apontar no  sistema capitalista um gerador das 

sensações de desassossego – do que, para usarmos as palavras de  Byung-Chul Han, 

um bem viver.  

A obscenidade a qual ele faz referência traz uma marca de algo incômodo, 

analogamente podemos pensar que o obsceno do capital é algo sujo, feio, que 

incomoda e por isso deve ser mantido escondido. Mas uma hora ele será visto, é 

mostrado pelo próprio modelo econômico capitalista em suas crises que abalam as 

formas de viver mundo a fora. Diante dessas mazelas que o capital gera a 

obscenidade emerge como a degradação, o lado “feio” da vida e que por isso, 

obscenamente, precisa ser mantido, em certas situações, escondido nos recônditos de 

cada individualidade e da própria sociedade. 

Ao analisar e comentar alguns tópicos referentes à desigualdade social 

originada do Capitalismo Zygmunt Bauman afirma que: 

 
(…) em quase toda parte do mundo a desigualdade cresce rapidamente, e isso 
significa que os ricos, em particular os muito ricos, ficam mais ricos, enquanto os 
pobres, em particular os muito pobres, ficam mais pobres – com toda certeza em 
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termos relativos, mas, num número crescente de casos, também em termos 
absolutos. (Bauman, 2015, p. 19 – Grifos do autor) 

 

Assim como Harvey o que Baumam diz nos permite mostrar como o 

capitalismo enquanto um sistema social e econômico pode ser visto por nós como um 

gerador de mazelas tanto sociais quanto pessoais.  

Se entendemos o desassossego como uma espécie de desestabilizador do 

conforto e da sensação de segurança que o cidadão pode sentir e vivenciar em certas 

situações, é sem dúvida o sistema capitalista um forte causador dessa sensação, tendo 

em vista como os indivíduos sofrem não apenas com as crises que afetam a 

economia, com desemprego e aumento de miséria, porém também com o sentimento 

de desamparo que estes momentos causam nas pessoas. 

Novamente recorremos a Zygmunt Bauman para entendermos o modo como 

a desigualdade se caracteriza nesse mundo líquido em que vivemos. Para ele: 

 
Os pobres de hoje (aqueles consumidores irremediavelmente falhos, imunes às 
adulações do mercado e improváveis contribuintes para a procura ávida de estoques, 
por mais tentadores que esses estoques possam ser) são evidentemente inúteis para 
os mercados orientados para o consumidor e, cada vez mais, também para governos 
de estado, que agem mais e mais como beleguins e xerifes locais em nome do 
comércio e das finanças extraterritoriais. [...] eles são verdadeiramente redundantes, 
inúteis, disponíveis, e não existe nenhuma “razão racional” para a sua presença 
contínua... A única resposta racional para essa presença é o esforço sistemático para 
excluí-los da sociedade “normal” - ou seja, a sociedade que se reproduz por meio do 
jogo da oferta ao consumidor e escolha do consumidor, mediado pela atração e 
sedução (BAUMAN, 1998, p. 77). 

 

A redundância como marca de um grande número de seres humanos faz ver 

como o sistema capitalista é cruel e a partir disso o modo como diversas pessoas são 

jogadas, de alguma forma, no limbo social e este, por seu caráter de privação, 

possibilita a emergência das sensações de desespero que assola uma quantidade 

grande de cidadãos e com isso aumenta ainda mais a sensação de desassossego.  

Estar à margem no sistema é estar fora, desprovido de amparo, de segurança e 

a insegurança financeira é um elemento importante na construção do medo a da 

insatisfação que envolver as pessoas em pleno século XXI. 

As narrativas por nós analisadas não focam tanto nas questões financeiras das 

personagens, tanto que em todos os livros os dilemas econômicos não são 

mencionados como um problema: temos um Franz Joseph Murau abastado e dono de 
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uma generosa herança; um escritor premiado que escreve por encomenda a troco de 

uma boa quantia; e ainda um homem de meia idade, que viaja do Brasil para a 

Turquia, e lá passa um tempo à procura da filha sem com isso enfrentar problema de 

ordem financeira.  

Entretanto, no plano geral, no que entendemos como umas das causas da 

sensação de desassossego e que por isso faz deste sentimento algo bastante presente 

nos últimos anos em nossa sociedade, nesse ponto sim as dinâmicas complexas que o 

capital produz são um problema e é nesse sentido que o colocamos como uma das 

bases do desassossego no plano social. 

No interessante diálogo que Zygmunt Bauman e Gustavo Dassal estabelecem 

em O retorno do pêndulo o psicanalista chega à seguinte conclusão quando se indaga 

acerca do que nos faz sofrer. Em sua resposta ele diz:  

 
De que sofremos agora, tanto no plano individual quanto no social? Daquilo que 
você denominou a “liquidez” da era pós-moderna, que revela como nunca antes o 
profundo vazio no qual estamos afundados na condição de seres falantes. (Dessal, 
2017, p.125 – Grifo meu) 

 

Este vazio citado pelo autor ao responder a si mesmo e a Bauman (só para 

lembrar: o livro se compõe de uma troca de textos entre os autores) é o que 

identificamos também como uma forte marca do desassossego na atual conjuntura 

sócio-econômica em que vivemos. Alguns autores já apontam a depressão como uma 

das doenças mais greves dos novos tempos, “perdendo” apenas para doenças 

cardíacas.  

Como isso poderá ser resolvido, se é que poderá, é o que Bauman procura 

responder em um das suas “44 cartas do mundo líquido moderno” em livro de 

mesmo nome. Para ele: 

 
A reação à perda de ilusões e à evaporação de belos sonhos, um sentimento e que o 
mundo ao redor “está indo para o brejo” e nos levando junto. A verdade é que não 
podemos fazer grande coisa para resistir ao fracasso de mudar sua direção. (Bauman, 
2011, p. 163) 

 

Percebemos uma certa dicotomia nas palavras do autor, já que ao mesmo 

tempo em que parece buscar uma resposta que sirva de alento fica perceptível em 

suas palavras uma descrença de que algo possa, em breve, trazer uma mudança real e 
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nos tirar da situação de crise em que há anos estamos inseridos. Com base no que foi 

apresentado ao longo desse capítulo acreditamos que os romances escolhidos por nós 

sejam portadores de diversas das marcas que a professora Lucia Helena denomina 

como ficções do desassossego. 

 Como já dito por nós anteriormente, e como procuraremos comprovar ao 

longo de todo o texto, é na crise que essas narrativas se pautam, tanto numa crise 

ética, de valores, como numa crise estética, da forma. Não sem fundamentos optamos 

por trilhar esses dois caminhos em busca de entender as ficções que portam em sua 

forma e em se conteúdo o desassossego. A construção de linguagem da metáfora-

conceito do desassossego é o ponto que identificamos como marcante nesses 

romances. Por construção de linguagem entendemos o modo como os autores 

elaboram suas ficções, tanto no plano do conteúdo quanto da forma. Abordam 

assuntos que possibilitam uma discussão pertinente na contemporaneidade e o fazem 

através de um exercício de linguagem que preza pela qualidade estética, por uma 

valorização e renovação da forma, pelo exercício lúcido e criativo de uma construção 

narrativa ficcional que toca com inteligência e perspicácia em temas caros ao nosso 

tempo. 

Para fechar: em resposta ao que indagamos no título desse subcapítulo é 

possível dizermos que a conta vem sendo paga pela maior parte da população ao 

longo das últimas décadas, isto é, os mais pobres. E infelizmente a constatação à qual 

chegamos é que esse pagamento não tem sido útil no abatimento da dívida, o que nos 

faz pensar que ainda viveremos por mais um tempo nesse mundo em constante 

desassossego que serve de tema aos autores escolhidos por nós. 
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Capítulo 2 

 O gênero desassossegado chamado romance 

 

De que modo conteúdo e forma podem se relacionar a ponto de permitirem 

que a metáfora-conceito das ficções do desassossego desenvolva nessa junção (ou 

nesse espaço de encontro, nessa inter-relação entre elementos) um terreno propício 

para a sua concretização? Essa é a pergunta chave que nos move ao refletir sobre o 

romance enquanto um possível “gênero desassossegado” neste capítulo. Nas célebres 

e exaustivamente citadas palavras do pensador Georg Lukács:  

 
O romance é a epopeia de uma era para a qual a totalidade extensiva da vida não é 
mais dada de modo evidente, para a qual a imanência do sentido à vida tornou-se 
problemática, mas que ainda assim tem por intenção a totalidade. (Lukács, p. 55, 
2007) 

 

É sobre essa forma de narrativa que o autor dedica alguns dos seus 

importantes estudos7 e é também ela (a forma romance) que nos interessa enquanto 

gênero adequado à concretização do que a professora Lucia Helena identifica como 

ficções do desassossego. Por isso desenvolvemos este capítulo com vistas a tornar 

mais clara a maneira como enxergamos e relacionamos o desassossego com o 

formato do gênero romanesco em si. 

Se em sua gênese encontra-se um traço problemático que reflete a própria 

sociedade burguesa na qual ele emergiu, seu desenvolvimento, seu contato direto 

com as Vanguardas no início do século XX e sua constante transformação permitem 

ao romance desenvolver-se e aprofundar-se enquanto um gênero que transpõe 

barreiras temporais e que vêm, desde o século XVIII pelo menos, quando alguns 

autores o utilizaram como principal meio narrativo para tratar das questões sociais 

mais intensas, se adaptando aos novos tempos. É esse processo que o faz ser, para 

nós, o modelo literário mais “capacitado” para expressar os conteúdos das narrativas 

que nos interessam enquanto pesquisamos aquilo que temos lido como o 

desassossego na ficção. 

 
7 Em O romance histórico (2011) Lukács procurou 
mostrar a interação entre o espírito histórico e uma 
literatura que procurava um retrato total da própria 
história.  
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Porém a ideia de totalidade da vida aludida por Lukács não está mais presente 

ou em evidência como aparecia há mais de cem anos para o autor húngaro. Temos a 

impressão de que as palavras de Ian Watt (2010) referentes ao gênero se apresentam 

de modo mais agudo atualmente e, com isso, mais se aproximam daquilo que nos 

atrai nos romances; segundo ele: 

 
O método narrativo pelo qual o romance incorpora essa visão circunstancial da vida 
pode ser chamado de realismo formal: formal porque aqui o termo “realismo” não se 
refere a nenhuma doutrina ou propósito literário específico, mas apenas a um 
conjunto de procedimentos narrativos que se encontram tão comumente no romance 
e tão raramente em outros gêneros literários que podem ser considerados típicos 
dessa forma. Na verdade o realismo formal é a expressão narrativa de uma premissa 
que Defoe e Richardson aceitaram ao pé da letra, mas que está implícita no gênero 
romance de modo geral: a premissa, ou convenção básica, de que o romance 
constitui um relato completo e autêntico da experiência humana (…). (Watt, 2010, p. 
31) 

 

Destarte, este capítulo inicialmente se preocupa com a busca de um 

entendimento que permita explicar o romance e, a partir disso, mostrar os modos 

como esse gênero tão profícuo possibilita a emergência dos traços dessa ficção em 

crise e da crise que tem marcado com mais vigor as últimas décadas do século XX e 

as primeiras do presente século. A teoria sobre o romance desenvolvida pelo russo 

Mikhail Bakhtin8 é entendida por nós como um alicerce importante para a relação 

estabelecida entre o gênero e as marcas que são associadas ao desassossego. O ponto 

central apontado por ele quando trata da composição narrativa se baseia na 

originalidade desse, então, novo gênero; de acordo com Bakhtin: 
 

O romance como um todo verbalizado é um fenômeno pluriestilístico, 
heterodiscursivo, heterovocal. Nele, o pesquisador esbarra em várias unidades 
estilísticas heterogêneas, às vezes jacentes em diferentes planos de linguagem e 
subordinada às leis da estilística. (Bakhtin, 2015, p. 27) 

 

Ao longo de sua pesquisa o pensador russo traça um panorama de caráter 

histórico, em que procura apresentar algumas das origens do romance até chegar 

aquilo que define como um ponto de originalidade. Segundo ele, houve alguns 

equívocos, como o fato de ter havido uma separação entre o estilo e a linguagem no 

gênero, o que redundou num tipo de estudo que privilegia os tons harmônicos 
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individuais e tendenciais do estilo, ignorando, dessa forma, o tom social de base 

(Bakhtin, 2015). Ele afirma ainda que as questões concretas da estilística foram 

deixadas de lado no estudo do romance por muito tempo; mesmo quando, em fins do 

século XIX, tem início uma intensificação do interesse por abordagens mais bem 

definidas da: “(...) “maestria artística na prosa e pelos problemas tecnológicos do 

romance e da novela.” (Bakhtin, 2015, p. 24). No entanto, o ponto relacionado com a 

estilística permaneceu inalterado.  

É nesse contexto que seu estudo se desenvolve e permite, nas palavras do 

romancista e professor, que é um estudioso da teoria bakhtiniana, Cristovão Tezza9:  

 
“(...) recolocar o romance na sua dimensão histórica, compreendendo-o não como 
um gênero poético fechado, mas como um complexo sistema de representação de 
linguagens sociais vivas e polarizadas. (...) Bakhtin esmiúça a raiz do desconforto da 
estilística tradicional diante do romance, já que ela buscava no texto uma unidade 
poética que é essencialmente alheia aos gêneros prosaicos. (Tezza, 2015) 

 

As afirmações do escritor brasileiro estão na orelha do livro de Bakhtin e nos 

mostram como, ao longo do primeiro volume da Teoria do romance, o foco de 

Bakhtin reside na estilística. Assim, o autor nos apresenta, após tratar do 

“desconforto da estilística” citado por Tezza, uma distinção entre as linguagens da 

poesia e da prosa; de acordo com o pensamento bakhtiniano, a poesia é a afirmação 

de uma voz uma, já que nos gêneros poéticos a dialogicidade que marca a prosa 

romanesca não é artisticamente empregada (Bakhtin, 2015). Isto é: 

 
O estilo poético está convencionalmente desligado de qualquer interação com o 
discurso do outro, de qualquer mirada para o discurso do outro. É inegavelmente 
estranha ao estilo poético qualquer tipo de mirada para linguagens alheias, para a 
possibilidade de outro vocabulário, de outra semântica, de outras formas sintáticas, 
etc. Consequentemente, também é estranha ao estilo poético a sensação de limite, de 
historicidade, de precisão social e de especificidade de sua linguagem, razão pela 
qual é estranha e crítica a relação depreciada com sua linguagem como uma das 
muitas linguagens do heterodiscurso (...) (Bakhtin, 2015, p. 59) 

 
  

 
8 Fizemos uso do livro Teoria do romance, em sua edição 
mais recente, lançado em três volumes pela Editora 34 
com tradução do professor Paulo Bezerra.  
9 No livro Entre a prosa e a poesia: Bakhtin e o 
formalismo russo (2013) Tezza contrapõe o pensamento 
de Bakhtin aos teóricos formalistas russos. 
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Contrapondo-se a essa característica do discurso poético está o discurso no 

romance, em que o prosador acolhe, em sua obra, o heterodiscurso e a diversidade de 

linguagens tanto da língua literária quanto da não-literária e, dessa forma, a partir 

dessa estratificação, ele prosador constrói o seu estilo (Bakhtin, 2015). Diante disso é 

que o teórico russo destaca a presença dos heterodiscursos no gênero romanesco, 

composto de múltiplas vozes sociais contraditórias. Nesse ponto é que aproximamos 

algumas ideias do teórico russo aos romances estudados por nós. Percebe-se em 

todos eles o intenso jogo de vozes. Por meio do embate entre esses discursos 

percebemos como se constroem de modo rico as personagens, com suas visões de 

mundo, suas personalidades, seus ideais. 

Exemplifica Bakhtin a construção desse estilo com diversos exemplos, 

principalmente retirados dos romances humorísticos ingleses. Para ele: 

 
No romance humorístico inglês encontramos uma reprodução paródico-humorística 
de quase todas as camadas da linguagem literária falada e escrita de sua época. 
Praticamente todos os romances dessa variedade que mencionamos são uma 
enciclopédia da totalidade dos discursos e formas literárias (...). (Bakhtin, 2015, p. 
79) 

 

Sendo o romance o gênero do homem que fala, o heterodicurso se constitui 

como sua principal base, lhe dando sustentação, alicerçando sua construção por sobre 

essa multiplicidade de vozes e estilos que irão possibilitar o seu desenvolvimento. Ao 

lado dessas diferentes vozes que compõem os discursos está a parodia como um item 

importante nesse período destacado por Bakhtin. Segundo ele, o papel da parodia e 

seus efeitos sobre o romance humorístico (então dominante na Europa) é muito 

grande, a ponto de os principais protótipos e variedades do romance terem sido 

criados com base no processo de destruição paródica dos universos precedentes 

(Bakhtin, 2015). Procederam assim Cervantes e Rabelais, por exemplo, que são dois 

nomes importantes na história do gênero romanesco. 

Mesmo num contexto histórico-social bastante diferente o romance ainda se 

mantém como um caleidoscópio de vozes e estilos e, por isso, buscamos estabelecer 

essa associação entre ele e o desassossego. Acreditamos que sua forma em constante 

mutação e aberta seja excelente para que as ficções do desassossego se desenvolvam. 

Outras narrativas em prosa, como o conto e a novela, por exemplo, devido ao caráter 

formal mais contido que possuem, não permitem a mesma abertura estilística que o 
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romance.10Dessa forma, optamos por trabalhar apenas com romances, pois 

identificamos em seus traços formais (elencados por Bakhtin) marcas que nos 

possibilitam essa inter-relação da forma com o conteúdo de modo mais agudo. A 

complexidade e multiplicidade constitutiva do romance, com sua 

heterodiscursividade e abertura formal são dois desses traços. Outro ponto 

importante diz respeito ao constante processo de construção do romance enquanto 

gênero, pois a sua “formatação” não está de todo construída. Sendo o romance um 

gênero inacabado e em formação, que se abre assim às possibilidades estéticas de 

renovação, é pertinente sua relação com o desassossego. 

Bakhtin nos apresenta, no terceiro volume de sua Teoria do romance dois 

fatores que estarão na base de construção/sustentação do discurso romanesco: o riso 

e a diversidade de linguagens. De acordo com ele: 

 
O riso organizou as formas mais antigas de representação da linguagem, que 
inicialmente não passavam de ridicularização da linguagem alheia e do discurso 
direto alheio. A diversidade de linguagens e a mútua iluminação de linguagens a ela 
ligada elevaram essas formas a um novo nível artístico-ideológico no qual o gênero 
romanesco tornou-se possível. (Bakhtin, 2019, p. 24) 

  

Essas duas linhas vão preparar o discurso romanesco e o gênero em si para 

algo mais próximo do que conhecemos hoje. Bakhtin considera que os sonetos que 

abrem o Dom Quixote são um excelente exemplo da originalidade que a paródia 

atribui ao romance, pois através do discurso paródico é possível a arte de travestir, 

em que se reúnem no mesmo discurso tanto o original quanto seu duplo (Bakhtin, 

2019). Segundo o teórico, a importância da parodização reside no fato de que são 

elas que prepararam o romance num sentido decisivo, pois: 
 

Libertaram o objeto do poder da linguagem na qual ele havia se embaralhado, como 
que preso numa rede, e destruíram o poder indivisível que o mito tinha sobre a 
linguagem, libertaram a consciência do poder que o discurso direto exercia sobre 
ela, destruíram o fechamento surdo da consciência em seu próprio discurso, em sua 
própria linguagem. Foi criada uma distância entre a linguagem e a realidade, que era 
a condição necessária para a criação de formas autenticamente realistas do discurso. 
(Bakhtin, 2019, p. 35) 

 

 
10 Aqui remetemos à poética do conto de Edgar Allan 
Poe, que valoriza a concisão como elemento primordial 
desse gênero. 
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Com a linguagem livre a partir do seu uso paródico é que se constrói o 

encontro das linguagens, já que toda paródia, por meio do travestimento do discurso, 

se elabora como um misto intencional: “De fato, no discurso paródico encontram-se 

e cruzam-se dois estilos, duas ‘linguagens’ (intralinguísticas): a linguagem parodiada 

(...) e a linguagem parodiante, a linguagem prosaica baixa (...)” (Bakhtin, 2019, p. 

53). Devido a esse encontro de linguagens, a esse cruzamento entre os diferentes 

discursos, pontos de vista linguísticos e sujeitos do discurso é que Bakhtin afirma: 
 

Todo híbrido estilístico intencional é em certa medida dialogizado. Isso significa que 
as linguagens que nele se cruzam relacionam-se entre si como réplicas de um 
diálogo: é uma discussão entre linguagens, uma discussão entre estilos linguísticos 
(...). Assim, toda paródia é um híbrido intencional dialogizado. Nela, as línguas e os 
estilos interagem ativamente. (Bakhtin, 2019, p. 55) 

 

Todas essas reflexões do teórico russo vão lhe permitir identificar a riqueza 

desse que era um gênero até então pouco valorizado. Após apontar certas 

dificuldades que distinguem o estudo do romance, devido a suas peculiaridades 

quando comparado a outros gêneros, Bakhtin destaca um fator de extrema relevância 

na compreensão do romance: ele é o único gênero em formação e ainda inacabado 

(Bakhtin, 2019). Diante disso é que pensamos na relação entre romance e 

desassossego, entre heterodiscurso e inacabamento, entre abertura formal e diálogo 

constante com o presente. Se a épica se volta a um passado acabado e fechado o 

romance se debruça sobre um presente em constante mutação. Por não ser apenas um 

gênero entre os gêneros é que o romance apresenta ao estudioso dificuldades em ser 

teorizado. Bakhtin afirma isso e diz ainda que o romance: 
 

É o único gênero em formação entre gêneros há muito acabados e já parcialmente 
mortos. É o único gênero concebido e alimentado por uma nova época da história 
mundial, e por isso profundamente consanguíneo dela, ao passo que os grandes 
gêneros foram herdados por ela em sua forma acabada, e apenas se adaptam – uns 
melhor, outros pior – às novas condições de existência. (Bakhtin, 2019, p. 67)  

 

Quando optamos por desenvolver essa discussão sobre uma possível relação 

entre a forma e o conteúdo, isto é, entre o romance e o desassossego, nossa intenção 

era mostrar como esse inacabamento da forma, esse processo constante de mudança e 

renovação que perpassa o romance ainda hoje permite a ele “abrigar” de modo 

eficiente as questões que a literatura contemporânea, naquilo que temos entendido 

como a metáfora-conceito das ficções do desassossego, discute em diversas 
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narrativas. Tanto Diário de um ano ruim quanto Barreira nos mostram essa abertura 

dialógica a que alude Bakhtin. Em ambos os romances a heterodiscursividade está 

presente de modo relevante para o andamento das histórias narradas. Os diversos 

pontos de vista, os diferentes discursos e o encontro entre esses discursos são fatores 

que irão afetar todo o andamento daquilo que é narrado em cada livro. Há ainda, em 

Diário, a mescla de gêneros, em que o ficcional se travesti de não-ficcional nos 

diários do Senhor C e Anya. Sem contar as opiniões fortes, que seriam, também elas, 

o não-ficcional. Elementos esses que estão em consonância com as ideias acerca do 

romance discutidas pelo pensador russo. Essa riqueza discursiva e de discursos, esse 

embate de vozes e estilos narrativos é que nos leva a identificar o romance como um 

gênero desassossegado.  

Nesse encontro da forma romanesca com os conteúdos que tem caracterizado 

o desassossego optamos por focar nossos comentários e exemplos em Diário de um 

ano ruim, já que este é um dos três romances que integra a presente tese e com ele é 

possível perceber de modo bastante claro aquilo que entendemos como a forma 

desassossegada do romance. 

Um olhar retrospectivo nos mostra que, após a diversidade de formas e 

formatos que os Modernistas nos legaram (estes mais que outros, que fique claro, 

pois há muito tempo – no plano do romance, pelo menos desde Dom Quixote – a arte 

vem se debruçando sobre si mesma num processo de autorreflexão) a literatura, em 

alguns momentos, vê-se numa encruzilhada: a radicalização total pode levar a seu 

fim ou faz parte do contexto no qual se vive? Acreditamos que a forma expõe um 

pouco do conteúdo desenvolvido, diante disso é que nos agrada ler, desfrutar, pensar, 

e logicamente refletir sobre os modos como certos autores fazem uso do gênero 

romanesco ao desenvolver seus temas. Numa relação quase que direta, podemos 

dizer, entre aquilo que é narrado com o modo de narrar é que encontramos um ponto 

de convergência entre o que se diz e o modo de dizer. Para Bakhtin a natureza 

autocrítica do romance é um magnífico traço de sua formação (Bakhtin, 2019). Nesse 

olhar a si mesmo, nesse mergulho autorreflexivo o romance se mantém em estado 

constante de transformação e renovação. 

Dessa forma, entendemos que é neste gênero mutante por excelência que os 

traços que configuram a ideia de mal-estar por trás do desassossego ganham sua 

forma, encontram sua morada artística. O romance, com sua mutabilidade e 
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renovação, com seus horizontes expandidos e suas não fronteiras, marcado ora pela 

poesia de uma prosa lírica, ora pela crueza de uma linguagem denotativa de marcas 

jornalísticas, que além disso ainda busca traçar novas possibilidades de construção na 

radicalidade da própria estrutura textual (a narrativa tripartida de Coetzee em Diário 

de um ano ruim é exemplar) oferta-nos toda uma gama de matizes para elegê-lo 

como o gênero do desassossego. 

No percurso seguido pelo gênero romanesco após o Quixote encontramos em 

alguns autores do século XVIII, como Richardson e Daniel Defoe, as marcas que, 

para Ian Watt (2010), vão configurar o efeito de real, traço peculiar e delineador da 

afirmação e distinção do romance frente aos outros gêneros. Segundo ele:  

 
Há diferenças importantes no grau em que as diferentes formas literárias imitam a 
realidade; e o realismo formal do romance permite uma imitação mais imediata da 
experiência individual situada num contexto temporal e espacial do que outras 
formas literárias. (Watt, p. 32, 2010. Grifo meu)  

 

Assim, ao contrário das narrativas épicas que buscam um mundo acabado e 

centram-se no tempo passado, as narrativas romanescas vão ter seu ponto central no 

presente e no dito homem comum. Traços esses que configuram e diferenciam ambos 

os modos de narrar: 

 
Em linhas gerais, o universo da grande literatura da época clássica projeta-se no 
passado, no plano distante da memória, mas não em um passado relativo real, 
vinculado ao presente por contínuas transições temporais, e sim no passado 
axiológico dos princípios e do apogeu. O passado é distanciado, concluído e fechado 
como um círculo. (Bakhtin, 2019, p. 85) 

 

Diferente disso é o foco do romance no presente. Quando este se torna: “(...) 

o centro da orientação humana no tempo e no mundo, o tempo e o mundo perdem 

seu caráter conclusivo (...). Muda radicalmente o modelo temporal do mundo(...)” 

(Bakhtin, 2019, p. 98). Chegamos com isso a uma nova consciência artístico-

ideológica, na qual tanto o tempo quanto o mundo se tornam históricos pela primeira 

vez. De acordo com Bakhtin o riso destrói a distância épica, o que faz com que a 

imagem do homem do passado distante mude para a de um presente inacabado; isso 

leva a uma reconstrução radical da imagem do homem no romance, que passa a ser 

estudado de forma livre e familiar (Bakhtin, 2019).   
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Voltando ao que nos diz Lukács em relação às epopeias gregas, que 

pertenciam a um mundo que era perfeito e acabado (Lukács, 2007, p. 30) o nosso 

mundo tornou-se, segundo ele: “(…) infinitamente grande e, em cada recanto, mais 

rico em dádivas e perigos que o grego, mas essa riqueza suprime o sentido positivo e 

depositário de suas vidas: a totalidade.” (Lukács, 2007, p. 31). É com base nessa 

perda da ideia de totalidade que podemos olhar o que Dom Quixote vem estabelecer 

de diferença e até mesmo quebra de paradigmas com o momento que lhe é anterior.  

Um exemplo concreto desse novo olhar está presente no personagem de 

Sancho Pança. Enquanto o Cavaleiro da Triste Figura teima em ver o mundo sob a 

ótica dos cavaleiros andantes, seu fiel escudeiro, mesmo que o acompanhe 

constantemente em suas andanças e demonstre em certos momentos alguma 

ingenuidade, já lança um olhar mais cético, frio e objetivo sobre o mundo e percebe, 

diferentemente de Dom Quixote, que aquele universo presente nas novelas de 

cavalaria é apenas uma espécie de delírio de seu parceiro, faz parte apenas dos livros 

que Dom Quixote leu e não da vida que eles vivem. 

Ainda nas palavras de Lukács:  

 
O processo pelo qual foi concebida a forma interna do romance é a peregrinação do 
indivíduo problemático rumo a si mesmo, o caminho desde o opaco cativeiro na 
realidade simplesmente existente, em si heterogênea e vazia de sentido para o 
indivíduo, rumo ao autoconhecimento (…). (Lukács, p. 82, 2007) 

 

Forma problemática e indivíduo problemático, esses são os elementos 

marcantes do gênero e que nos interessam enquanto configuradores do desassossego. 

Para o russo Mikhail Bakhtin o romance é visto mais como uma forma de 

conhecimento (em detrimento do épico, que se configurava como um forma de 

expressão da memória), pois ele acredita que no romance o herói passa por um 

processo de autoconhecimento atual, centrado no presente, numa interação com 

pessoas e opiniões também suas contemporâneas, o que diferencia esse quadro da 

épica e seu mundo acabado, já que no romance o mundo está inacabado, vivo, 

pulsante. (Bakhtin, 2015).  

Inacabamento este que nos remete às narrativas contemporâneas, já que 

nestas é comum esse retrato multiforme e incompleto do mundo, das personagens e 

dos dilemas vividos por elas. Em Diário de um ano ruim é perceptível essa marca, 
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tendo em vista as críticas que o autor das opiniões emite e toda a relação que se 

estabelece entre o trio: ele, Anya e Alan. Em Barreira o processo de busca de 

Ibrahim por Fátima é incompleto, pois não há encontro, não ocorre um fechamento 

para a procura que ele estabelece.  

Como um assunto em si encontra seu formato quase ideal, fazendo com que 

possamos afirmar que este é o gênero de sua concretização por excelência é o que 

aqui defendemos enquanto desenvolvimento de uma reflexão crítica/analítica. 

Histórica e formalmente o caráter camaleônico do romance é um ponto que diversos 

autores admitem. De escritores a teóricos, muitos são os que dão ao romance essa 

identidade pautada nas suas muitas metamorfoses e consequente ausência de um 

padrão coeso, fechado e acabado.  

É na esteira dessa ideia de busca incessante para uma maneira nova e 

adaptável de expressão que temos o romance como o gênero do desassossego, pois é 

justo nessa abertura a novas possibilidades narrativas que a construção romanesca se 

configura como o modelo literário mais apropriado ao que se pretende expressar nos 

romances que vêm, nos últimos anos, tratando na forma e no conteúdo de assuntos e 

temas relacionas às crises: crise do sujeito, crise da política, crise do social, crise do 

capitalismo. Crise é a palavra apropriada à uma tentativa de definição da maneira 

como o romance se adapta muito bem ao narrar os mais diversos dilemas e 

problemas que emergem no nosso contexto conturbado de virada de milênio. 

Nas palavras de Watt, mais precisamente no primeiro capítulo de A ascensão 

do romance (2010), que trata do realismo, não há ainda respostas precisas e fechadas 

sobre o formato em si e nós acreditamos que até hoje essa abertura teórica prevaleça. 

E mais, é justamente este não preenchimento do conceito do que é o romance que 

nos agrada e nos permite associá-lo ao que temos denominado como desassossego. 

Na busca de entender o gênero Watt procura em suas origens marcas que deem conta 

de possibilitar um entendimento mais claro e objetivo do romance. Encontra no 

realismo um eixo norteador que torna possível entender melhor o que faz dessa 

narrativa o que ela é.  

Tempo e espaço, associados a um certo tom “biográfico” na construção das 

personagens são elementos que diferenciam o novo gênero de seus predecessores e 

abrem com isso novos caminhos narrativos, tendo em vista que os referidos 

procedimentos conferem, quando bem trabalhados, enorme dramaticidade às 
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narrativas. (Watt, 2010). Imbricados que estão, estes elementos darão ao romance 

uma identidade mais clara, pois é na inter-relação da vivência da personagem num 

tempo e espaço definidos que os autores trabalharão suas histórias.  

A nós, quando buscamos situar nas narrativas o conceito de desassossego, 

interessa o como esses itens comporão um todo que abarque o mal-estar presente no 

homem, sua vivência desse mesmo mal-estar no tempo e no espaço e a junção de 

todos eles numa narrativa que de algum modo também reflita esses dilemas. 

Acreditamos que para darmos ao romance a alcunha de narrativa do desassossego 

seja preciso uma espécie de hibridização conteúdo/forma, ético/estético, para que 

desenvolva-se com mais clareza o que pretendemos expor como as ficções que, nos 

últimos anos, têm encontrado terreno fértil para desenvolver-se e discutir (refletir) 

esses desacertos tão caros aos indivíduos na contemporaneidade. 

 

2.1. Entre a forma e o conteúdo: o romance desassossegado da atualidade 

 

Na construção teórica sobre a qual nos embasamos para o entendimento 

daquilo que são as ficções do desassossego encontramos nas palavras de Lucia 

Helena um caminho para chegarmos à ficção: 

 
Uso a expressão ficções do desassossego, portanto, para designar as narrativas que 
desenvolvem, desde as três décadas finais do século XX, uma perspectiva crítica (e 
de crise) em contraponto com os paradigmas fundadores do romance (iluministas e 
românticos). Essa perspectiva remete à abertura de novos horizontes formais, 
temáticos, conceituais e éticos, pois tais textos, ainda que não sejam “ficções de 
crise”, falam de um dos sentimentos fundamentais provocados sempre que essas se 
aprofundam de maneira dramática: o desassossego. (Helena, 2010,12. Grifo meu) 

 

Suas palavras nos revelam o encontro entre os desacertos do nosso mundo 

líquido moderno com a arte da narrativa ficcional. Se antes nos foi possível perceber 

que entre os mundos antigos e modernos a forma romanesca refletiu a passagem de 

um a outro, exemplificada com o fim da épica e o surgimento do romance, agora é 

dentro do próprio romance que esses dilemas se encontram e se mostram ao leitor. Se 

o desassossego é um modo de nomear ou classificar determinadas questões 

marcantes do mundo contemporâneo nos planos sociais e pessoais, o romance é o 

gênero que melhor exprime literariamente esses traços.  
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Mais do que na poesia e no teatro é na forma romanesca que percebemos com 

mais clareza como as vicissitudes formais e temáticas do presente se desenvolvem. 

São textos que buscam incessantemente uma forma de expressar toda a conturbada 

configuração social desse momento transitório de virada do século XX para o século 

XXI. 

É por isso que acreditamos que o romance seja um gênero em constante 

desassossego, que não se prende a modelos pré-definidos, que transita livremente 

entre os outros gêneros, que se desconstrói e reconstrói num constante movimento de 

renovação; que quebra barreiras e abarca outros gêneros (não apenas literários, vide o 

romance-reportagem, que esteve em voga entre nós nos anos de 1970 e também em 

obras de jovens autores encontramos esse estilhaçamento da forma, como em 

Múltipla escolha, do chileno Alejandro Zambra, em que o autor parte do modelo de 

provas de aptidão verbal que foram aplicadas para o ingresso nas universidades 

chilenas entre 1966 e 2002); é o romance que subverte padrões, como no 

monumental Graça infinita, de David Foster Wallace, com suas imensas notas de 

rodapé, que abarcam páginas e mais páginas e estão ali como elementos 

imprescindíveis naquilo que é contado e não apenas como um mero apêndice 

explicativo.  

Poderíamos citar ainda o novo romance francês, que apresentou diversas 

renovações ao gênero ainda no século XX, e outros autores isolados, que travaram 

constante “batalha” com a ideia e o exercício formal, fazendo com isso de suas 

narrativas um permanente exercício formal, em uma busca incessante de encontrar 

maneiras renovadoras para expressarem dilemas, emoções, sensações e toda a 

multiplicidade de questões que podem estar presentes em uma narrativa.  

Falamos até aqui da forma, agora interessa-nos o conteúdo e para 

conceituarmos melhor o que atualmente tem gerado uma ou diversas sensações para 

a compreensão do mal-estar utilizamos a metáfora da liquidez que o pensador 

polonês Zygmunt Bauman nos oferece. Em seus diversos livros, ele traça um rico 

panorama dos problemas atuais, que vão de questões subjetivas, como o sentimento 

amoroso líquido, até questões de cunho social e mais objetivas, como o excesso de 

lixo e de vigilância produzidos pelas sociedades da era líquido-moderna. Diante 

disso Bauman se configura como uma peça chave em nossa proposta de entender a 

constituição do desassossego como um estado de espírito social e pessoal, que 



70 
 

 
 
 

envolve a nós cidadãos, em nossas subjetividades, e também aos Estados, as nações, 

abarcando dessa forma o contexto social em que estamos inseridos. 

Um outro traço importante diz respeito às questões éticas e morais, pois 

acreditamos que a ausência desses elementos também contribui na configuração de 

um sentimento de desassossego, já que quando há um parâmetro, um porto seguro 

moral ou ético ao qual se agarrar o homem consegue (ou conseguia) estabelecer certo 

equilíbrio. A falta total de preceitos ético-morais leva, consequentemente, a uma 

sensação de vazio, de abandono. Não falamos aqui da ausência de deus ou de fé, 

tendo em vista que as religiões continuam a crescer mundo afora.  

O vazio aqui é pessoal mesmo, de caráter talvez, de uma possibilidade de 

reflexão entre o certo e o errado que permitia ao homem indagar-se antes de agir. Na 

atual conjuntura o que pode ser percebido muitas vezes é que essa indagação já não 

mais é feita, age-se por “impulso”, sem reflexão moral e/ou ética, o que acarreta, 

muitas vezes, em problemas sociais e pessoais. 

Publicado em 2008 por J. M. Coetzee, Diário de um ano ruim é um instigante 

romance que permite discutirmos e exemplificarmos as ideias que concretizam 

aquilo que esse gênero representa na prática para a prosa do desassossego. Narrativa 

tripartida, que intercala três vozes e consequentemente três focos narrativos, o livro 

de Coetzee é um marco das questões que denotam o desconforto e mal-estar que 

permeia indivíduos e sociedade na virada do milênio: a solidão, a dificuldade de 

diálogo entre as pessoas, o pessimismo, o individualismo, a presença marcante e 

definidora do Mercado (com maiúscula mesmo) em nossas vidas diariamente, o 

esvaziamento das discussões políticas de um modo amplo e profundo, o 

esvaziamento do valor da arte… esses são alguns dos temas que podem ser pinçados 

do texto do autor sul-africano.  

O foco do livro são as opiniões fortes que um já idoso escritor (nomeado de J. 

C. e aqui está clara a ideia de auto-ficção, ou escritas de si, como um item que tem 

marcado alguns autores contemporâneos) é convidado a dar para uma coletânea de 

textos. Vivendo sozinho na Austrália ele solicita ajuda a uma jovem filipina, Anya, 

sua vizinha. Esta é casada com Alan, que representa um certo ideal de homem 

capitalista, empreendedor e racional, que age de modo objetivo.  

Sem cair em clichês baratos, o que Coetzee faz é nos oferecer diversos 

ângulos para olharmos o desassossego: seja na solidão do escritor, na desenvoltura de 
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Anya ou na cobiça financeira de seu “companheiro” (na falta de melhor nome, pois 

eles não são casados mas vivem uma relação de casal até certo ponto, porque em 

contrapartida ele utiliza-se de modo abusivo de Anya para tentar conseguir algum 

tipo de benefício financeiro, já que percebe o desejo que ela desperta no Sr. C e 

pretende fazer uso dessa “fraqueza” - que advém de certo desejo sexual que ele nutre 

pela jovem - que o escritor demonstra perante Anya); de maneira geral todos, a seu 

modo e com seu quinhão ruim, nos possibilitam uma mirada densa e profunda sobre 

alguns dos traços que configuram a parte ética das ficções do desassossego. 

Para tornar o mergulho mais profundo é na estrutura do livro que se encontra 

seu ponto alto: os três focos narrativos (opiniões fortes, diário do escritor e diário de 

Anya) são organizados de maneira a ocuparem as mesmas páginas do livro. Diante 

disso é possível ler dia a dia dos diários após a leitura das opiniões ou, ainda, ler cada 

parte em separado, de acordo com as que primeiro se iniciam. Independente da opção 

do leitor, em todas as formas de ler, o que sobressai é a organicidade do livro. Cada 

parte em separado se junta a um todo que ganha corpo com facilidade, não nos 

perdemos na leitura, e no seu desenvolver, não temos dificuldade em ir e voltar no 

texto, em fazer comparações e traçar paralelos. 

É uma leitura que do fragmento possibilita a construção de um todo acabado e 

coeso. Nisso reside um dos pontos fortes da prosa de Coetzee. Não é por mero jogo 

formal que o escritor divide assim a narrativa, não é apenas por uma questão estética 

digna das melhores produções dos chamados escritores Modernistas (para ficarmos 

no exemplo da periodização literária brasileira) mas sim por um projeto de texto, o 

que fica claro no andamento daquilo que é narrado. 

Esse seria um excelente exemplar do que temos entendido por relação forma 

e conteúdo, estético e ético a caracterizar as ficções do desassossego, já que estas são 

assim descritas por Lucia Helena ao fazer referência a um compromisso que envolve 

a forma estética e a reflexão sobre os desacertos do mundo (Helena, 2010) 

Mas é possível detectar de modo mais forte, podemos dizer, a presença desses 

elementos no panorama atual da literatura. Tanto no Brasil como espalhados pelo 

mundo a ocorrência de uma ficção em crise (não de crise, que fique claro) tem sido 

bastante comum e está presente em obras diversas, como na do premiado autor sul-

africano J. M. Coetzee, por exemplo. Porém outros autores desenvolvem narrativas 

em que é possível destacarmos alguns desses traços, como o holandês Arnon 
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Grumberg, que em um romance como Tirza (2015), narra a complexa relação de um 

homem de meia idade, Jörgen Hogmeester, com sua filha caçula, Tirza. O livro abre 

espaço para uma discussão sobre amor, solidão e, ainda, o terrorismo, temas que nos 

permitem refletir sobre o desassossego. Também Haruki Murakami, escritor japonês 

autor da trilogia 1Q84 (2009), na qual dialoga diretamente com o clássico 1984, de 

George Orwell11, no qual a personagem principal, a jovem Aomame, se vê imersa 

numa realidade paralela, que envolve mistérios e crimes e apresenta um mundo 

distópico. No Brasil, um nome que tem se destacado e aborda questões complexas de 

maneira instigante, é Julián Fuks, que em A resistência (2015) discute o passado e o 

presente a partir da história de dois irmãos, um adotado, que vivem com os pais o 

dilema de ficarem ou não na Argentina em meio à forte ditatura que assolou o país. 

Os romances citados expressam, na forma e no conteúdo, a ideia de crise a qual nos 

referimos. 

O termo em crise é entendido por nós aqui não como uma ficção com 

qualquer tipo de dificuldade em seu desenvolvimento, não uma crise nas bases 

estruturais da ficção mas sim como algo que reflete a crise do próprio mundo, do 

homem que compõe esse mundo, do próprio papel do escritor e da ficção no mundo 

fluido, disperso e cada dia mais inconsistente (para ficarmos na linha da metáfora da 

liquidez). 

A crise aqui é não um problema mas sim uma (possível) solução, já que é ela, 

crise, que possibilita o traço reflexivo, contestador e desestabilizador que nos atrai 

nessa ideia de desassossego. Veja-se, por exemplo, um trecho das opiniões fortes 

sobre o Estado: “Todo relato sobre as origens do Estado parte da premissa de que 

“nós” - não nós leitores, mas algum nós genérico, tão amplo a ponto de não poder 

excluir ninguém – participamos de seu nascimento”. (Coetzee, 2008, p. 07). Este 

seria, dentre os três planos que compõem a narração aquele que temos por científico 

e que reflete sobre os desacertos do mundo contemporâneo.  

Já a parte dos diários apresente o dele: “Meu primeiro vislumbre dela foi na 

lavanderia (…) quando essa mulher jovem tão surpreendente entrou. (Idem, 2008, p. 

07) e por fim as impressões da própria jovem ganham espaço: “Ao passar por ele 

 
11 A palavra em japonês para 9 é pronunciado como a 
letra inglesa "Q". 
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carregando minha cesta de roupa suja, faço questão de sacudir o traseiro, meu 

delicioso traseiro, envolto em jeans justos. (Idem, 2008, p. 33). 

É quando mescla essas linhas textuais, literária e teórica, que Coetzee faz de 

Diário de um ano ruim uma narrativa extremamente rica, num livro múltiplo e 

tripartido, em que as histórias se complementam. Temos assim um verdadeiro 

caleidoscópio de vozes e pontos de vista narrativos no romance do autor de Desonra. 

Sua fragmentação nos leva a uma unidade muito interessante, já que as partes – que 

podem ser lidas aleatoriamente – obedecem, ao mesmo tempo, a um caminho de 

leitura, seja este iniciado pelas opiniões fortes do escritor seja pelo diário dele ou da 

moça, de todo modo o ponto de chegada é e será o mesmo: um mundo confuso, 

caótico, em crise, assim como a ficção que o reflete. A linguagem nesse romance se 

afia, mergulha em si mesma e opera uma autoanálise bastante instigante. 

Essas são questões presentes no mundo globalizado que nos envolve e por 

isso acreditamos que a literatura que se proponha a pensar, a refletir e indagar sobre 

essas questões seja uma literatura de choque, que não se preocupa com vendas 

apenas, com prêmios mas sim e principalmente em ser literatura. E por ser antes e 

acima de tudo literatura é que nos debruçamos sobre ela, não em busca de respostas, 

de remédios para as doenças do mundo mas sim para encontrar novos modos de 

olhar e ver o mundo em que vivemos a partir dessa literatura que é desassossegada e 

que desassossega. No capítulo 3 analisaremos o romance de Coetzee a partir da ótica 

do desassossego. 

 

2.2. Caminhos formais possíveis para as ficções do desassossego 

 

Ao final desse pequeno caminho de reflexões sobre o 

romance acreditamos que tenha sido possível destacarmos o que entendemos por 

ficções do desassossego e, principalmente, o que faz do romance um gênero propício 

ao desenvolvimento desse tipo de narrativas. Não apenas o livro que será analisado 

no próximo capítulo, porém outras obras de Coetzee, como Elizabeth Costello 

(2014), por exemplo, possibilitam que o entendimento das marcas que fazem do 

romance um gênero mutável e mutante, contestado e contestador se tornem mais 

explícitas. Podemos dizer com bastante convicção que já no Dom Quixote de la 
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Mancha o romance não apenas nasce mas também já prenuncia o que, para muitos, 

era sua própria morte. O desassossego presente nesse tipo de narrativa, com sua 

intensa mutação, renovação, contestação e auto-reflexão emergem como marcas que 

levam o gênero a um movimento permanente de mudança. 

Diante disso é que podemos dizer que o traço problemático 

que está associado ao gênero em si já vem desde a sua gênese. Filho da burguesia 

que atinge sua maioridade europeia entre os séculos XVIII e XIX o romance traz já 

no DNA algumas das características que nós associamos ao seu estado 

desassossegado e que, entre nós, terá no auge do Romantismo, na figura de José de 

Alencar, o primeiro grande nome do gênero até termos um autor que mergulhasse 

profundamente no modelo desassossegado de narrativa tão marcante hoje: Machado 

de Assis e suas Memórias Póstumas de Brás Cubas são um exemplo digno de figurar 

entre os romances que elencamos aqui. 

Isso contribui para que possamos conceituá-lo como o mais 

acabado e preparado estilo literário capaz de abarcar as marcas que identificam as 

ficções do desassossego. 

Como salienta Ference Fehér em seu O romance está 

morrendo?:  

 
Acreditamos ter descoberto a ambivalência da nova forma épica pelo fato de ter 
nascido da primeira sociedade “puramente social” e por ser dependente desta (o 
capitalismo); logo, ela deve lutar para realizar sua estrutura e para defender aquilo 
que foi conquistado na origem, diante de todos os problemas da fetichização 
capitalista; paralelamente, o romance comporta novidades que não podem mais se 
perder nas sociedades tornadas sociais. (Fehér, p. 102, 1997 – grifo do autor) 

 

Ou seja, o romance não estava e não está morrendo, pelo contrário, é no seu 

enriquecimento que ele mais ganha espaço, mais se destaca frente aos outros gêneros 

literários. O alto grau de complexidade da sociedade capitalista (seja para o bem ou 

para o mal) permite que o romance também atinja grandes níveis de complexidade 

(tanto formal quanto éticos, como salientamos mais acima). Não à toa é ele o gênero 

do desassossego, pois nascido na sociedade burguesa e fruto do capitalismo, ele 

repele de algum modo a ambos, o que faz pensar que esteja em constante vias de 

desaparecer mas no fundo isso dá a ele mais força, o alimenta, faz dele uma espécie 
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de fênix artística, que busca na sua destruição renascer, renovar-se e com isso se 

sustentar e legitimar como um gênero rico e forte por excelência. 

É com base nessa afirmação que pretendemos mostrar como ele apresenta em 

sua estrutura marcas e traços que não apenas o distinguem dos outros gêneros 

literários mas também o definem como aquilo que pensamos como um “modelo 

textual” propício à expressão das ficções do desassossego, já que ele, o romance, tem 

uma espécie de “passe livre” para transitar por estilos e formas, por gêneros e 

subgêneros, constrói-se e desconstrói-se com extrema facilidade e com esse caráter 

mutante se mantém vivo e pulsante em meio a esse mundo aparentemente caótico da 

atualidade. Nas palavras de Mikhail Bakhtin: 

 
(...) o romance é o único gênero em formação e ainda inacabado. As forças que 
formam os gêneros agem diante de nossos olhos: o nascimento e a formação do 
gênero romanesco realizam-se em plena luz do dia histórico. A ossatura do gênero 
romanesco ainda está longe de ter enrijecido e ainda não podemos pressupor todas 
as possibilidades plásticas. (Bakhtin, 2019, p. 66 – Grifo do autor) 

 

Essas palavras foram escritas pelo teórico russo em 1941. No entanto elas são 

extremamente atuais e podem ser confirmadas tendo em vista a grande quantidade de 

inovações formais pelas quais o gênero romance passou ao longo do século XX e as 

que já tivemos nesse início de século XXI.  

Podemos citar aqui uma lista de autores de diferentes épocas e estilos que 

fizeram do gênero um espaço de exercício formal ou renovação estética, seja no nível 

da linguagem ou da própria construção estrutural/formal, indo de antes da leitura de 

Bakhtin sobre o gênero até os anos iniciais desse novo milênio: Miguel de Cervantes, 

Laurence Sterne, James Joyce, Marcel Proust, Virginia Woolf, William Falkner, Julio 

Cortázar, Machado de Assis, Clarice Lispector, Alejandro Zambra, David Foster 

Wallace… e, claro, J. M. Coetzee, Thomas Bernhard e Amilcar Bettega Barbosa. Em 

todos eles, em maior ou menor nível, em diferentes escalas de 

renovação/experimentação, com mais ou menos desenvoltura, dialogando ou não 

diretamente com um antecessor ou influenciador, são latentes as marcas que se 

aproximam do que entendemos por uma forma ficcional desassossegada. 

Por isso os autores que escolhemos para esse estudo são nomes 

representativos da literatura que carrega esse germe da experimentação nos últimos 

anos, pois acreditamos que esse período, de passagem do século XX para o XXI 
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acirrou ainda mais certas características que entendemos ser importantes na 

contextualização das ficções que ora analisamos, seja no plano do contexto histórico, 

com o estilhaçamento dos sujeitos, com suas identidades múltiplas e total falta de 

unidade, o aumento da miséria e das desigualdades sociais oriundas da forte 

penetração capitalista nas sociedades, a falta de fronteiras do capital, numa clara 

intensificação da ideia de globalização (já aludida por Karl Marx no século XIX em 

seu Manifesto do Partido Comunista), a ausência de valores a nortear as relações 

humanas, já que são cada vez mais constantes os casos de violência gratuita, como 

brigas de trânsito, entre torcidas de futebol ou desentendimentos conjugais que 

geram morte, os diversos tipos de preconceito, abuso sexual; seja no plano estético, 

em que certos traços advindos do Modernismo12 e das Vanguardas Europeias 

ganharam mais espaço e status, tendo se tornado quase um padrão a ser seguido em 

determinados momentos ao longo do século passado, como se fazer arte de 

renovação fosse se enquadrar em modelos pré-determinados por essas correntes 

estéticas, como a escrita em fragmentos, a mescla intensa de estilos e gêneros a 

compor romances, contos e poemas, a diluição das fronteiras entre narradores e 

personagens, a metaficção (ou auto-ficção ou ficções de si), com a constante 

autorreferencialidade por parte dos narradores, tudo isso contribui para acreditarmos 

e comprovarmos que o desassossego é uma marca da prosa dos últimos anos. 

Os três autores que elencamos apresentam essas marcas em suas obras. Ora 

mais ora menos esses são traços estilísticos que fazem parte de um projeto literário e 

a leitura de seus livros corrobora nossa afirmação. O que vai levá-los a integrar nosso 

estudo, já que suas obras nos permitem identificar e justificar a intensa e constante 

presença das questões que perfazem as ficções do desassossego em seus aspectos não 

apenas estéticos mas também nos conteúdos, que configuram os assuntos e temas 

abordados por esses escritores, os dilemas e conflitos que envolvem elementos 

sociais e subjetivos do estar no mundo em constante desassossego. De Freud a 

Bauman as análises do sujeito e do mundo contribuem para exemplificar como o 

mal-estar tem sido uma constante em nossa sociedade e os autores escolhidos por nós 

fazem dessas questões matéria bruta de suas ficções, com seus romances 

 
12A fragmentação narrativa, a mistura de gêneros, a 
linguagem intimista, o foco no urbano.   



77 
 

 
 
 

desassossegados na forma a tratar de assuntos que são exemplos dessa constante 

problemática que envolve nossa sociedade. 
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Capítulo 3 

J. M. Coetzee e o desassossego ético/moral 

 
Obra que expõe com maestria a rica e complexa literatura de J. M. Coetzee, 

Diário de Um Ano Ruim é um romance que podemos ler como “exemplar” do que 

seriam as ficções do desassossego. Como nos diz a própria Lucia Helena, em livro 

que reúne diversos artigos que se debruçam sobra a obra do escritor sul-africano, o 

romance em questão: 

 
(...) caracteriza-se pelo mergulho em um leque de problemas inquietantes em que 
está imersa, na atualidade, a população do planeta. Ao tratar dessa questão, o livro 
também investe, e muito criativamente, na descaracterização de uma concepção de 
literatura que trouxe à baila um modo específico de focalizar o eu e a subjetividade. 
(Helena, 2015, p. 271) 

 

O trecho acima nos oferece palavras que atingem o cerne de determinados 

elementos que relacionam diretamente o romance de Coetzee com o desassossego na 

ficção: “problemas inquietantes”, “atualidade”, “população”, “criativamente” e “eu e 

subjetividade”. Isto é, a literatura do desassossego é criativa, se foca no presente 

(estando delimitada aqui por nós entre as décadas finais do século XX e o início do 

século XXI), abordando questões pertinentes ao nosso momento, sendo estas 

inquietantes tanto nos estratos sociais, que vão dos conflitos que marcam o 

capitalismo e a desigualdade que o referido sistema gera constantemente, quanto nos 

estratos subjetivos, voltados para o eu, e que abordam dilemas éticos e morais do 

indivíduo dilacerado e fragmentado da sociedade líquida. 

Quando tece comentários sobre o contexto da contemporaneidade, Lucia 

Helena ilumina algumas ideias que buscamos tratar aqui. De acordo com a autora: 

 
Na sociedade contemporânea, o ambiente globalizado amplia sua esfera de sedução 
e aponta como mais viável a conexão direta entre o regional e o global, em 
detrimento do nacional e, mesmo, de uma referência ao internacional, se este se fizer 
mediador das nacionalidades. Mesmo num mundo em que se louva a diferença, a 
globalização tende a estandardizar o consumo e as identidades, a despeito de sugerir 
– com o véu lançado sobre outras possibilidades que teima em reprimir – estar 
provida de lucidez. (Helena, 2010, p. 57) 
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  Em diálogo com algumas afirmações tecidas por Bauman ao se debruçar 

sobre o mal-estar da pós-modernidade, as palavras de Lucia Helena nos levam a 

perceber como alguns dos pontos desenvolvidos por Harvey acerca do capitalismo 

estão fortemente enraizados em nosso presente. Diante disso podemos relacionar dois 

pontos que chamamos a atenção ao longo do capítulo dois, quando tratamos da forma 

romance. De acordo com Bauman, no mundo que antecedeu ao nosso atual estado de 

liquidez: 
 

(...) a arte do romance fornecia o escape para aflições e ansiedades do tipo descrito 
por Freud no livro intitulado (O mal-estar da cultura): para os mal-estares típicos de 
um gênero de sociedade que oferecia aos indivíduos um pouco de segurança à custa 
de um pouco de sua liberdade. (Bauman, 1998, p. 156) 

 

 Contrapondo-se a esse tipo de mal-estar do início de século, os mal-estares 

da pós-modernidade nascem da liberdade, em vez da opressão (Bauman, 1998). O 

que vai acarretar numa mudança de perspectiva da própria construção artística, 

incluindo, claro, a literatura. Por isso, o autor afirma que cabe à obra de ficção pós-

moderna desvendar o que seria o ocultamento, mostrar o que a realidade procura 

esconder, fazer uma arte séria num mundo marcado pela ironia (Bauman, 1998).  

Esse traço de desnudamento nós percebemos nos romances de Coetzee. Uma 

das singularidades de sua narrativa se concretiza em Diário de um ano ruim por meio 

da sua construção, de sua estrutura composicional. Se o enredo que o conteúdo 

reflete é até certo ponto simples: um escritor consagrado já idoso que recebe a oferta 

de um editor alemão de construir um livro com opiniões fortes sobre uma variedade 

de temas a sua escolha. Este autor encontra e se encanta, no conjunto de prédios onde 

reside, com uma jovem filipina, que por sua vez é companheira de um especulador 

financeiro. Este mote um tanto quanto simples é emoldurado por uma criatividade e 

um trabalho estético/artístico/autoral de intensa e imensa riqueza narrativa. Isto se dá 

porque Coetzee desenvolve a narrativa em três diferentes planos: um para as opiniões 

fortes, um com o diário do escritor e outro com o diário da jovem Anya. 

Para “complexificar” e enriquecer ainda mais o romance, Coetzee desenvolve 

esses três focos narrativos de modo fragmentado, dividindo-os pelo espaço da 

página, com cada um ocupando uma parte: alto, meio, inferior. É quando mescla 

essas linhas textuais: literária e teórica, que Coetzee faz de Diário de Um Ano Ruim 

uma narrativa extremamente rica, num livro múltiplo e tripartido, em que as histórias 
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se complementam. Temos assim um verdadeiro caleidoscópio de vozes e pontos de 

vista narrativos no romance. Sua fragmentação no leva a uma unidade muito 

interessante, já que as partes – que podem também ser lidas aleatoriamente, porém 

sem a mesma força de quando se segue a “linearidade” – obedecem, ao mesmo 

tempo, a um caminho de leitura, seja este iniciado pelas opiniões fortes do escritor 

seja pelo diário dele ou da moça; de todo modo o ponto de chegada é e será o 

mesmo: um mundo confuso, caótico, em crise, assim como a ficção que o reflete.  

A intensa troca discursiva presente nesse romance nos remete às ideias de 

Bakhtin, pois a heterodiscusividade em Diário está presente na diversidade de estilos 

narrativos e nos diferentes discursos construídos. No embate entre os narradores, na 

interação entre os personagens e suas ideias (e ideais, que configuram suas 

identidades, suas visões de mundos, suas ideologias), na apresentação gráfica 

multifacetada; em todos esses níveis encontramos marcas do romance segundo o 

autor russo expressos numa narrativa romanesca contemporânea. 

A linguagem nesse romance se afia, mergulha em si mesma e opera uma 

autoanálise bastante instigante. É um livro que, como atesta Lucia Helena: 

“Concorde-se ou não, reafirma-se neste livro o valor social e ético da literatura”. 

(Helena, 2010, p. 24). Diante desses valores é que buscamos desenvolver nossa 

leitura, pois entendemos que eles se configuram como dois pilares não apenas desse 

mas de outros romances do próprio Coetzee. 

Como salienta Lucia Helena, este seria um livro que apresenta uma 

construção ficcional que é também fundamento para uma reflexão crítica 

extremamente válida (Helena, 2010). Neste encontro da forma com o conteúdo 

opera-se uma rica conexão que permite ao autor elaborar um romance de ideias 

críticas e contestadoras, sem com isso deixar de lado toda a carga poética e literária 

que uma narrativa deve possuir. Coetzee nos mostra o mal-estar como uma 

incompatibilidade no encontro entre sujeito e sujeito, e sujeito e sociedade. Senhor C 

e Alan, Senhor C e Anya, Anya e Alan, todos os três em suas individualidades e 

imersos em um contexto social. Percebe-se nesses encontros e desencontros o 

desconforto fruto de uma sociedade que está em crise. Este descompasso do eu com 

o outro e do eu com a sociedade fica bastante claro no formato adotado pelo autor: a 

tripartida divisão do romance expõe assim a cisão do próprio sujeito, da própria vida 

em comunidade. Eus e sociedades dispersos, incompletos e multifacetados são 
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expostos em uma ficção também ela multifacetada e dilacerada em sua própria 

estrutura discursiva. 

As opiniões fortes de um escritor conceituado são, para Anya e Alan, apenas 

um amontoado de palavras, muitas vezes palavras sem sentido, sem um fundamento: 

 
Esse negócio que eu estou digitando – que tamanho vai ter?, perguntei. 
Esse negócio que você está digitando, ele respondeu, na medida em que é um 
conjunto de opiniões, opiniões cotidianas, conta como uma miscelânia. Uma 
miscelânia não é igual a um romance, com começo, meio e fim. (...) 
Por que o senhor escreve esse negócio? Por que não escreve outro romance em vez 
disso? (Coetzee, 2009, p. 64 – Grifos meus) 

 

Para a jovem, o que o autor produz sequer possui uma nomenclatura, e ela o 

define como “esse negócio”. Temos com isso uma maneira bastante vaga de 

identificar as opiniões que o escritor desenvolve. Ele, em contrapartida, não 

desmerece o modo como ela classifica seus textos e procura um jeito educado de 

explicar a ideia de miscelânia na origem da obra. No entanto ela não parece 

convencida. 

 Já para o autor dessas opiniões fortes a vida é que parece, muitas vezes, sem 

sentido (como o fato dele, já idoso e sem muitas esperanças, se ver apaixonado por 

uma jovem vizinha). Aquilo que o Senhor C crítica e contesta, para Alan, é fonte de 

sustento, já que trabalha como consultor na Bolsa de Valores (uma espécie de 

especulador financeiro, por assim dizer), pouco se importando com os males que o 

sistema capitalista gera e não se dando conta de que ele mesmo, Alan, é uma vítima 

do sistema. Anya, por sua vez, em certos momentos, é a que parece mais segura de si, 

pois percebemos que ela não se submete totalmente às ideias de Alan bem como não 

se deixa envolver pelos pensamentos do Senhor C, o que faz dela, a moça frágil 

fisicamente, uma personagem forte, de densidade e complexidade singulares, a ponto 

de levar o já idoso escritor a se surpreender consigo mesmo: “(...) se tivessem me 

dito que a última das minhas paixões seria uma garota de maneiras provocantes" 

(Coetzee, 2009, p. 118), pois além de não se imaginar apaixonado em sua idade 

avançada, menos ainda esta paixão seria por uma moça com as características que 

Anya apresenta.  
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Em relação ao trabalho estético que muito chama a atenção no romance, ele é 

visto por Gunter Axt não apenas como um exemplo de estética pós-moderna. Para 

ele, o romancista Coetzee: 

 
Recorre, assim, à estética pós-moderna para produzir o jogo de espelhos das 
múltiplas refrações de um mesmo objeto, recurso que lhe possibilita decupar a 
construção do discurso e criticar a própria pós-modernidade. (Axt, 2015, 228) 

 

Faz dessa forma um espelhamento entre forma e conteúdo e ainda produz 

uma contestação ao próprio formato que ele adota, mostrando com isso uma 

autoconsciência formal bastante singular. Assim como afirma Lucia Helena, o que 

Coetzee faz não deve ser reduzido a mero jogo formal, pois ele: 

 
Mobiliza o leitor a mergulhar em textos híbridos de imenso potencial, para discutir e 
reconhecer experiências e discursos em que vivem imersos o mundo e os seres na 
contemporaneidade. (Helena, 2010, p. 23) 

 

É na proposta de reflexão sobre dilemas sociais e pessoais que Diário de um 

ano ruim mais se aproxima do que entendemos por uma ficção do desassossego. A 

hibridez de sua narração integra uma ficção que é muito bem construída sobre uma 

base narrativa sólida, com personagens densas e complexas e um ritmo fluente, 

some-se a isso o primeiro plano narrativo, das “Opiniões” do Senhor C, opiniões 

estas pautadas em assuntos que são do nosso mundo objetivo, como notícias de 

jornais, por exemplo. Mescla Coetzee não apenas as linhas ficcionais, bem como 

ainda nos insere nesse universo a partir de temas pautados na nossa realidade e que 

são discutidos “fora” do seu espaço ficcional. Com isso o autor acaba: 

 
Reforçando a estratégia do jogo do paradoxo que caracteriza os ensaios e contamina 
também os relatos pessoais, não se deve minimizar o efeito do dialogismo que as 
visões distintas das personagens (...) sobre problemas em comum trazem para o 
rendimento romanesco e conceitual, que se realiza tanto no dobrar de histórias 
paralelas que se se entrecruzam, como na variedade de temas e aspectos contidos na 
conexão de opiniões ditas fortes e fracas (...) (Helena, 2015, p. 276) 

 

Esse entrecruzamento de vozes leva ao que identificamos como uma espécie 

de caleidoscópio narrativo, pois temos uma construção multifacetada da própria 

realidade do que é narrado a partir dessa fragmentação, desse desdobrar de 
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narradores e pontos de vista, formando um exemplo do que Bakhtin denomina de 

heterodiscurso. No capítulo seguinte nos deteremos sobre essa questão. 

 

3.1.  Diário de um ano ruim: um caleidoscópio de vozes e valores 
 

Um dos pontos que mais chamam a atenção no romance de Coetzee é sua 

estrutura. Por mais que estejamos acostumados com diferentes recursos estéticos, 

principalmente após as Vanguardas e, no nosso caso, o Modernismo de 192213 , a 

proposta estética do autor de Verão (2010) nos atinge em cheio como leitores e mais 

ainda como analista.  

Ao estudar o panorama de início de século XXI no campo da literatura a 

professora Leyla Perrone-Moisés procura esclarecer alguns dos equívocos 

comumente relacionados à tentativa de conceituar que literatura é feita hoje. De 

acordo com ela: 

 
Na literatura ocidental, a pós-modernidade é um desenvolvimento da modernidade 
(que inclui os modernismos), como esta foi um desenvolvimento das propostas 
românticas. Na virada do século XVIII para o XIX, o romantismo foi uma 
verdadeira ruptura com o classicismo. As vanguardas modernistas do início do 
século XX, por seu aspecto revolucionário, escandaloso, liquidaram tudo o que 
ainda restava de classicismo na literatura do século XIX. (Perrone-Moisés, 2016, p. 
44)   

 

Percebemos com isso como cada período possui certas peculiaridades, e com 

o nosso não é diferente. Talvez hoje o que vivenciamos esteja associado a um ato de 

apropriação, de assimilação muito mais dinâmico em relação ao que já foi feito antes. 

Esse nutrir-se da modernidade é uma característica da chamada literatura pós-

moderna (Perrone-Moisés, 2016). Tal como fez o romance em seu momento de 

consolidação, como apontamos no capítulo dois, ao apropriar-se de outros gêneros e 

outros discursos e dessa maneira se constituir como um gênero aberto e em constante 

mutabilidade, assim a literatura desse início de século XXI se desenvolve. Alegando 

falta de uma terminologia melhor e, também, o fato de estarmos ainda no início do 

presente século é que a professora Leiyla Perrone-Moisés propõe classificarmos essa 

literatura, na falta de melhor designação, de literatura contemporânea (Perrone-

Moisés, 2016). 
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Alguns traços que configuram essa referida literatura são: a intertextualidade 

e a metalinguagem (no plano formal) e, no plano temático destacam-se o 

individualismo, o ceticismo e o niilismo (Perrone-Moisés, 2016). Traços que são 

percebidos nos autores elencados aqui, o que corrobora o fato de uma mesma ideia, o 

desassossego, permitir uma leitura comparativa dos três: Coetzee, Bernhard e 

Bettega.  Percebe-se nos três romances em questão como esses planos de forma e 

conteúdo se inter-relacionam. Há uma linguagem que se desdobra sobre si mesma e 

que, em maior ou menor medida, é expressa por esses autores. Há uma presença 

marcante do individualismo, com sujeitos à deriva, céticos e desemparados frente aos 

mal-estares da contemporaneidade. Esse talvez seja um dos pontos que nos 

possibilitam “ligar” os três romances à metáfora-conceito do desassossego. 

Voltemos ao romance de Coetezee: é na riqueza que se constroem as camadas 

narrativas de Diário de um ano ruim que podemos perceber o que Kathrin H. 

Rosenfield e Lawrence Flores Pereira definem como: “O compromisso específico do 

autor com a “vida da escritura” (...)”. (Rosenfield e Pereira, 2015, p. 10). Esse 

compromisso nos reporta ao que diz Lucia Helena, quando identifica que as ficções 

do desassossego se compõem de narrativas que portam um compromisso que abarca 

desde a qualidade do texto (marcado muitas vezes pela autorreferencialidade) à 

reflexão crítica e profunda dos desacertos do mundo (Helena, 2007). 

Configura-se o romance de Coetzee a partir dos três planos narrativos citados 

acima. Dividido em duas partes: “Opiniões fortes” e “Segundo diário”, o livro 

apresenta-se distribuído, como já dito, em três diferentes camadas narrativas, são 

elas: as opiniões do Senhor C, que iniciam o livro e ocupam a parte alta da folha, 

com certa supremacia, ao menos no que concerne à divisa gráfica da página, sobre as 

outras camadas. No segundo estágio temos o diário do Senhor C, marcado por suas 

impressões mais subjetivas e que dão conta do seu interesse pela jovem vizinha, 

Anya, seus dilemas éticos e morais e sua sensibilidade enquanto indivíduo. Cabe a 

mesma Anya a última parte do tripé que forma o corpo narrativo. Ela também produz 

um diário, e neste se mostra a nós, leitores, como uma jovem de personalidade forte e 

envolta também por seus dilemas éticos e morais. 

 
13 Como mostrado na nota anterior. 
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Por meio dessa construção narrativa o autor nos possibilita então três 

diferentes perspectivas para aquilo que é narrado: temos as opiniões objetivas, fortes 

e polêmicas do famoso escritor. Temos também um diário íntimo, sincero e  até certo 

ponto sentimental desse mesmo homem que produz por encomenda fortes opiniões (e 

“fracas”) que tratam dos mais diversos assuntos, que vão desde a ficção de 

Dostoiévski, até a pedofilia, passando pelo design inteligente, a gripe aviária e a baía 

de Gauntánamo. Percebe-se pelos exemplos a diversidade temática que engloba os 

assuntos sobre os quais o Senhor C se debruça na construção de seu livro. 

Intercaladas a essas ideias que podemos chamar de objetivas do autor, tendo 

em vista o projeto do livro que ele recebeu. Temos as camadas do meio e inferior. 

Nelas encontramos a parte mais ficcional do livro, em que os elementos narrativos 

ganham o primeiro plano e nos levam a conhecer melhor o “famoso” e solitário 

escritor e sua jovem vizinha. No encontro entre ambos situa-se uma parte 

interessante do enredo, pois é quando somos apresentados a dois personagens muito 

bem desenvolvidos e que evocam em sua complexidade dilemas morais e éticos de 

enorme riqueza, o que nos permite pensá-los como bons representantes da sociedade 

contemporânea: Solitários, Senhor C e Anya complementam-se a partir, 

principalmente, de suas grandes diferenças.  

Polos opostos que são: homem x mulher; idoso x jovem; trabalhador 

“intelectual” x desempregada; solteiro x casada; pessimista x otimista; triste x alegre. 

Nessa dicotomia que se estabelece entre os dois é que ambos encontram partes de si, 

veem-se refletidos na diferença que é o outro, o diferente, porém é dessa forma que 

conseguem se enxergar melhor e o encontro inusitado entre eles, que se inicia na 

lavanderia do conjunto de prédios onde moram, os marcará profundamente, a ponto 

de levar o já idoso escritor a se apaixonar numa fase da vida na qual ele não 

imaginava que isso fosse ocorrer: “(...)se tivessem me dito que a última das minhas 

paixões seria uma garota de maneiras provocantes (...)" (Coetzee, 2009, p. 72) 

No que concerne à diversidade de focos narrativos distribuídos pela página, 

eles perpassam todo o livro, e já no início temos acesso a essa estrutura inovadora, 

primeiro com uma das “opiniões fortes” do Senhor C. De modo contundente ele 

comenta sobre o Estado, esse forte aparato repressor que paira sobre nós: 
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Todo relato sobre as origens do Estado parte da premissa de que “nós” – não nós 
leitores, mas algum nós genérico, tão amplo a ponto de não excluir ninguém – 
participamos de seu nascimento. Mas o fato é que o único “nós” que nós 
conhecemos – nós mesmos e as pessoas próximas a nós – nascem dentro do Estado; 
e nossos antepassados também nasceram dentro do Estado até onde possamos situar. 
(Coetzee, 2009, p. 07).   

 

Na segunda encontramos o diário que esse mesmo autor escreve e as 

impressões que uma jovem filipina tem despertado nele:  
 

Meu primeiro vislumbre dela foi na lavanderia. Era o meio da manhã de um dia 
calmo de primavera e eu estava sentado, olhando a roupa girar, quando essa 
mulher jovem tão surpreendente entrou. Surpreendente porque a última coisa 
que eu esperava era uma aparição dessas; e também porque o vestido soltinho 
vermelho-tomate que ela usava era de uma surpreendente brevidade. (Coetzee, 
2009, p. 07).  

 

Difere da objetividade analítica que marca o primeiro texto a leveza e 

subjetividade que ditam o tom do diário do Senhor C, com isso já é possível perceber 

toda a complexa engenhosidade narrativa, pois para um mesmo personagem temos 

dois modos discursivos diferentes, que refletem dessa forma sua personalidade. 

Como aponta Rejane Pivetta de Oliveira: 

 
A dimensão ética é o traço que destacamos como mais relevante da ficção de 
Coetzee, que encena, na forma narrativa, um denso conflito de ideias, valendo-se de 
uma bem tramada imaginação para desfazer toda e qualquer ilusão de verdade. 
(Oliveira, 2015, p. 237) 

 

Essa densidade é exemplificada aqui não apenas pelos três estágios diferentes 

da narrativa mas também (e principalmente) pelo que é expresso em cada um desses 

diferentes estágios. Já que eles nos revelam a rica e complexa subjetividade de cada 

personagem. Esse conflito de ideias é um traço importante ao longo da narrativa, pois 

as “opiniões fortes” do Senhor C o levam a travar interessantes discussões com a 

jovem Anya, bem como fazem com que ela desenvolva diálogos instigantes com 

Alan e, ao final de tudo, o que prevalece é a ética e a moral que sustentam as ideias 

do escritor e que farão com que a  própria Anya reveja e reanalise a si mesma e ao 

seu parceiro amoroso, Alan. Outra vez lembramos da multiplicidade discursiva 

aludida por Bakhtin, já que esta fragmentação de narradores nos leva a perceber o 

modo como a heterogeneidade de discursos marca a construção ficcional e enriquece 

o romance, fazendo dele um mosaico de vozes que narram. 
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Por último, e nem por isso menos importante, encontramos uma outra 

narrativa, semelhante a um diário, agora da jovem e bela filipina – Anya:  “Ao 

passar por ele carregando minha cesta de roupa suja, faço questão de sacudir o 

traseiro, meu delicioso traseiro, envolto em jeans justos.” (Coetzee, 2009, p.  33). 

Já em sua primeira “aparição discursiva” a jovem se mostra 

provocativa e provocadora,  um traço de sua personalidade que estará 

presente em outros momentos e com isso não dizemos apenas 

provocante de modo sensual,  pelo contrário,  Anya sabe sim da sua 

beleza,  porém é um jovem esperta e que contesta bastante.  Não à toa 

desperta o interesse afetivo do Senhor C.  Mais do que sua beleza,  sua 

personalidade é uma característica que torna a moça uma interlocutora 

que atrai a atenção do escritor e com ela ele trava interessantes 

discussões.  

Vale ressaltar que os fragmentos citados marcam o surgimento de cada 

narrador; são eles o primeiro contato que tem o leitor com cada um dos 

personagens e com o texto de um modo geral; da visão teórica de um narrador 

sobre o Estado aos relatos pessoas de assuntos do cotidiano o que temos é um 

primeiro encontro com os três vértices que comporão a narrativa. Todas essas 

histórias vão se encontrar nas mesmas páginas do livro, entrecortadas entre si, 

montando uma espécie de mosaico em que a cada nova página somos levados a 

encontrar pequenas partes que, ao final, nos ajudarão a compor o todo ficcional 

chamado romance.  

Adriano Schwartz faz uma boa leitura e análise dessa divisão tripartida do 

romance. Segundo ele: 

 
O esquema de três camadas, por si já pouco usual, fica ainda mais complicado se 
percebermos que ele combina uma engenhosa assincronia sincrônica. Explicite-se, 
primeiro, a assincronia. As faixas de baixo narram fatos que se passam antes da 
redação da camada de cima, porque a camada de cima a que o leitor tem acesso 
possui uma "dupla autoria" (é a transcrição feita por Anya das opiniões do escritor), 
o que significa que elas contêm, necessariamente, imprecisões, distorções, 
interpretações. (Schwartz, 2015, p. 148/149) 

 

Suas palavras ratificam o que falamos sobre Anya, já que a jovem não se 

contenta em apenas digitar as palavras do famoso escritor e age, de modo que faz 

certas alterações naquilo que ele produziu. 



88 
 

 
 
 

Podemos dizer com isso que a linguagem no autor sul-africano se 

intensifica,  aprofunda-se e se autoanalisa constantemente; esse seria um traço da 

riqueza de seu texto; Coetzee não apenas conta uma história, ele também desnuda 

um pouco para o leitor o próprio processo de construção dessa história.  

Linguagem autoanalítica, sua prosa abre novas perspectivas de leitura, desdobra-

se sobre si mesma e exemplifica a abertura formal que o romance possibilita. 

Coetzee opera uma desconstrução em dois níveis na forma romanesca: 

primeiro pelas opiniões fortes, já que essas não são necessariamente ficções e sim 

impressões “reais/objetivas” sobre o mundo contemporâneo ou, melhor, sobre 

questões que são pertinentes no momento atual. Com sua linguagem mais ensaística 

essa primeira camada do  texto  opera  um  primeiro  desmonte  da  estrutura  

romanesca, à medida em que deixa de lado o caráter fictício para investigar assuntos 

do “mundo exterior”, fora do universo da ficção. Segundo pela divisão tripartida do 

livro, que tira o leitor de uma posição mais passiva e o obriga a encontrar seu 

próprio caminho de leitura.  

No entanto,  ao contrário de Julio Cortázar, que em O Jogo do 

Amarelinha oferece um roteiro de leitura que pode ou não ser seguido, Coetzee 

deixa seus leitores à deriva, meio que perdidos no início da leitura, até que cada um, 

a sua maneira, construa seu próprio percurso narrativo. Essa desconstrução nós a 

lemos como uma característica típica da forma desassossegada que é o romance. Na 

análise feita por Lucia Helena sobre a escrita do escritor sul-africano lemos que: 

 
(...) a escrita de Coetzee utiliza-se em pautam incomum de alguns clichês em vigor 
na atualidade – tais como o hibridismo, a metaficção, o jogo de espelhos, o trabalho 
com a dobra e a forma rizomática etc. -, executando-os para além do previsto pelas 
modalidades literárias em voga. Isso confere à assinatura do autor um traço capaz de 
desmontar o já-dito e o já-feito com a força de algo inédito, do qual emana fascínio e 
pregnância. (Helena, 2015, p. 272) 

 

A riqueza da leitura que Lucia Helena faz, no artigo mencionado, permite a 

percepção de diversos pormenores que emanam da escrita de Coetzee. É sustentado 

nesse vasto, rico e complexo repertório narrativo que o escritor desenvolve uma obra 

singular no panorama da literatura dos últimos anos e Diário de um ano ruim, muito 

provavelmente, é o livro em que Coetzee mais adensa e aprofunda essas questões 
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formais em prol de uma construção romanesca que irá discutir a ética e moral na 

sociedade líquida moderna.  

 No autor sul-africano encontramos tanto na estrutura diferenciada do 

livro quanto nos assuntos por ele abordados retratos da crise: crise de valores e 

ideias, crise da razão e da emoção; entre as opiniões fortes elencadas pelo 

escritor e o texto  ficcional  propriamente  dito  encontramos  paralelos:  Alan e sua 

falta de escrúpulos  se  enquadra  bem dentro do tipo de homem que ajuda a tornar 

mais feio o mundo contemporâneo; sua ganância, sua arrogância definem bem o 

atual estado em que se encontra o mundo líquido e vazio descrito por Bauman. 

Anya emerge nas páginas como uma linda e fútil jovem mas que, no decorrer do 

livro, se revela não só uma voz inteligente e sensível ao olhar o mundo como 

também uma espécie de ponte que liga dois mundos: o velho e sólido do escritor 

e o novo e líquido de Alan.  

Entre os dois temos um certo duelo que faz oscilar desejos e ideias: desejos 

por Anya e ideias que se traduzem nas divergentes visões políticas que separam 

os dois personagens. É nesse mundo real e ficcional dividido que se dá a crise, o 

desassossego descrito por Lucia Helena, e que marca toda a narrativa de Diário 

de um ano ruim. Romance deformador (pós-utópico) em contraponto ao 

romance romântico - mais voltado a um ideal de formação - esse é seu traço 

utópico e formador, esse seria, em Coetzee, também um elemento da crise mas 

agora de certa crise da forma, que busca pelo caminho da desconstrução erigir algo 

novo, não uma nova forma mas sim um novo modo de se pensar-construir a ficção, 

o romance. 

Se nos outros dois romances podemos apontar que é na intensidade do dizer 

que os narradores elaboram seu discurso. Aqui é na fragmentação e multiplicidade 

que se chega à discursividade narrativa desassossegada: polifônico ao extremo, o 

livro de Coetzee evidencia com vigor a fragmentariedade do sujeito contemporâneo 

(não apenas no plano da identidade subjetiva mas também na configuração discursiva 

desse eu que fala). É claro aqui o diálogo possível com a ideia de liquidez da 

modernidade apontada por Zygmunt Bauman  (2001) em seus diversos níveis: do 

social (em que a primazia capitalista da individualidade ganha corpo e alma) ao 

pessoal (em que o sujeito fragmentado busca em meio ao vazio das relações uma 

tentativa de unificar-se). Heterovocal ao extremo, o romance de Coetzee abrange 
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embates que perpassam os planos da forma e do conteúdo. São vozes múltiplas a 

narrar e diferentes traços de gêneros textuais a compor a totalidade que é seu 

romance.   

Os três personagens principais do livro de Coetzee ilustram bem esses traços 

da falta de solidez de nosso tempo. De acordo com Lucia Helena esse procedimento 

teria base em certo dialogismo, pois: 

 
Do ângulo da forma romanesca, o dialogismo toma ainda outra característica: a de 
articular o ficcional ao que se coloca também na instância do “verdadeiro”, do 
confessional, de algo que fosse proveniente do âmago de Anya e do Senhor C, uma 
vez que tanto ela quanto o outro simulam escrever relatos íntimos, biográficos. 
(Helena, 2012, p. 276) 

 

Nesse encontro entre as vozes discursivas e os pontos de vista de cada 

narrador se estabelece o dialogismo, a pluralidade linguística que emerge como um 

ponto importante na construção ficcional pautada nesse sujeito cindido da 

contemporaneidade. 

 

3.2.  A fragmentação narrativa e a liquidez do Eu em Diário de um ano ruim 
 

Quando no capítulo dois desta tese nosso intuito foi relacionar forma e 

conteúdo com a premissa de que o romance seja o gênero mais propício ao 

desenvolvimentos das ficções do desassossego, tínhamos em mente a intenção de 

demonstrar as possibilidades múltiplas que o gênero em si oferece à construção de 

narrativas focadas nos dilemas éticos e morais do presente em que vivemos. Destarte, 

podemos perceber como, por exemplo, em Diário de um ano ruim a fragmentação 

tripartida da estrutura romanesca nos permite relacioná-la à própria ideia de 

fragmentação, de estilhaçamento do sujeito da modernidade líquida. 

Quando analisa a obra como um todo de Coetzee Lucia Helena procura 

mostrar como certas marcas estilísticas que configuram as ficções do desassossego se 

espraiam ao longo dos romances do escritor, não estando apenas presente em um 

especificamente. Para a autora: 

 
Trata-se, mais do que isso, de comparar alguns deles em busca de refletir sobre uma 
questão que os perpassa de modo reiterado: o personagem que, estando à margem 
(por classe, concepção de mundo, etnia, gênero etc.) gera perspectiva crítica da 
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circunstância da globalização e das consequentes fragmentação, solidão e crise 
provocadas por esse estado de coisas. (Helena, 2015, p. 272 – Grifo meu) 

 

Globalização como motivador de solidão e crise são elementos que já 

havíamos identificado também em Barreira. O romance de Bettega, assim como o de 

Coetzee, investe na construção de personagens que, solitários, vagam aparentemente 

sem rumo, dispersos em si mesmos em busca de algo que, muitas vezes, nem eles 

mesmos sabem o que seja. A crise de valores que em certas passagens recai sobre 

Anya faz, ao final da narrativa, com que a moça tenha mais empatia com o Senhor C, 

que em outras situações não lhe agradava, e se distancie de seu namorado/parceiro, 

Alan, já que os dois (Alan e Senhor C) estabelecem marcas bastante distintas em suas 

personalidades. São opostos que não se complementam, pelo contrário, a dispersão 

que os envolve faz com que Anya passe por certa transformação. Ela, que a princípio, 

os conecta, já que ambos a desejam e possuem determinado tipo de relação afetiva 

com ela, no fim faz com que a distância que os separa enquanto indivíduos do nosso 

mundo líquido moderno fique ainda maior, tornando assim mais patente a 

incompatibilidade entre dois universos, dois espaços habitados por homens de 

concepções de mundo, políticas, sociais e humanas bastante diversas. 

Gunter Axt aponta o diálogo travado pelos três personagens em torno dos 

temas discutidos pelo Senhor C em suas opiniões fortes como o elemento aglutinador 

e separador, pois é por meio das discussões relacionadas a temas diversos e, muitas 

vezes, polêmicos e que podem ser tidos como tabus para a contemporaneidade: 

democracia, terrorismo, imigração ilegal, capitalismo financeiro, pedofilia (Axt, 

2015). Através das ideias que o escritor trabalha sobre esses assuntos é que ele 

consegue estabelecer uma conexão com Anya e, ao mesmo tempo, a afasta de Alan. 

Acerca disso, Diz Gunter: “(...) o diálogo suaviza o radicalismo e o distanciamento 

arrogante do Senhor C, ao mesmo tempo que opera uma inexorável transformação 

em Anya e isola Alan.” (Axt, 2015, p. 231) 

Entendemos o isolamento de Alan como uma consequência da sua postura 

como um típico representante do capitalismo tido como mais selvagem: vive de 

especular financeiramente, procura em tudo uma forma de “sair ganhando”, seja 

quando propõe a Anya que processe o Senhor C por uma suposta tentativa de abuso 

sexual (na verdade é o desejo que ele não consegue esconder por ela ou talvez o 

desejo que ela sente que inspira nele), seja quando pensa nos direitos autorais que a 
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obra do escritor pode render. Alan pode ser tomado como um exemplar do mundo 

24/7 delineado por Jonathan Crary em seu livro14, onde o tempo não tem mais outro 

sentido que não o do trabalho incessante, ininterrupto, já que a todo instante o que 

Alan pensa relaciona-se com a acumulação de capital; o trabalho está em todos os 

instantes de sua vida. O trabalho como forma de acumular riqueza, de gerar mais 

lucro. Vive Alan 24/7, isto é, 24 horas por dia, 7 dias da semana, a todo instante ele 

está tomado pelo trabalho, pela ideia de trabalho, pela obrigação em trabalhar cada 

vez mais. 

Crary nos mostra um mundo em que a cada dia o indivíduo é cobrado a 

produzir mais e mais. Um mundo insatisfeito que exige do cidadão trabalhador, em 

troca de mais produção, uma parcela importante da sua vida: o sono. Segundo o 

autor: 

 
Um mundo 24/7 é um mundo desencantado, com sua erradicação das sombras e da 
obscuridade, e de temporalidades alternativas. É um mundo idêntico a si esmo, um 
mundo com o mais raso dos passados, e por isso sem espectros. (Crary, 2017, p. 29) 

 

Esse olhar até certo ponto desolador sobre nossa sociedade reflete bem o 

caminho para o qual estamos sendo levados. Sujeitos dispersos, fragmentados em 

suas solidões são a tônica da contemporaneidade. Em A riqueza de poucos beneficia 

a todos nós? Zygmunt Bauman estabelece um diálogo bastante interessante com 

Coetzee, a quem considera um: “(...) filósofo e romancista requintado, assim como 

registrador infatigável e arguto de pecados, asneiras e inanidades do nosso mundo.” 

(Bauman, 2015, p. 36). Na abertura do terceiro capítulo o pensador polonês cita o 

seguinte trecho de Diário de um ano ruim: 

 
É forçada a afirmação de que nosso mundo deve ser dividido em entidades 
econômicas competitivas porque isso é o que sua natureza exige. Economias 
competitivas surgiram porque nós decidimos dar a elas essa configuração. A 
competição é um exercício sublimado, voltado para a guerra. A guerra não é um 
caminho inevitável. Se quisermos guerra, devemos escolher a guerra, mas se 
quisermos a paz, podemos igualmente escolher a paz. Se desejarmos rivalidade, 
podemos escolher rivalidade. Não obstante, em vez disso, podemos decidir pela 
cooperação amigável. (Coetzee Apud Bauman, 2015, p. 36) 

 

 
14Em 24/7: Capitalismo tardio e os fins do sono (2016) 
temos um panorama de nossa sociedade marcado pela 
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Bauman analisa que nosso mundo de início de século XXI não é favorável a 

uma existência pacífica e menos ainda à solidariedade e à cooperação humana 

(Bauman, 2015). Identificamos em Alan elementos que o relacionam diretamente a 

esse tipo de indivíduo. Vejamos algumas das crenças que Bauman coloca como 

“óbvias” a determinado tipo de pessoas e com as quais, certamente, Alan se 

“identifica”: 1. crescimento econômico como única forma de lidar com os problemas 

do nosso tempo; 2. aumento permanente do consumo; 3. acreditar que a seja natural a 

desigualdade entre os homens e, por fim, 4. enxergar que a rivalidade seja uma 

condição necessária à justiça social (Bauman, 2015).  

Não à toa Alan tece críticas quanto ao Estado, de acordo com suas ideias: 

 
O Estado passa a existir para proteger seus cidadãos. É para isso que ele existe: para 
fornecer segurança enquanto continuamos com nossas atividades de vida, que 
tomadas em conjunto e aufgehobem, constituem a economia. O Estado envolve a 
economia num escudo. Além disso, por enquanto, por falta de uma entidade melhor, 
toma decisões sobre a macroeconomia e põe em prática essas decisões(...) (Coetzee, 
2009, p. 106) 

 

Suas palavras deixam claro como Alan valoriza o capital privado em 

detrimento da organização estatal. É curioso notar o tom de suas palavras, a maneira 

como ele se coloca, pois a ideia que fica é a de alguém que fala com total 

conhecimento de causa, como se fosse um economista, por exemplo, no entanto ele é 

apenas um especulador financeiro, alguém que se aproveita das próprias políticas do 

Estado para tirar algum tipo de benefício, já que sem o Estado, em muitos momentos, 

a economia “quebra” e não resta outra opção senão recorrer (depender) do aparato 

estatal (estamos vivendo isso no Brasil atualmente, pois em meio à pandemia do 

coronavírus é o Estado brasileiro – um Estado que está pautado em políticas 

extremamente liberais e conservadoras, operando reformas altamente liberais – quem 

pode socorrer não apenas o enorme contingente da população mais pobre e 

vulnerável economicamente, bem como salvar, literalmente, diversas empresas, 

empresários e especuladores financeiros que, até bem pouco, só viam o Estado como 

um problema ao crescimento financeiro e econômico).  Percebe-se com isso como a 

dependência estatal é grande e mesmo os que a negam (como alguns políticos e 

 
acumulação  ilimitada, com trabalho 24 horas, 7 dias por 
semana. 
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empresários), recorrem a ele, Estado, em situações críticas, como a que estamos 

vivendo. 

Retomando a ideia de fragmentação que abarca narrativa e personagens, é 

possível identificarmos esses elementos quando atentamos para a dicotomia público 

– privado que se destaca no romance: as opiniões (fortes e fracas) do Senhor C estão 

no primeiro e contrastam com a segunda, que envolvem não apenas ele mas também 

Anya e Alan. No plano textual essa dicotomia se configura tanto pelos gêneros 

textuais (textos de opinião x diários) quanto pela linguagem que cada autor utiliza (o 

Senhor C fazendo uso de duas linguagens diferente para dois gêneros textuais 

diversos). Lucia Helena esclarece bem essas divisões quando nos diz: 

 
O Senhor C é, portanto, um personagem de que emana uma forma de escrita que põe 
em contato a tensão, não estancável, entre o púbico e o privado, o universal e o 
particular, o cosmopolita e o regional, o homem do contrato social civil e da 
racionalidade, e o homem da terra, de outra lógica e de outra racionalidade, 
marcadas por uma forma de aventura pelo território mítico. (Helena, 2012, p. 276) 

 

O entrelaçamento dessas duas linguagens e desse plano tripartido de 

construção narrativa – ou unidade em tríade (Helena, 2012) fazem com que o 

espelhamento de ideias e personagens nos ajudem a ressignificar a própria maneira 

como lemos o romance, já que é por meio das partes que teremos acesso a uma 

compreensão final mais completa. Citamos anteriormente a ideia de ruínas aludidas 

por Lucia Helena; é possível identificarmos as ruínas no plano temático. Para o plano 

estrutural o que teríamos seriam os cacos, as pequenas partes que comporão, ao final, 

um todo. Como num quebra-cabeças, cada peça possui um papel imprescindível e 

assim se constrói o universo ficcional retratado em Diário de um ano ruim: as ideias 

do Senhor C levarão Anya a repensar sua própria relação com Alan.  

A maneira como Anya se comporta, sua beleza e sua personalidade, são 

componentes que despertarão o interesse afetivo-sexual do Senhor C. O contraste 

entre as opiniões fortes e fracas dele é que permitirão aos outros personagens serem 

melhor delineados, pois é por meio do contraste que vamos percebendo ao longo da 

leitura, seja no estilo textual ou na construção do caráter, como cada um se constitui 

como um sujeito típico da sociedade líquida. 

Nesse processo de construção das personagens um ponto bastante relevante é 

destacado por Lucia Helena ao chamar a atenção para o fato de não tomarmos a 
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expressão “desassossego” como um mero sinônimo para insegurança ou perturbação, 

o que já estava presente em personagens do romantismo e no próprio Robinson 

Crusoé (Helena, 2010). Dessa forma, é importante atentarmos para o fato de que as 

ficções do desassossego: 

 
Ao discutir a problemática da identidade individual e social, elas constroem 
personagens que apontam para a corrosão do modelo egóico de busca da expressão 
plena da intimidade do eu, a qual, segundo as perspectivas do pré-romantismo e do 
romantismo, abre-se para o mundo a fim de se desnudar. (Helena, 2010, p. 26)  

 

No encontro do social com o individual, das opiniões objetivas e os ideais 

subjetivos é que transita o trio que dá corpo a Diário de um ano ruim. Essa 

interpenetração de espaços (interno x externo, eu x outro, social x individual) 

produzem, de acordo com Lucia Helena, um dialogismo por meio visões de cada 

personagem, seja nos diários íntimos ou, ainda, nas opiniões que o Senhor C 

desenvolve para seu livro (Helena, 2012). Dialogismo no conteúdo e também na 

forma, pois são articulados, como já ditos, dois tipos de discursos, que se configuram 

nos gêneros textuais diário e texto de opinião, o que cria um certo jogo de encaixe 

entre as formas, que no entanto, Coetzee, opera como um romance de “deformação” 

(Helena, 2012).  

Essa imagem que a autora utiliza para estabelecer um contraponto com os 

romances de formação, muito comuns no romantismo, serve como suporte para dar 

corpo a um certo traço marcante nas ficções do desassossego, que se pauta na 

mutabilidade do gênero romance, na liberdade formal que este oferece.  

Em texto publicado na Revista Philia & filia o escritor, professor e crítico 

Silvano Santigo traça um instigante e inteligente paralelo entre o romance de Coetzee 

e As memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Nesse diálogo para lá 

de curioso Santiago chama atenção para o processo de construção dos dois romances 

no que concerne à miscelânia textual que os compõem, indo da seriedade reflexiva 

ao frívolo anedótico (Santiago, 2010). Silviano exalta o autor sul-africano e tece 

elogios ao seu livro. Para ele: 

 
Estamos diante de romance audacioso na abrangência, extremamente bem pensado 
nos detalhes e bem composto na totalidade, escrito com a pena da erudição, a 
elegância de artista da palavra e o convencimento didático de ex-professor 
universitário. Diário de um ano ruim encanta pelo que faz o leitor refletir sobre a 
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atualidade do planeta globalizado e pelo que faz o leitor sentir sobre as trapaças do 
amor em tempos de individualismo, informática e Bovespa. Pode, às vezes, lembrar 
o intrincado mundo teatral e romanesco de Samuel Beckett, embora dele se 
desprenda pelo apego às ondas do cotidiano, isto é, ao circunstancial da História 
universal. (Santiago, 2010, p. 219) 

 

A análise que faz Silviano corrobora o que tentamos mostrar ao longo deste 

capítulo em relação a certas marcas estilísticas que se apresentam ao longo da 

construção de Diário de um ano ruim bem como o trabalho reflexivo que o romance 

propõe. Instigante como o que seria uma narrativa “exemplar” das ficções do 

desassossego, o romance de Coetzee se afirma como uma obra inventiva e rica em 

possibilidades de leitura. Traz em seu bojo uma gama de fortes elementos que 

configuram o contexto de liquidez no qual vivemos e literariamente se erige com 

base em uma linguagem múltipla e reflexiva ao mesmo tempo. Por fim, Diário de um 

ano ruim corrobora a relação que procuramos estabelecer entre a conceituação de 

Bakhtin para o romance e a inter-relação desse gênero com as ficções do 

desassossego por meio da heterodiscursividade, da diversidade de estilos e de vozes 

narrativas. 
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Capítulo 4 

Thomas Bernhard e a negação 

 

Último romance publicado pelo escritor austríaco Thomas 

Bernhard (1931-1989 – aqui vale lembrar que ele nasceu na Holanda, no entanto as 

leis austríacas definem a nacionalidade pela ascendência e não pelo local de 

nascimento) Extinção (2009) é um daqueles raros livros que obrigam o analista, 

mesmo em um trabalho de cunho acadêmico e teórico como este, a se deixar levar 

pelos excessos e dizer: é uma obra magistral. Centrado na figura do pessimista, 

irônico e excêntrico personagem Fraz-Joseph Murau, o livro é um intenso exercício 

de reflexão e análise psicológica. São dois imensos parágrafos a preencher as quase 

quinhentas páginas marcado por reflexões desencadeadas a partir de um telegrama, 

recebido por Franz-Joseph, dando conta da morte de seus pais e irmão, vitimados em 

um acidente. O telegrama é recebido logo nas primeiras linhas do livro e diz: “Pais e 

Johannes mortos em acidente. Caecilia, Amalia.” (Bernhard, 2009, p. 07)  

Considerado por muitos como um escritor contemporâneo já 

clássico, Thomas Bernhard ainda não teve sua obra amplamente divulgada no Brasil, 

o que é uma pena. Porém seus livros vêm ganhando mais espaço nos últimos anos e, 

segundo Ruth Bohunovsky: “A reputação da literatura de Bernhard vem crescendo 

em nível internacional, e o valor literário e artístico inovadores (...) seguem 

incontestados.” (Bohunovsky, Ibid, p. 14). Exemplo disso é o volume organizado por 

ela e que traz uma interessante e diversificada fortuna crítica bernhardiana ao nosso 

país.  

Extinção é dividido em duas partes, em que a primeira, intitulada 

“O telegrama”, nos leva em uma viagem pela mente do personagem principal, numa 

intensa espiral que mergulha em sua psiquê, e nos faz penetrar num emaranhado de 

divagações surgidas após a leitura da mensagem que o informa da morte dos pais e 

do irmão Johannes. Enquanto olha pela janela e segura o telegrama Murau divaga, 

reflete, contesta, imagina, ironiza, expurga, volta a refletir e contestar, imaginar, 

ironizar e expurgar tudo novamente.  

Num incessante movimento de pensamentos, nos quais pouca ação 

física acontece, sua mente não para de trabalhar, e nesse fluxo ininterrupto é que nós 
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leitores somos lançados. Esse fluxo verbal intenso é um dos motivos que levou a 

escritora Elfriede Jelinek a afirmar que a escrita de Bernhard foi: “(...) uma escrita de 

fala (ao contrário do pensador Handke), das tiradas intermináveis. Enquanto falo, 

sou.” (Jelinek Apud Bohunovsky, 2014, p. 17). A autora estabelece um contraponto 

entre dois dos nomes mais representativos da prosa austríaca do século XX. Se 

Handek é o reflexivo Bernhard é o “falador”, o que faz do discurso de suas 

personagens um dos alicerces de sua prosa. É nesse imponente fluxo verborrágico 

que ele desenvolve suas narrativas focadas naquilo que é dito por seus personagens-

narradores. 

Após o primeiro e extenso parágrafo nós temos um segundo bloco, 

no qual acompanhamos a ida de Murau ao velório dos pais e irmão e seu retorno a 

Wolfsegg (cidade da qual ele há poucos dias antes havia partido, após ter feito uma 

visita que não lhe deixou, como sempre, nenhuma boa impressão). É por esse retorno 

inesperado que Franz-Joseph não aguardava que outra vez somos tragados por seus 

pensamentos acelerados e intensamente contestadores de tudo e todos a sua voltam, 

principalmente seus familiares. Bohunovsky destaca três aspectos marcantes, 

segundo ela, na poética bernhardiana, são eles: 

 
(...) em primeiro lugar, o caráter totalizante, irreverente e irrefutável da sua 
linguagem, atrelado a certa terminologia e às típicas repetições de termos e frases. 
Em segundo lugar o caráter performativo dessa linguagem (...) por último, a 
constante procura por uma relativização, senão eliminação, de antagonismos 
milenares. (Bohunovsky, 2014, p. 26) 

 

Nessa performance da linguagem é que encontramos as afirmações 

polêmicas que marcam a fala de Murau. É como se ele fosse o dono da verdade. Seu 

discurso busca insistentemente dar conta de tudo e todos, totaliza, generaliza, 

exagera e o faz por meio de repetições, de constantes afirmações, não abrindo assim 

espaço para supostas contestações. Não à toa o romance é marcado por seu quase-

monólogo, seus poucos interlocutores (em diálogos relembrados) pouco ou nada 

falam. Cabe apenas a ele, Murau, a primazia do discurso, o controle linguístico das 

conversas. E quando há algo dito por um de seus interlocutores isso chega aos 

leitores indiretamente, ou seja, é Murau quem nos diz o que foi dito a ele. De certo 

modo cabe a Murau dar voz a seus interlocutores e ele faz isso de forma bastante 

controladora, dominando quase todos os diálogos com sua verborragia. 
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Para o germanista Wendelin Schimidt-Dengler, que escreveu Onze 

teses sobre a obra de Thomas Bernhard, a linguagem do autor de O Náufrago seria a 

linguagem da exclusividade. (Schimidt-Dengler Apud Bohunovsky, 2014, p. 26). 

Destarte não existe no romance uma interação discursiva ou argumentos que 

contradigam as opiniões de Murau. Existem sim afirmações que absolutizam as 

verdades nas quais ele acredita e com as quais constrói sua visão de mundo. Por ser 

um indivíduo marcado fortemente por certos ressentimentos é que identificamos 

Franz-Joseph como um ser desassossegado, que não possui um equilíbrio entre suas 

ideias e suas ações, que age muito mais no plano da imaginação do que da realidade, 

que vive numa espécie de bolha criada por ele mesmo em seus discursos repetitivos e 

voltados para ele mesmo.  

Seria Franz-Joseph Murau, por conta disso, uma personagem 

construída no trato com as ruínas (Helena, 2010), em que não há mais ideologias ou 

desejos a movê-lo, está perdido ao redor de si mesmo, sem um porto seguro que lhe 

dê algum tipo de segurança ou conforto, assim Murau leva uma vida vazia, sem 

vínculos sociais ou familiares consistentes, que não demonstra praticamente nenhum 

afeto por nada ou ninguém, é um homem solitário, marcado pelo pessimismo e 

desconforto permanente, um ser desassossegado e que leva seu desassossego para 

aquilo que faz e/ou pensa. 

A intensa e constante repetição que marca o discurso do narrador 

faz com que sejamos de algum modo desafiados a segui-lo por suas indagações e 

certezas, por seus anseios e projeções futuras, por suas lembranças e sua forte crítica 

aos que ele considera de uma grande mediocridade (em linhas gerais: sua família, os 

moradores de Wolfsegg e todos os austríacos, principalmente os burgueses e 

nacionalistas). 

A negação e a repetição são dois elementos que sustentarão as 

reflexões de Frans-Joseph Murau ao longo de toda a narrativa. Ele nega muita coisa e 

sua negação é feita repetidas vezes, como se com isso ele quisesse torná-las mais 

aceitáveis e verdadeira para ele mesmo. Frans-Joseph é um ser em constante 

desassossego, que busca nas exacerbadas críticas que faz um suposto alívio para seu 

estado de desconforto com as pessoas e o mundo. Suas negações lhe permitem 

atribuir valor a si mesmo, em contraponto ao que nega (dos outros, da pátria, da 

cidade, de tudo a seu redor). Murau nega para se afirmar, para se constituir enquanto 
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um sujeito, porém ainda assim ele se sente de algum modo incompleto, algo falta e 

essa falta não é preenchida nem mesmo com seus discursos de negação. 

Marcado por um forte mal-estar, que o impede de travar boas 

relações não apenas com sua família mas também em outros espaços sociais (são 

poucos e raros os amigos que ele possui e com quem estabelece um tipo de vínculo 

mais humano, com alguma sensação de bem querer e afeto, por exemplo: seu tio 

Georg, sua amiga poetisa Ana e seu pupilo Gambetti. Com este é possível pensarmos 

em um tipo de relação homossexual e mais adiante veremos isso melhor) Franz-

Joseph vive solitariamente e nessa solidão ele reflete bem um personagem do 

desassossego, pois não é apenas o estar só, porém o modo como ele se coloca nessa 

posição, de tal maneira que a partir dela ele se posiciona como um inimigo dos 

outros que poderiam estar a seu lado, como seus próprios familiares. Seu estado 

desassossegado o afasta de tudo e de todos. 

Agindo como uma metralhadora giratória repleta de munições 

Murau atira para todas as direções e não poupa praticamente ninguém. A Áustria é 

sua vítima preferida e contra seu país natal ele destila acidamente severas e ferozes 

críticas. Aos familiares ele guarda adjetivos os mais degradantes, tendo uma relação 

bastante difícil com pais e irmãos, sendo a mãe aquela que mais recebe do narrador 

críticas bastante duras.  

Bohunovsky chama a atenção para a dicotomia entre verdade x 

mentira na prosa do escritor. Segundo ela: “(...) a verdade de Bernhard é sempre 

absoluta e inflexível e, ao mesmo tempo, torna-se mentira na hora de ser comunicada 

(...)” (Bohunovsky, Ibid, p. 29). Isso é fruto, de acordo com a autora, da falta de 

argumentação e do excesso de generalização que marca o discurso dos personagens 

principais do autor. Não à toa ele insiste em nomear o cunhado como o “vendedor de 

rolhas para garrafas de vinho”, sem chamá-lo pelo nome. Nesse tom de zombaria é 

que Murau se faz muitas vezes presente ao longo da narrativa como alguém que 

busca certo toque de humor, o que, no entanto, não o faz mais agradável aos olhos 

dos outros.  

Ao menosprezar e até certo ponto difamar seus familiares o que 

Murau faz é atribuir a eles sua visão da realidade. Como apenas a sua voz ecoa ao 

longo de todo o romance, para nós essa absolutização que ele faz pode ser 

contestada, vista mais como performativa da sua maneira de se posicionar frente ao 
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mundo e às pessoas do que realmente como esse mundo e essas pessoas são na 

realidade. É quase como se ele elaborasse uma realidade própria, criada e mantida 

por ele em seus devaneios. Um elemento importante e que é destacado por Stephen 

D. Dowden diz respeito à ideia de família como uma metáfora para todo o romance. 

Segundo o crítico: 

 
A metáfora que domina esse romance tardio de Bernhard é a ideia de “família” no 
mais amplo sentido. O clã dos Murau incorpora, tanto para Bernhard como para seu 
volúvel protagonista, a nação austríaca e sua identidade moral destruída; um 
pesadelo herdado, como ele o chama. (Dowden, 2014, p. 105) 

 

Por conta dessa relação entre família x país é que temos um 

narrador que fortemente tece críticas as mais duras aos seus familiares e ao seu país. 

Sua pátria e sua família são caracterizadas ao longo da narrativa como degradantes, 

decadentes e fúteis. Desvalorizados, eles são vítimas da ira de Murau. Ainda nas 

palavras de Dowden temos uma interessante definição de Murau e que o aproxima 

daquilo que identificamos como um personagem em constante desassossego. Para 

Stephen Dowden o personagem-narrador de Thomas Bernhard seria um homem: 

“(...) rabugento, teimoso e esmagado por uma carga moral e um sentimento de perda 

que mal consegue nomear.” (Dowden, ibid, idem, p. 106) 

É curioso notarmos como a dificuldade de nomear os próprios 

sentimentos que o  assolam seja um problema justo para aquele que faz do discurso 

sua maior arma, já que é por meio do discurso (e da “antiautobiografia” que seria o 

livro que lemos: Extinção) que Murau se coloca como alguém que se vê/sente como 

superior aos outros. Ao longo de toda a narrativa é essa sua postura. Porém, mesmo 

com toda essa prepotência ele carrega uma sensação de amargo vazio a lhe 

acompanhar, desassossegado, Murau sofre e por mais que seu discurso seja de 

violência contra familiares e pátria, ele não supera a forte dor que carrega, a ponto de 

cometer o suicídio. Seu desespero é um traço típico das personagens das ficções do 

desassossego e nesse ponto podemos aproximá-lo de Ibrahim, Lucas e Robert, que 

em Barreira representam esse vazio e desconforto de uma personagem em constante 

desassossego).  

O lado performativo de Murau se torna presente em certas 

passagens do romance. Em mais de um momento ele age como quem atua (ou 
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mesmo os dirige) com aqueles que estão a sua volta. Como aquilo que lemos já foi 

vivenciado pelo narrador, ele sabe bem como fazer com que essas lembranças 

cheguem aos leitores da maneira como lhe parece mais pertinente. Como exemplo é 

possível citar o seguinte trecho: 

 
Depois de minha última visita a Wolfsegg, disse a minhas irmãs, não queria nunca 
mais voltar a Wolfsegg, disse nunca mais, embora houvesse pensado por um bom 
tempo, mas o nunca mais causou maior impressão em minhas irmãs, por isso o 
repeti várias vezes (...) (Bernhard, 2009, p. 386 – Grifos do autor) 

 

Vê-se como ele pensa e atua em prol do efeito que suas falas e 

ações causaram (causarão) em seus interlocutores. Temos não apenas um narrador 

que nos deixa em diversos momentos em dúvida sobre se realmente os fatos se 

deram do modo como ele nos apresenta (já que apenas seu ponto de vista é o que 

temos), como também um narrador que, mais de uma vez, explicita em discurso e 

ação um ideal de controle sobre os que o rodeiam. Suas ações são pensadas de 

antemão com relação ao efeito que produzirão naquele que as sofrerá. O mesmo vale 

para suas falas, que estão bem claras em sua cabeça. 

Em posfácio ao romance Andar (2017) o escritor Bernardo 

Carvalho nos oferece uma interessante visão sobre a literatura de Bernhard, segundo 

o romancista brasileiro, a literatura do austríaco: 

 
(...) é uma forma de resistência. Ela nada tem a ver com melancolia ou niilismo. O 
pensamento é fatal quando levado às últimas consequências, ou seja, quando 
supomos o fim da dúvida, quando exigimos as respostas. O que a literatura propõe 
(...) é a possibilidade de pensar em permanência, por desdobramentos, contradições, 
contrassensos, às gargalhadas, sem cair no “desespero fatal” da busca pela resposta 
definitiva. (Carvalho, 2017, p. 150) 

 

É interessante notarmos como a valorização do pensamento é um 

traço característico da prosa bernhardiana, por meio das reflexões (e do ato de pensar 

contínuo), o autor nos leva numa intensa espiral de ideias e divagações, de 

afirmações e negações, todas de modo bastante intenso. É através desse olhar agudo 

que Murau possui que adentramos em seu mundo, em seu mal-estar permanente. E 

por ser assim é que o narrador nos encanta ao mesmo tempo em que nos causa certo 

desconforto, já que suas opiniões fogem do senso comum, do lugar comum e o 

tornam um indivíduo ímpar. 
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Mais adiante, no mesmo posfácio, Carvalho diz que: “Verdade e 

mentira são postas à prova sem parar, pela lógica interna da linguagem, por essa frase 

que avança a contrassensos.” (Carvalho, 2017, p. 151). E na linha, tênue, muitas 

vezes, que separa verdade de mentira que se situa o discurso de Murau. Oscilante, ele 

reflete no que pensa e diz essa inconstância do seu próprio caráter. 

Controlador, Murau age como se atuasse e não por acaso ele faz 

referência a essa ideia de encenação em certas passagens do livro: “Essas pessoas são 

a vida inteira personagens de teatro (...) quem os tenha nas mãos pode fazer com eles 

o que quiser (...)” (Bernhard, 2009, p. 432). E nesse palco que é a vida ele, Murau, 

não só atua como também procura guiar, dirigir a encenação e definir assim os papéis 

que cada um a seu redor irá desempenhar.15 

 

4.1.  O não como resposta ao desassossego em Extinção 
 

 

Um ponto importante para adentrarmos no universo narrativo de 

Extinção tem relação direta com o foco narrativo da obra. Nesses dois imensos 

parágrafos nós temos quase que na totalidade o ponto de vista na primeira pessoa de 

Fraz-Joseph Murau. No entanto, há dois pequenos trechos que criam um certo dilema 

para o leitor, pois logo nas primeiras linhas do primeiro parágrafo lemos o seguinte:  

 

Depois da conversa com meu aluno Gambetti, com quem no dia 29 me encontrei no 
Pincio para combinar as datas das aulas de maio, escreve Franz-Joseph Murau, e 
impressionado mais uma vez, após meu retorno de Wolfsegg, por sua inteligência 
superior (...)” (Bernhard, 1986, p. 07 – Grifo meu) 

 

O trecho destacado nos mostra que alguém narra o que Murau 

escreveu. Porém todo o restante do primeiro parágrafo, até o fim da primeira parte, 

terá como narrador o Murau que abre a narrativa e fala sobre sua conversa com 

Gambetti. Em seguida, no segundo capítulo da obra, com o título de “O testamento”, 

nós temos outra vez uma primeira pessoa de Franz-Joseph a narrar todo o segundo 

 
15 Cabe ressaltar a relação de Thomas Bernhard com o 
teatro, tendo o autor escrito diversas peças, como O 
fazedor de teatro, por exemplo. 
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longo parágrafo. Mas, bem no fim, este que diz no início (“Escreve Franz-Joseph 

Murau) retorna para fechar o romance: 

 

De Roma, onde agora estou de volta e onde escrevi essa Extinção, e onde 
permanecerei, escreve Murau (nascido em 1934 em Wolfsegg, morto em 1983 em 
Roma), agradeci-lhe por aceitar. (Bernhard, 1986, p. 476- Grifo meu) 

 

Curioso notar o fato de Murau aparecer como morto ao fim do 

relato, pois toda a extensa narração nos faz acreditar que ele está relembrando sua 

vida após o recebimento do telegrama. O que nos leva a pensar que o livro que temos 

em mãos seja a “antiautobiografia” do próprio Murau, pois seu tio Georg, a quem 

Franz-Joseph muito admirava, tinha um projeto em mente de criar um texto com 

essas características e chegou mesmo a escrevê-lo ao longo de duas décadas, 

entretanto o manuscrito de várias centenas de páginas nunca foi encontrado. 

Podemos com isso supor que Extinção seja a antiautobiografia do próprio Murau. 

Porém as duas inserções desse narrador não identificado nos deixam com algumas 

dúvidas. 

Segundo José Lucas Zaffani dos Santos em artigo sobre o 

romance: 

 
Poderíamos suspeitar de que as duas inserções pudessem ter sido escritas por 
Gambetti ou por algum outro personagem, entretanto o texto não apresenta 
elementos concretos que possam sustentar essa opinião. Outra possibilidade que se 
pode também levantar é que o narrador anônimo seria na verdade o próprio Murau 
realizando a sua extinção simbólica (...) (Santos, 2013, p. 07)  

 

Essa dúvida que chega a nós leitores no início do romance se faz 

maior e mais forte no final. Pois à medida que a obra transcorre é apenas a voz e o 

ponto de vista narrativo de Murau que nós temos. Ficamos ao fim do relato em 

primeira pessoa com esses dois pequenos trechos vindos de uma outra voz narrativa a 

qual não temos acesso. Some-se a esse traço de dúvida a circularidade da narrativa de 

Bernhard, com uma constante repetição que sugere um mergulho mais fundo no 

universo psicológico das personagens. Diante dessas duas inserções de um outro foco 

narrativo a circularidade ganha ainda mais força, tendo em vista que os dois excertos 

marcam início e fim do relato. É como se ambas as partes se encontrassem, como um 
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círculo mesmo a se fechar e este seria o círculo da vida, pois Fraz-Joseph se suicidou 

e o seu relato é o que ficou de acabado para nós, sua obra, sua vida em texto. 

Já para Dogmar Lorenz o que Murau faz é suicidar-se e a nota 

final citada acima deixaria isso implícito (Lorenz, 2014, p. 81). Lorenz justifica sua 

leitura ao relembrar uma passagem do próprio relato de Murau em que ele diz a 

Gambetti que é preciso “extinguir” tudo em Wolfseg, vejamos: 

 
Não sei não, dissera a Gambetti, mas sinto que não tenho muito mais tempo. E no 
entanto um tal relato exige que quem o escreva se ocupe dele anos a fio (...). Não 
basta só fazer um esboço, dissera a Gambetti. A única coisa que já tenho 
definitivamente na cabeça, dissera a Gambetti, é o título Extinção, pois meu relato 
só existe para extinguir o que nele vem descrito, extinguir tudo o que entendo por 
Wolfsegg, e tudo o que Wolfsegg é (...) (Bernhard, 2009, p. 149) 

 

Nesse ato de total extinção ele acabaria com a própria vida e nada 

mais sobraria do lugar que tanto desconforto e mal-estar lhe causou ao longo de toda 

sua existência. Diante dessa possibilidade de leitura nós teríamos, assim como em 

Barreira (com Lucas), novamente uma personagem que se deixa levar por certo tipo 

de desassossego e encontra apenas na morte, no suicídio, uma saída, um caminho de 

fuga para as dores. De acordo com Maria Rita Kehl, é interessante a constatação de 

que o número de suicídios vem aumentando, já que vivemos numa sociedade na qual, 

aparentemente, se busca a felicidade até com certo exagero (mesmo que seu foco seja 

o século XXI, suas palavras podem nos auxiliar na leitura do livro de Bernhard). Diz 

a autora: 

 
O que mais nos espanta, diante desses números, é que vivemos em uma sociedade 
que parece essencialmente antidepressiva, tanto no que se refere à promoção de 
estilos de vida e ideais ligados ao prazer, à alegria e ao cultivo da saúde quanto à 
oferta de novos medicamentos para o combate das depressões. (Kehl, 2015, p. 50/51 
– Grifo da autora) 

 

Ou seja, se por um lado temos uma tentativa de construção de uma 

imagem na qual se busca construir o ideal de uma sociedade pautada na felicidade e 

no bem-estar, que vão da propaganda ao uso de medicamentos; por outro, o que se 

tem na prática não é em nada condizente com a realidade: produtos que apregoam a 

felicidade, a boa alimentação, o exercício como prática de vida dentre outros. Mas o 

que temos de verdade é uma sociedade doente, afundada em remédios e com altos, e 

cada dia mais crescentes, índices de suicidas. O mal-estar como marca desse período 
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no qual estamos inseridos reflete-se nesse dilema entre uma busca pela “vida 

perfeita” em contraste com o crescente número de suicidas, principalmente entre os 

mais jovens. 

Quando percebemos as voltas em torno do mesmo assunto que 

Murau dá é possível compreender um pouco da intensidade das reflexões que o 

assolam. O que nos permite entender melhor sua ânsia, seu mal-estar perante seus 

parentes e toda a situação na qual ele se vê imerso após a morte dos pais e irmão. Ele 

passa toda a primeira parte do livro num intenso fluxo de lembranças. Olha pela 

janela, vê a paisagem e se deixa levar num profundo mergulho ao passado, aos 

momentos de sua infância nos quais seus pais e irmão, agora falecidos, estavam 

presentes e como estes o tratavam de maneira um tanto desumana (vale lembrar que 

tudo a que temos acesso é por meio do discurso de Murau e não é possível termos a 

certeza de suas afirmações e do retrato que ele faz dos seus familiares). O embate 

dialógico aqui se concentra no próprio narrador, já que ele é quem fala e, ainda, nos 

“revela” a fala de seus interlocutores.  

Logo no início da narrativa, quando reflete sobre o acidente, 

Murau pensa, sem demonstrar qualquer tipo de remorso: “Não podemos mais indicar 

o momento exato em que não amamos mais, senão odiamos, nossos pais e irmãos 

(...)” (Bernhard, 2009, p. 12). Assim como esse pensamento o assola num momento 

no qual se espera, geralmente, certa tristeza, é dessa maneira que ele irá se referir aos 

seus ao longo do romance: sem amor e com ódio. Faz questão ainda de não esconder 

isso de si mesmo e de modo intenso e repetitivo, com a negação em primeiro plano, 

sendo ela, negação, a marca dessa primeira parte do seu texto. 

Ao justificar o que a agrada e atrai em certas obras e autores Lucia 

Helena diz algo que percebemos com bastante vigor na narrativa romanesca de 

Thomas Bernhard, (Como O náufrago (2006) e Andar, por exemplo), pois ele é um 

autor que cria romances em que: 

 
O engenho narrativo com que foram construídos é digno de nota e faz com que seus 
autores se singularizem, grandes mestres da escrita que não se esquivam de tratar 
questões contemporâneas muito delicadas (...) (Helena, 2010, p. 15) 

 
 

O engenho narrativo em Thomas Bernhard é um traço que marca 

seus textos. Quando ele funde diferentes planos narrativos, isto o singulariza de 
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outros prosadores. Hoje esse traço característico pode ser percebido como um tipo de 

marca em sua prosa - não por acaso há um livro de um autor de Honduras, Horacio 

Castellanos Moya, intitulado Asco, que dialoga diretamente com Thomas Bernhard – 

o título em português é: Asco, Thomas Bernhard em San Salvador (2013). Diálogo 

que se dá na forma de escrever, já que o pequeno romance narra o reencontro de dois 

amigos de infância em San Salvador para o funeral da mãe de um deles.  

Um desses amigos acaba de retornar ao país e sobre este despeja 

imensas críticas, assim como faz Murau sobre a Áustria. Moya, que voltou para o 

enterro da mãe, faz de seu país natal o alvo de suas críticas mais ferozes. Assim 

também como ocorre em Extinção é apenas ele, o narrador, quem fala a um 

interlocutor que apenas ouve e esta fala repete o fluxo de Bernhard e seu estilo, com 

os verbos discendi “dizer” se sobrepondo). 

Acrescente-se a essa fusão dos planos narrativos os longos 

parágrafos, o ritmo acelerado de sua prosa verborrágica e a iconoclastia de seus 

narradores, com seu tom debochado, crítico, irônico e sem papas na língua. Sua 

ferocidade, seu olhar impiedoso sobre as pessoas e os lugares, sobre seu país e as 

artes de um modo geral, estes são elementos que tornam a obra desse escritor rica e 

profunda. Para o crítico Matthias Konzett: 

 
Toda a obra de Bernhard envolve história e cultura de uma maneira iconoclasta 
implacável e confrontadora, merecendo o rótulo de vanguarda na medida em que ele 
põe a própria instituição da arte em questão. A arte de Bernhard não oferece 
nenhuma visão redentora da sociedade, e se afasta assim do estoicismo crítico da 
arte (...). (Konzett, 2014, p. 62)  

 
Thomas Bernhard é um típico escritor da demolição, que 

transforma em ruínas, em caos, aquilo que para outros é a ordem vigente. Assim 

como nosso Machado de Assis demolia as falsas verdades da elite brasileira e carioca 

do século XIX, com seu olhar irônico e devastador, com sua sutileza e não-ditos, 

com um olhar perspicaz e contestador, assim também os narradores de Bernhard 

descontroem a “visão idílica” de uma Áustria que teria sido isenta na Segunda 

Guerra, de um país sem miséria e que valoriza a cultura, por meio de seus grandes 

nomes na música clássica. Mas é exatamente dessa postura conservadora de seu povo 

que o autor retira parte da matéria bruta de suas obras para com ela desenvolver 

romances que refletem marcas de uma prosa do desassossego. 
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Além de destruir discursivamente sua família no plano que 

podemos chamar de individual, em que mostra vícios e defeitos nos pais, irmão e 

irmãs, Murau faz ainda uma forte denúncia de caráter social, na qual irá tratar da 

relação que seus pais estabeleceram com os nacional-socialistas no período anterior e 

posterior à Guerra: “Meu pai era um nazista (...) incitado naturalmente pela minha 

mãe, que foi uma nacional-socialista histérica durante todo o domínio nazista (...)” 

(Bernhard, ibid, Idem, p. 143). Passagens como essa se relacionam ao que diz 

Dogmar Lorenz quando comenta questões ligadas ao modo como alguns personagens 

de Bernhard travam contato com o nazismo, de acordo com ela:  

 
Os trabalhos de Bernhard não possuem a qualidade analítica, a imparcialidade que 
as sátiras escritas por autores judeus durante e depois da guerra possuíam; ao 
contrário, ele assume uma posição autoral de indignação e vergonha. (Lorenz, 2014, 
p. 93)  

  

A postura de Murau condiz com o que é dito sobre o autor: é de 

forma indignada e vergonhosa que a personagem retrata o passado de seus pais e a 

relação desses com os nazistas. Fica patente isso quando, às vésperas do enterro, 

Franz-Joseph se vê em conflito sobre como deverá lidar com a presença de ex-

membros do partido nacional-socialista e que ficaram escondidos por um tempo em 

Wolfsegg, na Vila das Crianças. Ou seja, como ele deve tratar aqueles que possuem 

um passado tenebroso, no entanto foram amigos e protegidos de seus pais? Nesses 

momentos a vergonha o assola e os dilemas de como agir o acometem: 

 
A esses líderes secretos de meus compatriotas não vou poder proibir tomarem 
assento nas primeiras filas, quando o cortejo fúnebre se puser a caminho. Esse 
constrangimento, que de fato via chegar a meu encontro como o horror, já agora me 
enojava. (Bernhard, 2009, p. 326 – Grifo do autor) 

 

Percebe-se o incômodo que tal acontecimento causa no narrador. 

Porém não o vemos também exercer uma postura mais crítica em relação a toda a 

riqueza e abastança da família. Se por um lado há uma forte crítica ao nacional-

socialismo e às afinidades de seus pais por tal movimento político (bem como temos 

também uma forte crítica ao catolicismo). Não encontramos, por parte de Murau, 

uma contestação de caráter mais político-social, isto é, ele não discute questões 

referentes à desigualdade e/ou luta de classes e, logicamente, se aproveita das 
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condições financeiras vantajosas que seus pais lhe possibilitam. Dessa forma, se 

Murau tem certa aversão aos nacional-socialistas e ao envolvimento de seus pais com 

estes, por outro lado ele não nega a “boa vida” que toda a riqueza lhe proporciona. 

Por ser tão crítico em diversos assuntos não é exagero esperar dele uma contestação 

das desigualdades sociais que envolvem nossa sociedade. Algo que não ocorre e 

mostra que seus discursos possam não ir muito além de uma mera encenação. Já que 

na prática suas críticas verbais não encontram uma ação concreta, não se realizam 

enquanto atitudes. Critica irmãs, irmão e pais por sua postura de capitalistas frívolos, 

no entanto ele não abre mão dos benefícios que esse capital familiar lhe proporciona. 

Ironicamente, ao final, quando doa toda Wolfsegg para uma 

comunidade Israelita, é que encontramos uma ação que pode ser tida como crítica 

por parte de Murau. Porém, tal modo de agir parece ter como maior interesse chatear 

e incomodar os seus familiares do que propriamente ser uma ação digna de 

consciência política. Isto é, ele age de tal forma não por uma consciência política 

mas sim por um propósito pessoal: incomodar as irmãs deixando-as sem nada da 

herança. Outra vez o que Murau faz guarda semelhanças com uma encenação, uma 

apresentação, um modo de se mostrar para os outros. Ele age não por si mesmo mas 

sim para que os outros vejam sua ação, sua encenação. 

Ainda no plano das negações que acometem a Franz-Joseph é 

possível identificar um certo traço narcisista, isto é, o narrador-personagem parece 

voltado apenas a si mesmo, aos seus dilemas interiores, aos seus sentimentos, às suas 

ideias e ideais. Fica clara essa afirmação quando nos debruçamos sobre as relações 

sociais vivenciadas por ele: praticamente nenhum amigo (vale ressaltar que Gambetti 

é, antes e acima de tudo seu aluno) e, muito possivelmente, seu amante, pois fica 

sugerida uma relação homoafetiva entre ambos, como se constata na seguinte 

passagem, na qual Murau se refere aos pais de Gambetti:  

 
Eles também não veem com tão bons olhos como Gambetti me faz crer, embora me 
convidem para comer em sua casa, no fundo desejam que eu vá para o inferno (...) 
me consideram o deseducador de seu único filho, que nesse meio tempo se tornou 
adulto e não lhes dá ouvidos (...). (Bernhard, 2009, p. 155 – Grifo do autor) 

 

Temos assim a indicação de que os pais do jovem não têm Murau 

em boa conta e muito menos valorizam o tipo de ensino que ele ministra. Mais 
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adiante há uma sugestão mais clara do traço homossexual que perpassa a relação de 

ambos, ainda de acordo com o próprio narrador: “Agora eles me jogam a culpa de 

provavelmente não ser apenas o sedutor de seu filho obviamente amado, mas ainda 

por cima seu aniquilador”. (Ibid Idem – Grifo do autor). Percebemos nas citações 

como Murau faz questão de destacar o prefixo “des”, em deseducador, bem como 

toda a palavra “sedutor” ao se referir aquilo que ele supostamente, de acordo com os 

pais do jovem, teria feito. 

 Alguém que “des” educa e seduz e a partir disso desenvolve nos 

pais do jovem deseducado e seduzido certa aversão, este é Murau, segundo ele 

mesmo. Na arguta análise de Dogam Lorenz identificamos essa postura prepotente de 

Franz-Joseph como uma atitude que o afasta socialmente das outras pessoas 

(incluindo sua própria família). Segundo a autora: 

 
O protagonista de Bernhard, Franz-Joseph Murau, projeta um ar de superioridade 
intelectual. Ele se apresenta indiferente e não se envolve socialmente (...) não é 
casado e hostil à ideia de procriação. Com exceção de seu aluno Gambetti. (...) A 
intensidade da linguagem de Murau sugere um laço homossexual, além da relação 
professor-aluno. (Bernhard, idib, idem, p. 84) 

 

Lorenz identifica na força discursiva e de negação de Murau 

marcas que o associam afetivamente a Gambetti. Se a tudo e todos nega (inclusive à 

paternidade, como apontado por ela), é apenas a seu jovem discípulo que ele dedica 

palavras de afeto (excetuando-se seu tio e avô). Parece mesmo ter uma difícil relação 

com as mulheres, de forma que sua mãe e irmãs merecem fortes e depreciativas 

palavras ao longo de toda a narrativa. Apenas Maria, que muito pouco aparece, é a 

mulher a quem Murau trata de modo mais humano, sendo que seus elogios a ela são 

muito mais direcionados ao caráter artístico dos poemas que ela escreve do que a sua 

pessoa especificamente. Acreditar, a partir dos elementos apresentados, na 

possibilidade de uma relação mais íntima entre ele e Gambetti não nos parece 

exagero e, não por acaso, foi apresentado também como um fato na análise de 

Dagmar Lorenz. 

 Como o discurso de Murau se pauta na negação, é com base nele 

e na força depositada por ele em suas palavras que acreditamos ser possível 

aprofundarmos os traços de desassossego que o envolvem. Em crise consigo mesmo, 

Murau busca na discursividade crítica e de negação uma maneira de aliviar suas 
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mágoas e angústias. Se teve problemas com seus familiares, é nas ferozes críticas que 

faz a estes que ele deposita seu rancor e, com isso, nos parece, busca uma forma de 

aliviar seus sofrimentos íntimos. 

Solitário, Murau não tem a quem confidenciar seu desassossego e 

por isso a escrita da sua “antiautobiografia”, e o consequente suicídio, emergem ao 

longo do romance como os pontos de expressão de sua dor e de seu mal-estar. É 

quando nega que Murau se estabiliza. É quando critica que ele se sente melhor. É por 

não ter afetos que ele busca na negação a construção de uma autoimagem valorativa 

de si mesmo. Vê nos que o rodeiam vícios e defeitos. E na própria imagem que faz 

de si em seu discurso ao redor de si mesmo ele enxerga apenas um Franz-Joseph 

Murau íntegro. Desassossegado, Murau faz do discurso da negação o seu porto 

seguro, porém isso não é suficiente e ao final o que lhe resta é matar-se, é quando 

“cala” a si mesmo, quando silencia seu discurso de negatividade que ele reduz seu 

desassossego. Mas curiosamente todo esse discurso ficará, pois seu Extinção, sua 

antiautobiografia é o resultado da sua amargura com tudo e todos.   

 

4.2.  A repetição narrativa como construção ficcional 

 
Marca importante da prosa bernhardiana, a repetição é não só um elemento 

característico de seus textos mas também um item importante no modo de narrar e, 

ainda, naquilo que é narrado. Mais que um simples procedimento narrativo o 

movimento circular e repetitivo que perpassa o discurso de seus narradores está 

diretamente ligado ao modo como esses mesmos narradores são concebidos. Seu 

fluxo verbal permanente é um traço que define as personalidades desassossegadas 

desses seres. Franz-Joseph Murau se repete porque precisa se ouvir, se repete porque 

tem necessidade de absolutizar suas verdades, repete-se exageradamente com o fim 

único de fazer do seu discurso não apenas a sua verdade, porém a verdade de tudo e 

de todos ao seu redor.  

Como muito bem aponta Rüdiger Görner ao tratar de Bernhard como um 

suposto “destruidor de histórias”: 

 
O ponto é que Bernhard pode até ter destruído histórias, seja em sentido pós-
moderno ou não, mas não destruiu a narrativa como tal. Pelo contrário, sua sintaxe 
construída tão habilmente e as várias formas de repetição sugerem uma 
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confiança inquebrantável nos efeitos da narrativa. A sua arte de narrar foi a 
conexão de Bernhard com o mundo, num sentido estritamente existencial. (Görner, 
2014, p. 151 – Grifo meu) 
  
 

Percebe-se na análise de Görner a importância do efeito da repetição no fluxo 

narrativo de Thomas Bernhard. Se identificamos em Extinção marcas que nos 

possibilitem entender e ler o romance como uma ficção do desassossego exemplar é 

porque este apresenta nos dois planos nos quais nos detemos as marcas do 

desassossego. Tanto no plano narrativo quanto no do conteúdo nós encontramos 

elementos que o associam à referida ficção. E o mais instigante na construção 

narrativa de Bernhard é que os dois universos se complementam de maneira bastante 

consistente. Isto é, temos a estrutura do romance marcada pelo discurso de Murau, 

porém esse quase-monólogo do narrador abre espaço para outras vozes (sob seu 

controle e perspectiva, é verdade), no entanto há claramente a presença do 

heterodiscurso. Podemos perceber como a parodia do discurso do outro aludida por 

Bakhtin quando apresenta os traços constitutivos do romance aparecem nas 

conversas rememoradas por Murau. Para cada interlocutor o narrador apresenta 

(parodicamente) um traço discursivo, uma característica de fala que tem como 

objetivo desmerecer aquele que fala: 

 
 “(...) o que ele terá a dizer quando começar o espetáculo, pensei, que tipo de fala 
elas lhe puseram na boca, pois, que ele tivesse uma fala própria, disso eu duvidava 
depois de meu único encontro com ele no dia do casamento, alguns dias antes. 
(Bernhard, 2009, p. 237) 

 

A citação nos mostra esse desmerecimento. Para Murau seu cunhado sequer 

possui capacidade de se expressar por si mesmo, dependendo do que sua esposa e 

cunhada (as irmãs de Murau), irão pôr em sua boca, como se fosse ele (o fabricante 

de rolhas para garrafas de vinho) alguém sem uma fala própria, sem um discurso 

autônomo.  

Na questão do conteúdo, a forte presença do elemento financeiro nos remete 

ao capitalismo e sua forte cobrança por acúmulo excessivo. Por mais que Franz-

Joseph critique seus familiares por agirem de maneira supérflua, numa clara crítica a 

certos costumes burgueses, ele também se aproveita da riqueza de seus pais e fará 

uso dela ao longo de sua vida, sem abdicar dos bens materiais que o dinheiro lhe 

permite usufruir. Há, em toda essa relação dos personagens com o dinheiro, uma 
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possibilidade de leitura crítica, em que podemos identificar elementos da sociedade 

contemporânea que mostram sujeitos frágeis, impotentes frente ao sistema 

capitalista.  

Acreditamos que o fluxo verborrágico repetitivo e destruidor de Murau reflete 

tanto na forma quanto no conteúdo um traço de mal-estar constante. Ele fala para se 

livrar de seus problemas e dilemas, para tentar encontrar um tipo de alívio para sua 

constante sensação de desconforto com o mundo a sua volta. Murau não é feliz, no 

entanto não pode ser tido como alguém triste. Dessa forma ele pode ser visto como 

um típico personagem que representa o desassossego: pois à medida em que foge da 

dicotomia alegria x tristeza ele se enquadra num outro estágio, em que suas 

sensações são mais profundas, mais complexas, e por ser esse tipo de personagem 

esférica é que ele ganha mais corpo e melhor define esse homem conflituoso da 

virada do século XX para o XXI.  

O crítico Rüdiger Görner identifica nessas repetições que perpassam as falas 

de Murau um traço de desconstrução. Segundo ele: “Repetindo um argumento 

diversas vezes Bernhard esvazia o cerne daquilo que é repetido, ou o expõe ao 

ridículo.” (Görner, 2014, p. 158). Teríamos com isso, nessa inter-relação conteúdo e 

forma, o dito e o modo de dizer, um elemento que nos permite exemplificar aquilo 

que dissemos acima sobre temas e estrutura nas ficções do desassossego. Pois à 

medida em que ocorre o encontro entre esses dois níveis é que a narrativa mais se 

enriquece e nos permite associá-la ao que temos entendido como a metáfora-conceito 

do desassossego. 

Para Dogmar Lorenz o suicídio de Murau seria uma tentativa de escapar de 

sua condição interna (Lorenz, 2014, p. 92). A autora, ao situar o escritor como 

alguém que vivenciou o pós-guerra, entende que: 

 
A raiva e a dor que foram expressas em seus escritos posteriores são dirigidos ao 
trauma coletivo das gerações pós-guerras (...). Como se compelidos a reviver a 
angústia incontrolável, os textos de Bernhard articulam repetidamente a 
incapacidade individual de confrontar o passado e fazer os ajustes necessários para o 
futuro. (Lorenz, Ibid, Ibidem) 

 

Angústia e incapacidade de lidar com certas questões são elementos que 

marcam profundamente as personagens que vivem e vivenciam o desassossego. E 

para expurgar essas sensações desalentadoras é que o narrador de Extinção busca a 
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tudo e a todos destruir através de seu discurso. Como ele mesmo diz a Gambetti, o 

seu relato antiautobiográfico é a forma que ele encontrou para destruir Wolfsegg 

(Bernhard, 2009, p. 147). 

De acordo com Lucia Helena é como se: 

 
(...) na linguagem da ficção do desassossego, encontrássemos um substituto para a 
ação e, nessa situação, os atos de contemplar, observar e pensar na trama das 
palavras, no dialogismo provocado por textos argutos, fizessem as vezes do 
movimento, tornando possível andar, ou mesmo viajar, sem sair do lugar. (Helena, 
2010, p. 14/15) 

 

Muito bem se associam as palavras da autora à postura discursiva de Murau, 

já que o personagem passa toda a primeira parte do romance a pensar, lembrar, 

refletir, contestar, negar, criticar e destruir por meio do seu discurso, dentro de seu 

aparamento, num constante, intenso e repetitivo discurso demolidor. A ação de 

Franz-Josep Murau é mais verbal, é por meio da sua fala que ele age, que ele pratica 

a sua destruição. Seu mal-estar está no seu dizer e por meio deste é que ele toma 

partido, faz acontecer a destruição de Wolfsegg. É através da sua expressão verbal 

que Murau verdadeiramente atinge seu objetivo de destruir Wolfsegg. 

Quando finalmente retorna para o funeral dos pais e irmão na 

segunda parte do livro Murau novamente age como um negador. Se na primeira parte 

da narrativa a personagem fica em seu apartamento fazendo diversas elucubrações e 

rememorando acontecimentos que, para ele, foram de certa forma marcantes, sejam 

agradáveis ou não. Nesse segundo movimento da narrativa nós o vemos finalmente 

de volta a Wolfsegg para o enterro. Sua postura se mantém idêntica: pensa, reflete, 

contesta, critica, desvaloriza sua família, sua casa, sua cidade, seu país.  

Seu posicionamento amargo frente ao mundo o faz ver o funeral 

como um espetáculo e ele parece querer agora assumir um lugar de destaque, pois em 

mais de um momento ele se põe a divagar sobre o que fará com a fortuna que herdou; 

de que modo tratará as irmãs e o cunhado; que destino dará à propriedade. Esses são 

pensamentos que o assolam nos preparativos do funeral: “Num instante eles me 

transferiram tudo(...)” (Bernhard, 2009, p. 288). Ele pensa nesses assuntos e com isso 

se coloca numa posição de superior em relação às irmãs, pois vê a si como o 

principal heredeiro. Se mesmo antes do acidente ele via suas irmãs como seres 

menores, não apenas frágeis fisicamente mas também pessoas fracas de caráter, 
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dependentes da mãe. Agora ele as coloca como submissas a ele em todos os sentidos 

e pensa em como fará uso dessa sua superioridade familiar que passará a exercer. 

 Murau é mesquinho, hipócrita e mentiroso e tem plena 

consciência disso. Quando está em Wolfseg para o enterro e reencontra as irmãs e o 

cunhado sua ideia é rebaixá-los, é tratá-los de modo rude e cruel. Procura controlá-

los e para tanto faz uso da posição que agora ocupa, de líder da família. Novamente 

encontramos a ideia de encenação por parte de Murau, vendo a si e aos outros como 

personagens de um espetáculo feito por ele: 

 
Como é que uma pessoa como essa, vou dizer, se atreve a mergulhar em minha 
presença na imundície dos jornais, justo nessa hora tão triste para nós, não vou dizer 
trágica, vou dizer triste, pois tão trágica soa teatral, enquanto tão triste soa mais 
humano. O assombro de minha irmã com meu cunhado são favas contadas. 
(Bernhard, 2009, p. 349 – Grifos do autor) 

 

Percebe-se como ele imagina sua mentira, seja no modo de contá-

la, seja no resultado que espera obter com ele. Faz isso conscientemente, buscando 

mesmo magoar, criar uma situação de desconforto entre a irmã e o esposo, de modo 

que este desconforto entre o casal seja de alguma maneira útil aos seus propósitos: 

ser o controlador da situação e das pessoas a sua volta. Não por acaso o romance se 

fecha com uma mentira, podemos classificar de A grande mentira, já que Murau 

mente às irmãs ao dizer que não sabe ainda o que fará com Wolfsegg, chega a afirmar 

que:  

 
(...) não tinha a menor ideia a respeito, enquanto na verdade estava firmemente 
decidido a marcar um encontro com Eisenberg em Viena, no qual pretendia oferecer 
toda Wolfsegg, tal como ela se encontra, e tudo o que a ela pertence, como uma 
doação totalmente incondicional, à Comunidade Israelita de Viena. (Bernhard, 2009, 
p.476) 

 

Age Murau com total consciência, o que serve para ratificar sua 

postura de controlador, hipócrita e vingativo. A grande mentira que fecha o livro 

reflete bem o caráter de Murau, exemplifica seu lado mais sujo, pois ele tem sim em 

mente o que vai fazer, porém omite deliberadamente isso das irmãs. Vingativo, ele 

doa não por ter “um bom coração” ou ideias humanitárias. Pelo contrário, é seu 

último ato no palco da vida, palco no qual ele se coloca como ator principal, autor e 

diretor. Murau busca absolutizar tudo em seu discurso e, também, em suas ações. 
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Após a doação vem o suicídio, seu último movimento como ator de si mesmo, sua 

última representação, é quando sai de cena que ele se afirma, pois não apenas doa 

toda a Wolfsegg e deixa as irmãs desamparadas, como também finaliza sua 

antiautobiografia demolidora, sua extinção é a extinção de tudo e todos.  

Pouco antes desse final marcante (seja pela mentira, seja pelo 

suicídio), Murau divaga, como fizera ao longo de toda a narrativa, ao pé da cova 

aberta, e destila, pela última vez, todo seu ódio à família, à cidade de Wolfsegg e ao 

seu país. Essa postura fecha o ciclo de negação de Murau. É ao pé da cova aberta que 

ela faz seu último monólogo, é ali, à beira dos corpos dos pais e irmão que ele tem 

seu último momento antes da extinção final. De alguma forma, a cova aberta seria 

para Fraz-Joseph a imagem do fim, pois assim como esta será fechada e manterá 

distante os cadáveres, Murau parece fechar sua própria cova com o ponto final da sua 

antiautobiografia e com a doação de Wolfsegg.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

 
 
 

Capítulo 5  

Amilcar Bettega Barbosa, uma leitura 

 

Barreira, lançado em 2013, é o primeiro romance do escritor gaúcho Amilcar 

Bettega Barbosa. A narrativa possui uma história aparentemente simples sobre a 

busca de um pai por sua filha desaparecida, porém composta numa estrutura original 

e intrincada, com mescla de narradores e focos narrativos. Ao se referir a um dos 

livros de Bettega o professor e escritor Flávio Carneiro diz que o autor possui já uma 

maturidade literária que o coloca como uma das maiores revelações surgidas nos 

ficção brasileira dos anos 90 (Carneiro, 2005).  

Acrescenta ainda o crítico a inserção na narrativa de uma linguagem que beira 

a poesia, com frases bem escritas e articuladas com precisão, com os sentimentos de 

cansaço, solidão e tristeza a comandar as personagens (Carneiro, 2005). Essas são 

afirmações feitas no livro No país do presente (2005), em que Flávio Carneiro traça 

um esboço de obras e autores representativos da virada do século XX para o XXI. 

Nesse imenso caleidoscópio de novas vozes na narrativa de ficção brasileira Carneiro 

identifica na segunda coletânea de contos de Bettega, Deixe o quarto como está 

(2002) características que iriam se repetir com ainda mais força e intensidade nas 

obras seguintes, como os excelentes Os lados do Círculo (2004) e Barreira (2013) 

Percebemos dessa maneira como elementos que se articulam nos planos da 

forma e do conteúdo das ficções do desassossego já estavam presentes, mesmo que 

de modo ainda menos intensa, nos primeiros livros de Bettega. Nossa opção por 

Barreira é fruto dos elementos estruturais e conteudísticos que compõem o romance, 

já que as ideias de Lucia Helena acerca do que marcaria o desassossego nas ficções 

contemporâneas encontram, como já dissemos, campo mais fértil nesse formato. 

De acordo com a autora: 

 
Trata-se de textos que me marcaram por sua densidade e a 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, 
contraditoriamente enlaçado a fantástico avanço tecnológico e a novas e incessantes 
promessas de progresso e abastança (...). (Helena, 2010, p. 12 – Grifo nosso) 
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Diante disso, nós nos deixamos enlaçar por ficções que se debruçam e 

desdobram sobre esses dilemas tão presentes em nossa sociedade. Encanta-nos a 

criatividade e perspicácia dos escritores que procuram desenvolver suas obras a partir 

de assuntos tão pertinentes a uma reflexão sobre a contemporaneidade. É de grande 

valia artística que possamos refletir sobre esses temas em romances de forte 

intensidade criativa e intensa preocupação humana. 

Desespero e solidão estão no cerne de Barreira e a partir deles Bettega 

constrói um interessante mosaico de vozes narrativas, as quais irão nos levar a 

perceber como esses assuntos afligem uma quantidade considerável de pessoas ao 

redor do mundo. Não por acaso o livro se passa no Brasil, na Turquia e na França e 

seus personagens, independente de onde estejam, amargam a dor de viver 

solitariamente suas mazelas e dissabores. Esses temas serão desenvolvidos ao longo 

do romance numa composição narrativa bastante original, com mescla de diferentes 

focos narrativos. Essa diversidade se correlaciona com a heterodiscurividade que 

discutimos anteriormente e, ainda, refletem certa fragmentação dos sujeitos que 

emergem ao longo do romance como seres frágeis e multifacetados. 

Com relação ao lapso temporal que marca a publicação das obras de Bettega, 

podemos afirmar que isso nos mostra um trabalho bastante rigoroso por parte desse 

autor.  Não só este romance mas também o livro de contos Os lados de círculo possui 

uma estrutura um tanto quanto labiríntica e, não à toa, Os lados pode ser lido, sem 

precisarmos forçar muito, como um romance, em que suas duas partes se encontram 

e formam um todo bastante coeso e homogêneo.  

Segundo Masé Lemos em capítulo publicado no livro Alguma Prosa, Ensaios 

sobre literatura brasileira contemporânea (2007), é como se tivéssemos os dois 

lados de um disco: A e B compondo os dois lados do círculo, num movimento 

constante e complementar. (Lemos, 2007). A autora destaca ainda o trabalho com a 

linguagem perpetrado por Bettega. Segundo ela: “O artista se afasta de um realismo 

ingênuo e tenta buscar pela linguagem um real impossível de ser representado, pois 

se dá sempre como criação.” (Lemos, 2007, p. 186). Ressalta-se nesse livro de contos 

de Amilcar um traço que, posteriormente, será desenvolvido em Barreira: há uma 

engenharia narrativa em Os lados do círculo que permite o encontro entre esses 

lados. O autor trabalha na fronteira entre os gêneros, pois percebemos nessa 

coletânea de narrativas curtas um entrelaçamento, seja de personagens, seja de 
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espaços. Isto é: os contos se complementem, se completam, abrem e fecham um 

círculo. Por isso Masé associa a composição do livro aos dois lados de um disco, pois 

é como se houvesse um reflexo de uma parte na outra. O livro é, de acordo com a 

autora, envelopado: 

 
Dois contos envelopam a obra: “O puzzle (fragmento)” abre o livro que é fechado 
por “O puzzle (suíte et fin)” e, como salienta Bettega, funcionam como contos-
sínteses. Se o quebra-cabeça visa a formar, a partir dos fragmentos, uma totalidade já 
previamente fixada, organizada, o círculo para Bettega se torna outra coisa, aqui a 
alegoria do desejo, gesto que cria sentido prévio, as peças são fluxos de fragmentos 
que se montam num esforço criativo sempre novo e coletivo. (Lemos, 2007, p. 181) 

 

Percebemos pela análise feita por Masé Lemos como a questão formal é um 

elemento caro à construção do livro de Bettega. Cada peça do jogo (do quebra-

cabeça) precisa ser corretamente encaixada para que o todo faça sentido, para que 

por meio das partes seja possível chegar ao complemento, ao fechamento do círculo. 

Essa premissa de partes que se completam é percebida também em Barreira. Tanto a 

divisão estrutural do livro quanto as múltiplas vozes que o compõem no plano 

narrativo obedecem a uma estrutura bastante rigorosa, de modo que o todo será 

compreendido apenas a partir do encaixe exato de cada peça.  

Esse processo criativo de Amilcar se reflete na construção minuciosa de 

Barreira, com seus múltiplos narradores, seus movimentos circulares e reflexivos 

(aqui me refiro ao reflexo/complemento, de uma parte em outra, nos pontos de vista 

que se alteram para uma mesma cena, tudo muito bem organizado em uma prosa 

clara, com excelente ritmo, um tanto poética em certas passagens e sem esquecer de 

toda uma reflexão sobre solidão e vazio existencial que está presente em diversos 

personagens). Esses exercícios formais corroboram a leitura do romance sob a ótica 

do desassossego, já que há na metáfora-conceito desenvolvida por Lucia Helena uma 

clara valorização de uma prosa autorreferencial, que busca refletir sobre seu próprio 

processo de construção, numa espécie de desnudamento. 

 

5.1. A busca do eu no outro em Barreira 
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Barreira pode ser considerado um romance peculiar, já que foi escrito por 

encomenda, para o ambicioso projeto Amores Expressos16, em que cada um dos 17 

escritores selecionados deveria passar um mês em um país, fazer um blog ao longo 

desse período e na volta escrever um romance que seria publicado pela Companhia 

das Letras (uma série de contratempos que não cabem nesse trabalho fizeram com 

que obras atrasassem, como o texto que ora analisamos, e dois livros fossem 

recusados pela organização do projeto e com isso acabassem publicados por outra 

editora).  

O romance de Amilcar Bettega se passa na Turquia e é centrado na filha de um 

imigrante turco, Ibrahim, radicado no Brasil; a jovem Fátima vai a Istambul para 

conhecer a cidade onde seu pai passou a infância e, por lá, além de não encontrar 

vestígios da metrópole que pensava conhecer pelas memórias paternas, ela desaparece 

sem deixar vestígios e sem um motivo aparente. Diante desse fato o romance nos 

surpreende e se torna uma obra de busca, de procura mas sem aquele caráter investigativo 

dos textos policiais. A busca, aqui, é mais um tipo de metáfora para a procura de Ibrahim 

por ele mesmo em seu passado e em suas origens. 

Ibrahim dedica-se, então, a procurar não apenas a filha sumida, porém também a 

cidade que pensava ter mantido em suas lembranças. No cruzamento dessas duas buscas, 

temos ainda o encontro de Fátima com a curiosa produção artística de Ahmet, um artista 

turco recluso, e o encontro de ambos, Fátima e Ibrahim, com Robert Bernard, que por sua 

vez trava uma busca pelas lembranças do filho, um jovem artista que cometeu suicídio.  

Percebe-se pelo breve resumo que o romance de Bettega possui uma história até 

certo ponto simples (uma pai à procura de sua filha e de suas raízes) mas quando olhamos 

a estrutura narrativa da obra: dividida em três partes (Baryer, (Entre) e Barrière), com sua 

multiplicidade de vozes narrativas, o livro se apresenta como um grande caleidoscópio 

narrativo, múltiplo e fragmentado, intenso e repetitivo ao mesmo tempo.  

O que nos leva ao conceito de ficções do desassossego que perpassa este trabalho: 

tanto forma quanto conteúdo do texto de Amilcar Bettega refletem e expõem com 

bastante intensidade as marcas que ora identificamos com o desassossego trabalhado por 

 
1616 Ambicioso projeto que envolveu diversos autores, 
desde jovens em início de carreira à época, como André 
de Leones e Cecilia Gianetti até nomes já consagrados 
pela crítica, como Sérgio Sant’Anna, Bernardo Carvalho 
e Luiz Ruffato. 
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Lucia Helena. Há um certo vazio existencial a envolver as personagens. Buscam algo que 

talvez não esteja claro para eles mesmos. Sentem-se culpados em diversos momentos, 

entretanto esse sentimento de culpa não os impede de seguir agindo “dentro” desse vazio. 

É como se fosse difícil para eles escapar dessa sensação de desconforto em que se 

encontram. 

O desassossego enquanto sentimento está constantemente presente nas ações que 

praticam. Eles vagam sem muita esperança não apenas pela noite, por bares, por locais 

vazios e degradados como o velho galpão utilizado por Ahmet mas também e 

curiosamente transitam sem muita dificuldade pelos lugares: saem do Brasil e vão para a 

Turquia e isso não aparenta ser algo incômodo ou complicado, é como se estivessem 

ainda num lugar conhecido, íntimo e que lhes oferece a possibilidade de viver (por mais 

que lhes perpassem um sentimento de estranhamento, de sentirem-se estrangeiros). Como 

se o desassossego de viver num intenso e permanente vazio já fosse de algum modo 

assimilado por eles. 

Podemos pensar no caso de Ibrahim: ele veio para o Brasil e aqui construiu sua 

vida sem muita dificuldade de ser alguém de fora, porém quando retorna à Turquia após 

50 anos ele encontra algumas dificuldades em se localizar e até mesmo em se comunicar. 

Por lá ele irá vagar por bares, se envolverá em confusões e fará sem sucesso a 

peregrinação atrás de Fátima e de si mesmo, em busca de suas raízes.  

Desassossegado, Ibrahim é um personagem que podemos classificar como típico 

das ficções do desassossego, tendo em vista que se caracteriza como um ser até certo 

ponto vazio mas contundente em questões filosóficas e existenciais, ele busca ao longo de 

sua jornada encontrar a si mesmo e essa busca o leva a afundar-se ainda mais dentro de 

seu estado desassossegado. De acordo com algumas ideias expostas por Antonio Candido 

em A personagem do romance (2014) - com base em definições de E. M. Foster - é 

possível dizer que em Barreira nós temos personagens esféricas, isto é:  

 
(...) suas características se reduzem essencialmente ao fato de terem três e não duas 
dimensões; de serem, portanto, organizadas com maior complexidade e, em consequência, 
capazes de nos surpreender (...) (Candido, 2014, p. 63) 

 

Dessa forma o romance nos apresenta personagens de intensa carga dramática, 

que, ao serem complexas, tornam as situações as quais vivenciam também complexas. O 

que contribui para enriquecer ainda mais as narrativas que analisamos, tendo em vista o 
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potencial reflexivo que eles nos permitem desenvolver. São personagens que carregam 

em seu cerne fortes dilemas, sejam psicológicos, sejam éticos ou até mesmo morais. 

Reforçam essa complexidade que os envolve a maneira como são apresentados ao longo 

do romance. Nós os vemos por partes, devido ao caráter fragmentado da narrativa, o que 

confirma tanto uma maneira de entendermos o sujeito contemporâneo, com sua 

identidade fluída, dispersa, formada por retalhos, em constante processo de 

transformação. A literatura nos mostra um pouco dessa dispersão aos nos apresentar esses 

personagens envoltos por seus medos, seus anseios, suas necessidades, desejos. Essas 

dimensões múltiplas contribuem para torná-los ainda mais densos e com isso representam 

no palco da ficção o mal-estar, o desassossego subjetivo presente nas sociedades líquidas. 

Ao longo de todo o livro a busca é um ponto de grande relevância, pois é o que 

faz com que os mundos de alguns personagens ganhem vida, se desenvolva. Ibrahim 

busca Fátima e é a partir desse ato que ele inicia um percurso de volta ao seu passado e 

origens que vinha sendo, de algum modo adiado, há muitos anos. Robert busca por 

explicações sobre o suicídio do filho e nessa procura é que ele poderá entender melhor 

seu próprio papel como pai. Os dois, Ibrahim e Robert, cada um a sua maneira, buscam 

algo que os possibilitem criar alguma imagem de quem é Ahmet, esse ser fluído que 

chega até eles por meios dos resquícios de Fátima e de Lucas.   

Eles são as típicas personagens de diversas esferas citadas por Candido. Os vemos 

em partes, nunca por inteiro. Estão em constante processo de desenvolvimento e 

transformação. Essa relação entre a busca e a própria construção de suas identidades ao 

longo do romance é uma chave de leitura que nos permite encontrar pontos que ligam 

Barreira a Diário, pois no livro de Coetzee há também um ideal de busca por parte das 

personagens: já idoso, o Senhor C busca um fim de vida tranquilo e é arrebatado por 

Anya. Ela, ainda jovem, busca encontrar um lugar no mundo, com sua identidade 

multifacetada e globalizada. Ainda há Murau, que em Extinção busca o seu próprio fim e 

o de todos ao seu redor, incluindo família e cidade, por quem tanto desprezo ele sente. 

Seres desassossegados, todos esses personagens nos mostram um pouco das crises 

e ruínas citadas por Lucia Helena em seu livro. Crises e ruínas que os envolvem e 

constroem suas vidas e seus mundos. São livros que nos permitem, dessa forma, entender 

melhor a sociedade contemporânea a partir desses universos ficcionais ricos e 

multifacetados. 
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5.2. Vozes que narram: a multiplicidade narrativa de Bettega 

 

Para tornarmos mais clara as marcas do desassossego (tanto na forma quanto no 

conteúdo) no livro de Amilcar Bettega é importante abordarmos os focos narrativos do 

romance: temos a seguinte estrutura narrativa compondo as já citadas três partes. 

Inicialmente Ibrahim é o narrador em primeira pessoa e se “juntam” a ele na parte 

intitulada Bariyer (palavra turca que significa barreira) uma voz narrativa na segunda 

pessoa; uma terceira pessoa com foco no próprio Ibrahim, novamente ele como narrador 

homodiegético e, por fim, uma voz heterodiegética focada em Fátima. A questão referente 

ao ponto de vista da narração, ao foco narrativo, é de suma importância no romance de 

Bettega. De acordo com Arnaldo Franco Júnior: 

 
O foco narrativo é um recurso utilizado pelo narrador para enquadrar a história de 
um determinado ângulo ou ponto de vista. A referência à visão, aqui, não é casual. O 
foco narrativo evidencia o propósito do narrador (e, por extensão, do autor) de 
mobilizar intelectual e emocionalmente o leitor, manipulando-o para aderir às ideias 
e valores que veicula ao contar a história (Franco Júnior, 2003, p. 41) 

 

Ou seja, só a parte um do romance nos apresenta uma alternância de quatro focos 

narrativos (com um deles, a primeira pessoa de Ibrahim) se repetindo. Diante disso ficam 

evidentes as possibilidades que o autor procurou explorar ao optar por diversos pontos de 

vista. Temos não apenas Ibrahim a narrar mas também outros dos diversos personagens 

que permeiam o romance. Essa alternância nos leva a pensar na falta de certezas e 

verdades absolutas que marca nosso momento. Se há no mundo hoje uma diversidade de 

maneiras de acessarmos informações, de entendermos o indivíduo, no romance de 

Amilcar essa fragmentação de ideias e subjetividades emerge na multiplicidade de vozes 

que narram. 

O que enriquece ainda mais essa diversidade narrativa (já que isso por si só não é 

um recurso inovador) é a circularidade que leva ao encontro dessas vozes. São diversos os 

momentos em que temos dois pontos de vista sobre uma mesma situação, uma mesma 

cena. Nesse caleidoscópio narrativo é possível identificarmos uma marca das ficções do 

desassossego, pois este recurso nos mostra como o romance enquanto gênero se abre a 

diversas possibilidades, conteúdo e forma então se interpenetram e complementam. Nessa 
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história de perdas e buscas, de vazios, de volta ao passado como forma de (tentar) 

entender o presente é que Barreira nos lança no universo ficcional do desassossego. 

Essa inadequação do sujeito ao seu mundo é apontada por Bakhtin como uma 

marca do romance. Para o autor: 

 
Um dos temas internos basilares do romance é precisamente o tema da inadequação da 
personagem ao seu destino e à sua situação. O homem ou é maior do que o seu destino ou 
menor do que a sua humanidade. A personagem não pode permanecer até o fim sendo um 
funcionário, um fazendeiro, um comerciante, um genro, um ciumento, um pai, etc. (...) A 
própria zona de contato com o presente inacabado e, por conseguinte, com o futuro, cria a 
necessidade dessa incoincidência do homem consigo mesmo. (Bakhtin, 2019, p. 107) 

 

Assim como no texto de Bettega é possível identificarmos esses traços pontados 

pelo teórico russo nos outros dois romances que integram o corpus desse trabalho: Diário 

de um ano ruim e Extinção também nos apresentam esses seres inadequados, inseridos 

num tempo presente e em constante transformação. Passam por suas mutações ao longo 

da narrativa e sentem o desconforto de não se enquadrarem ao próprio mundo que 

habitam. 

Nessa miscelânia narrativa encontramos outra característica do que Lucia Helena 

classifica como um elemento formal das ficções do desassossego. Segundo ela, ao se 

referir a esse tipo de ficção, a forma estética carrega uma interferência e um compromisso 

e a qualidade da escrita não é deixada de lado. (Helena, 2007). Qualidade que aqui 

percebemos através da estrutura do livro. Os diversos planos narrativos que, ao final, 

montam essa espécie de mosaico que é Barreira. O espelhamento entre os personagens 

Ibrahim e Robert Bernard abre espaço para percebermos como a estrutura até certo ponto 

circular do livro é um recurso estético. Pois visa apresentar de modo criativo e instigante 

as facetas que compõem a identidade desses dois polos que, por meio de Fátima, se 

encontram e se refletem. Ambos passam por uma situação inicial semelhante: a perda 

(seja a morte de Lucas ou o sumiço de Fátima), em seguida entram numa espiral de busca 

(na qual o foco acaba sendo redirecionado: se começam por buscar a seus filhos, o que 

fazem na sequência é uma procura de sua própria identidade. Tanto Ibrahim quanto 

Robert mergulham nas suas próprias personalidades em busca de saberem quem são). 

O traço estético do desassossego então estaria na busca de Bettega em não 

construir um romance tradicional, que explorasse um certo viés realista com um narrador 

típico em terceira pessoa (vale lembrar que o livro foi feito por encomenda para um 
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ambicioso projeto com fins claramente lucrativos). Diante disso existe uma certa 

“necessidade” contratual de entregar aos organizadores da coleção um texto que fosse 

palatável a um público leitor médio, o que justificaria uma narrativa tradicional, com 

narrador em terceira ou primeira pessoa muito bem definidos para o leitor e que 

possibilitasse que estes tivesse acesso a um texto de prazer. Em contrapartida, o que 

Bettega oferece ao possível leitor é um texto de fruição (Barthes, 1987), que o provoca e 

instiga a um mergulho mais profundo. 

Bettega produziu então uma obra de intensa força criativa, que não apenas na 

forma mas também no conteúdo reflete um início de século XXI marcador pelo vazio 

existencial, pelas crises pessoais e sociais que são marcas constantes do período de forte 

globalização no qual estamos inseridos é que foi muito inteligentemente definido como 

um período de liquidez pelo pensador Zygmunt Bauman17.  

A liquidez em Barreira vai desde os laços frágeis de Ibrahim com seu país de 

origem à dificuldade de relação de Robert Bernard com seu filho suicida. O próprio 

suicídio é um marco do vazio existencial, da falta de esperanças, de perspectivas na vida 

de uma pessoa. Mais ainda quando essa pessoa é jovem e tem (ou deveria ter) toda uma 

vida pela frente. No livro O tempo e o cão, a autora Maria Rita Kehl nos apresenta um 

dado alarmante: 

 
Os suicídios entre jovens e crianças de dez a quatro anos aumentaram 120% entre 1980 e 
1990. No ano de 1995, mais jovens norte-americanos morreram por suicídio do que pela 
soma do câncer, aids, pneumonia, derrame, doenças congênitas e doenças cardíacas. 
(Kehl, 2009, p. 50) 

 

São números não muito recentes mas que servem para exemplificar como o 

período no qual enquadramos nossas obras apresenta um complexo considerável de falta, 

de desespero que se reflete no ato suicida. 

Voltando ao livro: ao entregar esse romance Bettega joga na contramão da 

indústria livresca tradicional. Sua história de uma busca frustrada, sua construção 

multivocal e fragmentada, seus longos parágrafos, seu diálogo com um autor bastante 

 
17 Quando se refere a nossa sociedade, Bauman diz que 
ela é: “(...) uma versão individualizada e privatizada da 
modernidade, e o peso da trama dos padrões e a 
responsabilidade pelo fracasso caem principalmente 
sobre os ombros dos indivíduos. Chegou a vez da 
liquefação dos padrões de dependência e interação.” 
(Bauman, 2001, p.14) 
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original e pouco divulgado no Brasil como Thomas Bernhard, tudo isso faz com que 

Barreira reflita de modo forte e provocador as marcas de uma ficção desassossegada, essa 

metáfora-conceito que nos guia nesse trabalho. 

Ainda no plano da divisão do livro teremos a segunda parte, que recebe o 

instigante título de “(Entre)”, assim mesmo, entre aspas. Esta é a parte dois de três, ou 

seja, é o meio, o entre um e outro, sendo este Ibrahim (o “dono” da parte um) e aquele 

Fátima, “a dona” desta segunda parte. O entre aqui metaforiza esse espaço que separa pai 

e filha, que distancia Brasil e Turquia, que ainda mantém distantes passado e futuro, o 

antes e o depois de Ibrahim, o antes e o depois do encontro de Fátima com o recluso 

Ahmet, o entre que marca a relação dela com Robert Bernard. O espaço entre início e fim. 

Algo que ao mesmo tempo separa e une os dois opostos, os dois lados, as duas partes que 

compõem o livro e aquilo que é narrado. 

A menor das três partes do livro é justamente aquela que nos mostra com mais 

detalhes e minúcias aquela que pode ser descrita como a personagem principal da obra. 

Pois é Fátima quem interliga os diversos elementos que irão compor Barreira: do seu pai 

ao homem com quem mantém um certo caso, passando pela cidade de Istambul, a qual 

Ibrahim só volta devido ao sumiço da filha até chegar ao artista recluso, todos os 

elementos possuem um elemento de ligação na figura de Fátima.  

Ela é o ENTRE que marca os espaços vazios a envolver esses personagens em 

constante estado de insatisfação, personagens desassossegados que representam os seres à 

deriva e que são uma força motriz desse tipo de ficção. 

Por fim, temos a terceira e última parte. Barrière, do francês, significando barreira. 

É o fechamento do romance e será narrada, em sua maior parte, em primeira pessoa por 

Robert Bernard, o autor de guia de viagens, que perdeu o filho. Assim como Ibrahim ele 

está à procura, porém ao contrário do imigrante turco, que procura pela filha 

desaparecida, Robert Bernard quer encontrar, se for possível, os motivos que levaram seu 

filho a cometer suicídio. Temos assim uma simetria entre início e fim, entre a barreira 

turca de Ibrahim e a barreira francesa de Bernard.  

Os dois são seres em movimento, que perambulam sozinhos, solitários em busca 

de suas raízes, de algo que lhes ofereça um sentido para continuar vivendo. São homens 

desassossegados, sem companhia, que vivem em solidão e na solidão buscam um elo 

perdido. Mas este não será encontrado e fará deles seres ainda mais vazios, ainda mais 

perturbados a caminhar sem esmo. 
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Nessa breve apresentação da estrutura do romance de Amilcar Bettega já é 

possível perceber claramente que forma e conteúdo, que aquilo que é narrado e o modo 

como isso é feito, são exemplos bastante significativos das ficções que nos interessam 

enquanto representantes do desassossego nesse período, que abrange a virada do século 

XX para o XXI.  

Nos deteremos agora em cada uma dessas partes com o intuito de identificar e 

comentar as marcas da metáfora-conceito com a qual trabalhos. 

 

 Bariyer é dividida em quatro blocos, possuindo cada um sua voz narrativa 

específica. Todos os quatro são compostos de um ou dois parágrafos - o primeiro deles é o 

único a possuir dois, sendo que o segundo parágrafo corresponde a apenas uma linha de 

todo o trecho de oito páginas e é quando Ibrahim revela algo de extrema importância para 

o texto e para ele mesmo: “Foi a última vez que vi a minha filha”. (Bettega, 2013, p. 19).  

Curiosamente o único parágrafo curto de todo o texto (não apenas desse primeiro 

bloco inserido na primeira parte) é aquele que orientará tudo que ocorre com Ibrahim e 

que guiará nossa leitura. É ele que abre o leque de personagens e histórias.  

O sumiço de Fátima é o elemento desencadeador daquilo que é narrado. Ela some 

e com isso uma história surge. Do desaparecimento de Fátima diversos fatos acontecerão 

e marcarão a vida de Ibrahim e de outros personagens. Se pensarmos que a proposta da 

coleção da qual o livro de Bettega faz parte é contar uma história de amor, o autor 

escolheu focar sua narrativa não apenas no amor familiar entre pai e filha mas também 

nos vazios que o sentimento amoroso pode causar.  

Lembramos aqui da ideia de amor líquido proposta por Bauman, em que os laços 

amorosos são fluídos e buscam muito mais a liquidez do que a solidificação e 

concretização das relações. 

Chama a atenção durante a leitura o ritmo que foi impresso aos capítulos, já que 

são parágrafos longos e demarcados apenas por vírgulas. Não há pontos ao longo do 

texto. O parágrafo se distende, se expande, se alonga ao ritmo das sensações que evocam. 

O mergulho das personagens no universo de Istambul fica mais intenso para nós leitores, 

é como se o ritmo da escrita buscasse reproduzir o ritmo que marca as sensações desses 

encontros e desencontros que a narrativa apresenta. Nas constantes perambulações deles 

pela cidade, em caminhadas nem sempre com um rumo certo, um objetivo claro. Assim a 

distensão nos parágrafos nos dá a sensação de um fluxo contínuo, de movimento.  
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Cada passo dado pelos personagens, cada som ouvido, cada fachada ou ruela, 

cada luz, cada instante é reproduzido literariamente de modo acelerado ao ritmo marcado 

pelas vírgulas. 

A repetição dessas vírgulas marcando o ritmo nos oferece um painel mais forte 

das vivências de cada personagem. O ritmo é cadenciado por meio da velocidade, tudo 

passa muito rápido, diversos momentos lembram sonhos, com um aglomerado de 

imagens aparentemente sem nexo, porém que ao final formam um todo coeso. É como se 

o narrador (narradores) portassem uma filmadora e quadro a quadro fossem nos 

oferecendo sua visão da cidade, dos locais de um modo geral. E ao final coubesse a nós 

leitores a tarefa de editar, de organizar esse material e dar a ele uma organização, uma 

linha narrativa. 

O texto começa com Ibrahim falando com Fátima por Skype: ele em Porto Alegre 

e ela em Istambul. De lá ela procura mostrar ao pai a cidade que a tem encantado. Ele se 

perde um pouco em devaneios enquanto rememora pequenos momentos de seu passado 

na Turquia. Curiosamente esse é o único momento de encontro entre os dois personagens 

ao longo de todo o livro.  

Curioso porque o que moverá a narrativa a partir de então é a procura de Ibrahim 

pela filha, já que o encontro marcado na Turquia não se concretiza e ele se põe a buscá-la 

enquanto, de certa forma, acerta contas com seu passado. 

Esse início narrativo serve para nos apresentar um elemento que perpassará boa 

parte da obra: o encontro do presente com o passado de Ibrahim. Por ter saído ainda 

bastante jovem de seu país natal, por volta dos seis, sete anos, o que ele traz consigo de 

lembranças são apenas resquícios e, ao retornar à Turquia ele se vê e se sente como um 

estrangeiro. Isso ocorre tanto no que diz respeito à língua, que ele mal entende, como 

também aos costumes da região. 

Após esse primeiro momento narrado por Ibrahim temos uma voz narrativa em 

segunda pessoa a acompanhar a viagem dele até a Turquia: 

 
(...) toda a tua dificuldade para dar o primeiro passo em direção ao que até bem pouco 
julgavas distante demais te parece de um ridículo extremo, já tudo tem outro aspecto a 
partir do momento em que deixas a tua cidade, desde as pessoas, o jeito de elas se 
vestirem ou andarem ou se dirigirem a alguém, até as lojas, os cafés, tudo tem outra cara e 
cor (...) (Bettega, 2013, p. 20) 

 
 



129 
 

 
 
 

Marca esse segundo bloco a sensação de estranhamento do imigrante turco com o 

reencontro com sua própria cidade. É uma parte do texto que mexe bastante com as 

sensações do leitor, já que à medida em que Ibrahim trava novo contato com Istambul ele 

é tomado por imagens, sons e cheiros do local. Sente-se como um verdadeiro estrangeiro, 

como ele mesmo afirma a certa altura, quando diz:  

 
(...) não há ninguém mais estrangeiro do que tu nesta cidade não porque não trazes 
nenhuma referência ou ideia preconcebida, mas porque o que trazes contigo não pode 
ser verificado nem aqui nem em nenhum outro lugar, o que trazes contigo não está 
mais, não é mais e talvez tenha sido isso que percebeste ali dentro do táxi (...) (Barbosa, 
2013, p. 28 – Grifo meu) 

 

O referido vazio citado por Ibrahim, que nem ele mesmo sabe ao certo o que é, 

caracteriza-o como um ser em devir, à procura, em busca, numa tentativa de encontrar 

algo que sequer ele sabe o que seja. Isso faz dele um desassossegado, um homem que 

representa certos dilemas de nosso sociedade líquida: falta a ele um objetivo claro de 

vida, parte em busca de Fátima, porém essa procura acaba se liquefazendo e ele passa a 

peregrinar muito mais em busca de si mesmo, de seu passado, de sua identidade 

fragmentada do que da filha desaparecida. Ibrahim é um homem com sua identidade 

dispersa, solitário, triste, até certo ponto desmotivado, não por acaso, em diversos 

momentos da narrativa, ele vaga sem um rumo específico, apenas vai, se deixa levar pelo 

impulso da vida, do tempo, das ações, sejam suas ou de outros. 

Ibrahim volta a sua cidade natal mas nela se sente estrangeiro, isto é, podemos 

dizer que ele é um estrangeiro para ele mesmo. É alguém em busca de uma identidade, de 

algo que o faça reconhecer-se como alguém, que lhe dê um rosto, uma história. Essa 

inadequação o configura como um sujeito em crise, perdido em seu próprio mundo, em 

suas ideias. 

Após esse primeiro e extenuante contato com a cidade (o segundo bloco se 

encerra com Ibrahim chegando exausto ao quarto da pensão, com a mente vazia e 

deitando para dormir, como se fosse para sempre) somos guiados por um narrador 

observador que nos leva junto de Ibrahim pelas ruas e vielas, pelo mercado, por bares, 

pela noite e por prostíbulos, num movimento constante e até certo ponto circular, pois é 

como se ele não saísse realmente do lugar (e de fato é o que ocorre, tendo em vista seus 

infrutíferos resultados em relação a encontrar sua filha). 
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Nesse bloco ele reencontra partes do seu passado, como o Gordo, que conta 

histórias sobre o Grande Bazar, e busca por seu amigo de infância Semir. Novamente 

temos uma busca por parte de Ibrahim. Momentaneamente ele parece esquecer do que o 

trouxe à Turquia e fará uma peregrinação pela cidade, caminhará por ruas, entrará em 

bares, conhecerá moças e se deixará levar pelas sensações do momento. Fátima agora é 

apenas lembrança e é através das fotos feitas por ela que Ibrahim buscará algum tipo de 

(re)conexão com a filha: “(...) encontrar na cidade os pontos escolhidos por Fátima, os 

espaços ocupados por ela, e dessa forma se aproximar (...) dela própria” (Bettega, 2013, p. 

39). Ele se deixa guiar por imagens e assim tenta reconstruir novamente a cidade para si 

próprio. 

Nesse trajeto, Ibrahim encontrará um sobrinho de seu amigo de infância e junto 

dele se deixará levar por uma noite marcante pelas ruas e bares de Istambul. Com 

Mehmet ele ficará bêbado e, movido por seus instintos, viverá momentos que mais 

lembram um sonho, pois sob efeito de muitas bebidas a tristeza que envolve Ibrahim vai 

aflorar e dessa forma o mostrará, segundo as palavras de Vilina (uma garota de programa 

com quem bebe), como um fantasma, alguém que traz uma aura pesada e de uma tristeza 

irreparável (Bettega, 2013, p. 60). 

Esse terceiro bloco possui uma simetria, pois início e fim são relatos do Gordo 

sobre o Grande Bazar e, no intervalo desse ato de contar, é que temos a vivência intensa 

de Ibrahim em sua jornada e seu encontro com Mehmet. Fica uma sugestão de que tudo 

que ele vivenciou estaria dentro do discurso do Gordo. Há um movimento de repetição no 

que é contado e esse ciclo narrativo se abre e fecha no Grande Bazar e nos apresenta 

Ibrahim em constante movimento. 

O quarto e último bloco dessa primeira parte traz novamente um foco narrativo na 

primeira pessoa de Ibrahim. É no encerramento da primeira parte do livro que o vemos 

em busca de mais informações sobre sua filha, indo ao consulado e falando com um 

jovem tradutor a quem Fátima procurou para lhe ajudar, por exemplo, e ainda tendo o 

primeiro contato com os nomes de Ahmet e Robert, personagens importantes no cerne de 

toda a narrativa e que aqui são antecipados ao leitor. Porém de maneira vaga e sugestiva, 

pois não temos mais informações sobre eles. 

Para Ibrahim sua sina na Turquia é andar, vagar a esmo em busca de sua filha 

desaparecida. Podemos dizer que aqui ele novamente reflete um típico indivíduo 

desassossegado, que se põe em movimento para tentar escapar de um sentimento de 
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desespero e incômodo que o domina. Em suas palavras, é como se ele estivesse caindo, 

fraco e cansado: 

 
(...) então foi como cair de novo, não em outro tempo, mas simplesmente cair, e cair de 
novo é sempre cair mais fraco, mais cansado, mais caído, (...) e saí a vaguear pelas ruas 
do Bósforo, saí novamente a esmo, como da primeira vez, e assim me parecia, para 
sempre, eu saí mas de repente foi como entrar em outro espaço(...) (Bettega, 2013, p. 69 – 
Grifos meus) 

 

Percebe-se pela ideia de repetição nos fragmentos destacados (cair de novo e saí 

novamente) como Ibrahim está preso em si mesmo e nos seus movimentos de repetição. 

É como se para ele não houvesse uma saída. Ele segue a fazer o mesmo e o mesmo em 

busca de respostas (não encontradas) mas esse não encontrar não parece o suficiente para 

o levar a agir de outro modo, a buscar uma nova opção, uma saída, pois o que temos é a 

ideia de repetição marcada pelas suas andanças infindáveis, pelo seu constante estar em 

movimento mas, aparentemente, sem sair do lugar, já que não encontra respostas. 

Em seu O mal-estar da pós-modernidade, Zygmunt Bauman reflete sobre 

diversas questões que marcam nosso momento e, ao fazer isso, identifica alguns tópicos 

que são constantes na constituição desse novo mal-estar. Um deles seria a incerteza, de 

acordo com ele: “O mundo pós-moderno está-se preparando para a vida sob uma 

condição de incerteza que é permanente e irredutível.” (Bauman, 1998, p. 32). 

Identificamos esse sentimento do incerto em Ibrahim, já que ele não sabe como deve agir 

enquanto aguarda/procura por Fátima. Sua sensação de desnorteio é fruto desse sentir-se 

perdido em meio às dúvidas, a incerteza pós-moderna o domina.  

É com essa sensação de abandono a lhe dominar que se fecha o primeiro bloco do 

romance, a primeira barreira, podemos dizer. Com um certo suspense, a última imagem 

que temos é a de Ibrahim abrindo a porta para alguém (que só depois saberemos quem é). 

A suspenção ocorre porque as palavras dele ao abrir a porta são: “puxa vida, até que 

enfim, fazia tempo que eu esperava por você”.  

O que pode sugerir a aparição de Fátima, no entanto não é o que se dá, pois está é 

uma figura que transita por toda a obra mas sem ganhar contornos definidos. Para nós 

leitores e até mesmo para alguns personagens que interagem com ela, Fátima é como um 

espectro, um fantasma. 

A menor das três partes que compõe Barreira é curiosamente intitulada 

“(ENTRE)”. Classificamos como curiosa, pois ela está realmente entre as duas outras 
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partes, além de ser a passagem do romance em que Fátima aparece com mais força e 

vigor. Outro item que nos chama a atenção é o fato de as partes 1 e 2 receberem o título 

de barreira (só que em línguas diferentes). Diante disso é como se ela, Fátima, se 

encontrasse em duas barreiras, entre seu pai (e o Brasil, e o passado e as raízes de ambos) 

de um lado e de outro Robert Bernard, o relacionamento não muito claro entre ambos, 

Ahmet e seu futuro (que não sabemos). Essa fragmentação nos remete ao heterodiscurso 

no romance citado por Bakhtin: temos os diferentes narradores e os diferentes modos de 

narrar. 

Fátima então estaria como se presa, enclausurada entre essas duas barreiras 

distintas e distantes (no tempo e no espaço). Nessa parte do romance Bettega mantém 

apenas um ponto de vista narrativo (uma terceira pessoa focada em Fátima) e altera o 

modo de narrar: se no primeiro momento o que temos é uma narrativa em blocos de 

grandes parágrafos como uma alternância de focos narrativos, agora todo o capítulo tem 

um só narrador e sua estrutura é mais “tradicional”, com parágrafos curtos e diálogos 

marcados por aspas. 

O ponto mais interessante dessa passagem é uma repetição no encontro entre 

Fátima e Robert. São diversos os (re) encontros deles num restaurante. Ora com mais 

intimidade, ora com menos, ambos travam um diálogo repleto de sugestões, silêncios e 

não ditos. Outro elemento importante, e que novamente nos remete aos traços das ficções 

do desassossego, está no modo como Fátima “vê” seu interlocutor (Robert). Para ela ele 

tem um ar meio desamparado, vazio.  

Ou seja, assim como Ibrahim passa a Vilina uma imagem vazia, fantasmática até, 

Robert leva Fátima a vê-lo como alguém em desamparo. Temos assim personagens que 

refletem o vazio ao qual fizemos referência no início desse trabalho, homens que estão 

perdidos em suas jornadas de vida. 

Ao falar de seu pai para Robert, novamente vemos um Ibrahim vazio: 

 
Quando ele me falava da cidade onde nasceu, eu tinha a impressão de que não me falava 
de uma cidade real. Ao contrário. Era como se estivesse inventando um lugar para botar 
ali uns anos da sua vida que ele não sabia o que fazer com eles. Como se para se livrar de 
uma coisa incômoda. (Bettega, 2013, p. 85) 
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O próprio passado, a própria cidade natal, as raízes são elementos que constroem 

esse Ibrahim desassossegado, vazio, incomodado e perdido que perpassa o livro e está 

“visível” inclusive para sua filha. 

Quando tem início a referida repetição, a que aludi acima como um momento 

importante, é interessante notar que não há um fim para o primeiro encontro, é como se 

víssemos um filme nos qual pequenos detalhes se repetem na mesma cena diversas vezes. 

Após o primeiro encontro num restaurante eles saem, andam pelo mercado e de maneira 

bastante sutil e inteligente o narrador nos coloca novamente dentro do restaurante no 

encontro de ambos. 

Nos permitem confirmar a ideia de repetição alguns elementos como: um mesmo 

trecho de diálogo que se repete em páginas diferentes:  (“Sim, se era algo a ser visto eu 

vi”), o grão-de-bico, o prato servido (costeletas de carneiro, com purê de batatas e 

legumes cozidos), o rakI que bebem, o desenho do V manchado na tolha. Ficamos com a 

sensação de que o encontro não se encerra, no entanto é como se talvez ele sequer tenha 

acontecido, pois as repetições nos jogam num clima de sonho e devaneio, como uma 

imagem congelada mas não de todo, já que se movimenta quase que imperceptivelmente 

e só por isso ela não seria a mesma e ainda assim seria, caso não a olhemos com atenção 

redobrada. 

Mais acima fizemos alusão ao fato de Fátima estar entrincheirada, presa entre as 

duas barreiras que abrem e fecham o livro. É quando se encontra no apartamento de 

Robert Bernard e, do cômodo que serve a ele de escritório, ela olha pela janela e avista o 

que até então só havia visto em fotos: 

 
(...) a margem sul do Haliç apinhada de luzes amarelas, estendendo-se desde o centro 
histórico até as colinas de Eyüp. São as mesquitas – as mais imponentes tão iluminadas 
que parecem construções de vidro insufladas por uma luz dourada. (...) Mas ela não pode 
deixar de evitar um ligeiro tremor pela emoção de presenciar algo já visto tantas vezes em 
reproduções. (Bettega, 2013, p. 103) 

 

Esse ato de ver ao vivo o que até então era apenas uma espécie de ilustração, eram 

imagens que não tinham vida própria, pois estavam gravadas em um pedaço de papel, 

esse ato de enfim ver pessoalmente o que já era de seu conhecimento faz com que Fátima 

sinta-se livre, como se tivesse sido capaz de sair de entre as barreiras que a mantém presa, 

seja a seu pai, seja a seu passado, ou ainda a suas relações com Robert e Ahmet. Como 

nos diz o narrador: “A sensação é de ter passado uma barreira, de repente é outra coisa, 
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ela não está mais no mundo que habitava quando via aquelas imagens em fotografias.” 

(Bettega, 2013, p. 103) isto é, Fátima, por alguns instantes, se sente livre, se liberta e 

ultrapassa as barreiras. 

A partir daí novamente temos a repetição a marcar o encontro dos dois, só que 

agora o que se repete é a chegada e os momentos que eles passam no apartamento de 

Robert. Vão deixando marcas da repetição ao longo do texto passagens como: o uísque 

oferecido, a vista da cidade através das grandes janelas, o 5º andar onde situa-se o 

apartamento, a entrevista como Ara Güler que ela não faz por timidez, o quadro em que 

este aparece. Inicialmente a repetição do encontro se dá mais na perspectiva de Robert, 

porém, em seguida, é sob a ótica de Fátima que somos inseridos na 

continuidade/repetição desse instante, pois é quando somos lançados no diálogo via 

Skype do início do livro outra vez, só que agora com Fátima a nos guiar: 

 
Conecta-se ao Skype e imediatamente vê o nome do pai ao lado de uma foto (...). Clica 
em cima do nome dele e em poucos segundos recebe a voz de seu pai através do auricular 
como se ela, a voz, estivesse sendo derramada diretamente no interior de sua cabeça. 
(Bettega, 2013, p. 107/108) 

 

A maneira como Amilcar Bettega constrói seu romance só faz com que as 

palavras do professor Flávio Carneiro citadas no início do capítulo ganhem mais força: a 

precisão de sua linguagem tornam a leitura fluente, a repetição, a extensão dos parágrafos 

e os movimentos circulares que nos levam a um mergulho no texto configuram marcas 

típicas de um romance desassossegado. Some-se a isso o que caracterizam algumas de 

suas personagens, como o vazio, a desilusão, o cansaço e a busca constante, numa 

liquidez configuradora da sociedade descrita em suas diversas nuances por Zygmunt 

Bauman. 

Quando vê à porta da residência de Robert as palavras: “kapi, kapisini, 

kapimim, girilir” Fátima imagina tratar-se de um poema (o significado seria algo 

como: porta, porta, minha porta, entre). Esse contato com a língua turca de maneira 

um tanto inusitada leva-a refletir sobre a condição da língua enquanto um elemento 

da memória, segundo ela mesma diz:  

 
Aprender uma língua nova, por exemplo, é facílimo, coisa de poucas semanas até. 
Mas esquecer a sua é ainda mais fácil. Língua é memória. Em pouco tempo ela 
desaparece e você é obrigado a conviver com sua ausência. Mas ausência não quer 
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dizer inesistência. É só um espaço vazio, de uma coisa que não está mais lá. 
(Bettega, 2013, p. 119) 

 

Vale lembrar que Ibrahim não domina o turco, que ele não consegue sequer 

entender certas palavras pronunciadas e menos ainda pronunciar adequadamente 

aquela que é sua língua mãe. É como se ele estivesse sem a memória referida por 

Fátima, vazio, com algo que está e não está nele (com ele) ao mesmo tempo. 

Antes do encerramento dessa segunda parte novamente é citado o nome de 

Ahmet, o que cria ao redor da sua figura uma aura de mistério. Assim como no plano 

ficcional ele é um artista enigmático, com quem poucos têm realmente contato, para 

nós leitores o que é oferecido de informações sobre ele contribui para que a sua 

identidade seja perpassada por esse caráter de suspensão e de dúvida, tornando-o 

uma figura nebulosa. 

O final dessa segunda parte é bastante emblemático e sugestivo, com isso nos 

remete bem ao que diz Lucia Helena quando faz referência à questão formal nos 

romances desassossegados. Segundo ela, a forma estética desses textos porta em si 

uma interferência e um compromisso, que não deixam de lado a qualidade da escrita, 

marcada pela autorreferência crítica e também por uma reflexão crítica (Helena, 

2007. Ao fazer uma sutil transição narrativa no último parágrafo, em que o narrador 

passa de um observador distante para alguém que pluraliza a si mesmo (e dessa 

forma nos coloca a seu lado), o que Bettega faz é intensificar nossa relação com a 

personagem Fátima:  

 
E deixa para trás a avenida, a luz, os ruídos, as vozes, as pessoas que vão e vêm, 
deixa-nos todos entregues  a nós mesmos, já órfãos em nossa triste solidão de 
voyeurs agarrados a essas manchas que tremem diante dos nossos olhos sem nos 
dizer nada, e se embrenha no túnel escuro que é a ruela. (Bettega, 2012, p. 125 – 
Grifo nosso) 

 

O narrador que até então assumia uma postura de certo distanciamento, 

narrando de modo objetivo os encontros e desencontros de Fátima e Robert Bernard, 

num movimento sutil nos puxa para seu lado ao alterar a voz narrativa para a 

primeira pessoa do plural. O nós ao qual ele se refere passa a ser ele, narrador, e nós, 

leitores. E assim juntos, quase de mãos dadas, nós ficamos a observar Fátima se 

perder de vista em uma ruela escura apenas como uma sombra, com a silhueta 

recortada pela luz. Quase impalpável é como a vemos pela última vez e ficamos, 
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como diz o narrador, órfãos e aqui podemos incluir ainda Ibrahim, que também de 

algum modo ficou sem a filha. Órfãos então somos nós: leitores, narrador e 

personagem. 

 

Inicia-se a terceira e última parte de Barreira com o personagem de Robert 

Bernard como figura central. Narrado por ele em primeira pessoa nós o vemos sair da 

Turquia (onde estava para escrever um guia de viagens) e retornar à França a pedido 

de sua ex-esposa, Hélène. O reencontro de ambos é motivado pela figura de Lucas, o 

filho suicida que também teve contato com a obra singular de Ahmet. Ao nos 

depararmos com a figura de Bernard somos levados novamente aos males que 

envolvem indivíduos nessa virada de século. O mal-estar de viver o domina e, ainda 

mais do que Ibrahim, Robert é um ser solitário, confuso e vazio que vaga sem um 

destino certo: 

 
Mais um dia e ele bebe seu cappuccino e troca sorrisos cordiais com o garçom, mais 
um dia e ele anda a esmo pelas ruas, caminha até sentir fome ou sede ou tédio 
extremo, mais um dia e ele entra em bares e cafés, pede  cerveja, escolhe um 
restaurante, pede vinho, escolhe um prato, pede rakI, toma notas, tira fotos, e 
regressa às mesmas ruas que já está cansado de percorrer. (Bettega, 2013, p. 
130/131) 

 

O trecho “parece” narrado a distância por um narrador observador, no 

entanto, na última linha, a última oração nos mostra que “ele” é Robert Bernard: “Ele 

sou eu” (Bettega, 2013, p. 131). Essa simulação de si mesmo parece mostrar como 

Bernard se vê de fora, distante de si mesmo, um homem que não se reconhece ou 

que, por outro lado, se reconhece sim, porém como alguém estranho a si mesmo, que 

apenas tem vagado a esmo por ruas e bares, que se percebe num movimento 

repetitivo diário, que trilha os mesmos caminhos e pratica as mesmas ações em busca 

de se livrar de algo que o incomoda, do peso (Lucas e seu ato) que o jogam no fundo 

do poço. 

Assemelha-se essa atitude, que envolve uma repetição como forma de fuga 

que Bernard pratica, à mesma que vimos em Ibrahim. Para este personagem andar a 

esmo, enquanto aguarda uma notícia ou contato de Fátima, é o que parece lhe restar. 

Para aquele a busca não é mais viável, tendo em vista a morte prematura de Lucas. 
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Resta com isso um vazio que não se preenche e o qual Robert tenta camuflar com 

suas andanças: 

 
Já estava cansado. Cansado de mim, talvez. Com certeza cansado de mim, mas 
também do resto. Mudava a cidade, mas o que eu via eram sempre as mesmas 
coisas. Mesmos bares, mesmos restaurantes, mesmas pessoas, a parte visível de 
cidades iguais, ou a parte igual (e visível) das cidades. (Bettega, 2013, p. 137) 

 
 

 É possível articularmos a citação acima com as palavras de Maria Rita Kehl 

ao tratar das depressões, pois elas têm uma proximidade com o que identificamos 

com o mal-estar aludido por Freud e Bauman na caracterização do estado 

desassossegado que perpassa as narrativas que optamos por analisar.  

De acordo com a autora: 

 
Afirmar que a depressão é um sintoma social contemporâneo equivale a afirmar que 
representa, no início do século XXI, o que a histeria representou para as sociedades 
europeia ao final do XIX: uma forma de mal-estar que, ao se expandir contra a 
corrente das crenças, valores e práticas corriqueiras, interroga as condições atuais do 
laço social. (Kehl, 2009, p. 2017- Grifo nosso) 

 
 

Essa forma de mal-estar a qual ela faz referência está bastante visível nas 

posturas dos nossos personagens masculinos: Ibrahim e Robert Bernard são 

exemplos que nos ajudam a entender como esse sentimento de abandono, oriundo da 

depressão, vem se solidificando fortemente nos últimos anos e envolve um número 

cada mais maior de pessoas ao redor do mundo. 

Independente do local onde se encontre, não à toa a sensação que Bernard 

sente o acompanha na volta a Paris. Se em Istambul ele assim se sentia, o mesmo 

continuará a ocorrer, talvez até com mais intensidade, com seu retorno à França. 

Nesse trecho da volta de Robert e seu posterior encontro com sua ex-esposa, Hélène, 

Bettega novamente faz uma troca de foco narrativo de modo sutil e inteligente: 

 
Então até daqui a pouco, ela diz, e desliga sem esperar mais nada, talvez acostumada 
demais ao meu silêncio e à minha falta de respostas, talvez cansada de tanto tempo a 
falar sozinha. Ela solta o celular no banco do carona e aumenta o volume do rádio. 
(...) Ela muda de estação e para no sax de Charlie Parker (...). Apanha o casaco, bate 
a porta e sai em direção aos elevadores. (Bettega, 2013, p. 141) 
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Dentro de um mesmo parágrafo temos a voz de Robert a narrar sua conversa 

por telefone com Hélène para, num movimento leve, ficarmos com a imagem dela no 

carro sob a “tutela” de um narrador em terceira pessoa (o próprio Robert? Mas como, 

se ele está à espera dela no aeroporto? Uma voz onisciente?). Mais à frente, ele, 

Robert, já se “assume como o narrador” e nos relata a chegada de uma Hélène 

cansada e com um olhar esvaziado pelo excesso de antidepressivos (novamente uma 

personagem que reflete as depressões aludidas por Maria Rita Khel). 

Depressão essa que seria a causa do suicídio de Lucas. De acordo com seu 

próprio pai: 

 
Até que ele também cansou. De outra forma, mais impaciente, mais radical, mas 
igualmente um cansaço moral, psíquico, um esgotamento. Há sempre um momento 
em que a coisa se esgota, em que já não é possível continuar, suportar, e a coisa 
estoura. (Bettega, 2013, 145) 

 

Em dado divulgado por Maria Rita há uma estimativa de que 15% das 

pessoas deprimidas cometerão suicídio (Kehl, 2009). Ainda em seu livro temos a 

informação de que a Organização Mundial de Saúde acredita que agora em 2020 será 

a depressão a segunda principal causa de morbidade no mundo industrializado, atrás 

apenas das doenças cardiovasculares (Kehl, 2009). São informações espantosas e que 

nos mostram um mundo doente. O mal-estar que domina boa parte de nossa 

população adulta parece crescer cada vez mais e não é à toa que personagens que 

reflitam essa doença social estejam bastante presentes nas narrativas de ficção atuais. 

Não que eles não aparecessem antes, o que ocorre é a presença mais frequente desse 

padrão desassossegado nos romances. 

O recurso de mesclar as vozes que narram é novamente utilizado por Bettega 

com destreza. Após a mudança da primeira pessoa de Robert para um narrador 

observador a acompanhar a chegada de Hélène ao aeroporto, nós teremos o 

movimento contrário ao fim desse bloco, pois esse que “narra” os passos de Hélène é 

novamente Robert, sentado, de cabeça baixa, a chorar no aeroporto.  

Essa passagem que nos traz o reencontro de ambos é marcada por uma certa 

“presença” de Lucas (entre aspas, pois sabemos que ele está morto). No entanto é 

forte dramaticamente para o trecho as sensações que Lucas evoca em seus pais. De 

Hélène, que anda cansada, o que seria resultado dos remédios que toma para sentir-se 
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melhor, a Robert, abaixado, a chorar feito uma criança à espera da mãe ausente, 

assim ambos são dominados sensivelmente pela perda de Lucas, por um sentimento 

de luto que os envolve e que vem marcado na indagação que Robert faz a si mesmo: 

“E se Lucas estivesse aqui agora?” (Bettega, 2013, p. 147). Indagação que ele mesmo 

busca responder com suposições sobre um possível presença de Lucas: 

 
Se Lucas estivesse aqui agora ele também estaria em silêncio, como há muito tempo, 
como Hélène e eu, e avançaríamos os três calados, imersos na atmosfera sonolenta 
do interior do automóvel com os vidros fechados (...). Assim avançaríamos, os três 
dividindo o mesmo espaço dentro do automóvel, mas cada um de nós bem aninhado 
em sua própria cápsula de silêncio, imersos em algo que nos separa e nos aproxima 
tanto, incapazes de nos alcançarmos, afundados na imobilidade não só dos nossos 
corpos, mas também do que poderíamos desejar ou sentir. (Bettega, 2013, p. 148) 

 

Seguindo-se a esse momento de força mais dramática, o romance muda um 

pouco e nos apresenta trechos mais descritivos, que mostram os dois personagens 

indo a uma galeria e vendo fotos do próprio Lucas. Temos uma certa ironia por parte 

de Robert com a arte, pois, em outros momentos, quando ele comenta sobre a postura 

de algum artista ou de alguma obra criada ou citada por um desses artistas, ele age 

com certo desdém. Nessa sequência mais descritiva Robert e Hélène transam 

novamente, ele conhece um jovem artista amigo de Lucas, cita um certo Amilcar (o 

que pode ser lido como uma ironia, só que agora por parte do próprio autor, já que a 

citação vem após uma ligação da qual nós leitores nada sabemos). 

Há nessa sequência, mais focada nas imagens, uma linda metáfora, que torna 

o trecho bastante poético: após descrever uma chuva e mostrar a chegada de Hélène 

ao apartamento de Robert, o narrador, nos diz que “Hélène chovia” no interior do 

quarto. Esse é um dos últimos momentos nos quais vemos os dois juntos, pois, mais 

à frente, Robert estará novamente em Istambul em suas andanças. Inferimos que essa 

metáfora pode sugerir certa diluição de Hélène para Robert, como se ela não lhe 

fosse palpável, estivesse a escorrer por entre seus dedos, se perdendo cada vez mais 

dele após a morte de Lucas. A relação dos dois se tornou líquida, foi se diluindo ao 

longo do tempo e, principalmente, depois do suicídio de Lucas, se liquefez a ponto 

de não ser mais palpável para ambos. 

O retorno de Robert a Istambul é marcado por um poema em francês sem 

tradução. É a partir daí que passamos a ter um foco narrativo centrado num narrador 

observador. Teremos o encontro de Robert com Marc e a figura de Ahmet estará 
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presente por meio da fala de outros personagens (o próprio Marc, Burcu, Ibrahim, 

lembranças de Fátima e de Lucas). Este talvez seja o momento no qual mais se fala 

sobre o recluso artista que permeia toda a narrativa, mesmo sem aparecer realmente 

para nós leitores. Ahmet é apenas discurso, construção discursiva presente na fala das 

personagens e que em nenhum momento se torna algo concreto ou palpável enquanto 

personagem para nós leitores.  

É como se uma outra vez a figura misteriosa do artista estivesse ali, para unir 

as peças que compõem o romance, pois tanto em torno dele, Ahmet, quanto de 

Fátima, é que as personagens parecem orbitar e isso é o que os move, que os 

alimenta e faz seguir em frente, mesmo com toda a sensação de desconforto e 

abandono que os domina. Eles não se entregam de todo (exceção talvez de Lucas, no 

entanto seu suicídio parece fazer parte de sua obra artística e, dessa forma, ele seria 

aquele que mais levou seus sofrimentos adiante e deles tirou algo: sua arte/morte. 

Diferente de Ibrahim e Robert, que vagam um tanto quanto perdidos pelas cidades). 

Nas palavras avaliativas de Marc sobre o trabalho de Lucas lemos: 

 
Mas a inversão do dispositivo operada por Lucas é também muito eficaz e 
inquietante. O que antes era uma encenação da vida passa a ser uma encenação da 
morte, aí sim com um gosto mórbido evidente, sem a religião nem o sexo de um 
Andres Serrano, por exemplo, sem o sensacionalismo trágico de um Enrique 
Metinides, sem o esteticismo careta de um Jeffrey Ulms, sem querer ser um Jack 
Burman ou um Nicolas Quinette, ou um Walter Schels, ou um Tarik Maalouf, ou um 
Tsurisaki Kiyotaka, ou um Oleg Valkmos, ou um Rick Feyord, ou até um Nhem En, 
mas vai na mesma linha (...) (Bettega, 2013, p. 179) 

 

Essa enumeração de artistas, que realmente existiram, procura não só atribuir 

mais força dramática às criações de Lucas como intensifica certo realismo no 

romance. É como se o fato de citar esses artistas fizesse de Lucas também um artista, 

a ponto de nós sermos levados a imaginar (visualizar) sua obra, seu livro de mortos 

com sua morbidez e seu diálogo com Ahmet. Nos parece que esse diálogo artístico 

com a morte contribui para tornar mais intensa a depressão que assolava Lucas e que 

o levou à morte. Não por acaso o livro do jovem que traz fotos de cadáveres se fecha 

com a foto do próprio Lucas a encenar sua morte. Num ato prévio, por que não, 

daquele que ele já pensava em fazer, ou seja, sua obra de arte ganha vida justamente 

quando faz da própria morte do artista um elemento da composição. Teríamos assim 

um paradoxo bastante interessante, já que a vida da obra surge da morte do artista.  
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Como o próprio Marc afirma ter ouvido de Lucas, pôr em cena o suicídio: 

“(...) era uma forma de potencializar o ato, porque por si só o suicídio é um gesto 

teatral, (...) sempre destinado ao outro, não há suicídio sem público, o.k., disse 

Lucas, disse Marc (...)” (Bettega, 2013, p. 183 – Grifo nosso). Corrobora essa 

passagem o que dissemos mais acima sobre a postura do jovem filho de Robert. 

Chama a atenção nesse trecho no qual Marc desenvolve sua análise crítica do livro 

de Lucas o procedimento narrativo adotado por Amilcar, pois ele faz uso aqui de um 

recurso bastante comum adotado por Thomas Bernhard e que marca fortemente 

Extinção (não à toa utilizamos essas duas obras nesse trabalho). 

O trecho em negrito exemplifica essa marca do autor austríaco que Bettega 

usou nessa passagem de seu romance. Segundo o próprio Bettega, em mensagens 

trocadas por email, é sim um diálogo intertextual explícito com Thomas Bernhard 

que ele executa nesse diálogo. Porém um outro dado que nos chamou a atenção é o 

sobrenome de Robert, no entanto Bettega disse que aqui o fato de seu personagem 

chamar-se Bernard não é algo proposital em relação ao autor de Extinção mas sim foi 

algo sem uma explicação clara para ele mesmo. 

Assim como se dá com Ahmet nós só temos acesso ao personagem Lucas por 

meio dos relatos de outros personagens. Dessa forma a própria constituição deles 

ganha um ar um tanto vago, já que não os vemos em cena, porém os enxergamos 

pelos olhos de outros personagens. Ainda assim o que é dito ou feito por eles é 

importante para o andamento da narrativa. E quando Marc relata a Robert a maneira 

como Lucas o via é importante, à medida em que nos dá uma certa dimensão da 

dificuldade de relacionamento que os envolvia: 

 
Lucas disse que você era o maior egoísta que já conhecera, disse Marc, um belo de 
um filho da puta. (...). Um filho da puta, eu dizia, disse Marc, incapaz de enxergar 
meio palmo além do próprio umbigo, e disse também que você tinha acabado com a 
saúde mental de Hélène, que ele nunca de fato tinha se visto como seu filho e que se 
um dia tivesse a oportunidade ele ia ter muito prazer em matá-lo (...) (Bettega, 2013, 
p. 185) 

 

São palavras fortes e até ofensivas e, mesmo não tendo sido ouvidas da boca 

do próprio Lucas (o que deixa no ar a incerteza quanto a sua veracidade) por parte de 

Robert, são bastante depreciativas e culpabilizam Robert pelo sofrimento de Hélène e 

também do próprio Lucas. Não seria exagero dizer que o suicídio foi um caminho 
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encontrado por Lucas para levar adiante o que ele disse a Marc sobre matar o próprio 

pai, já que Robert carrega e carregará até morrer o peso do suicídio do filho. 

Magoado, triste, também ele um tanto depressivo, essa é a morte infligida a ele por 

Lucas.  

Se Lucas em certa medida usou a arte para “matar” o pai e com isso aliviar 

sua dor. Marc também descobriu na criação artística um caminho para fugir da dor. 

Seu relato mostra como, após a fratura que o afastou de vez dos gramados, a dor o 

levou até a arte e, com essa, ele descobriu uma forma de aliviar seu sofrimento e 

amargura. Essa dor transfigurada em obras de arte é algo que também fará de Marc 

um dos artistas que Robert ironiza. Esse é o pensamento que Robert tem quando 

visita a exposição/instalação de Marc. No entanto o que mais importa nessa parte da 

narrativa é o contato de Robert com um vídeo no qual ele está com Fátima. 

Novamente temos por parte de Bettega um trabalho bastante interessante de amarar 

as pontas do romance. As diversas vertentes da narrativa vão, gradativamente, se 

encontrando e colaborando na construção do mosaico que é Barreira. 

É devido ao vídeo que Robert travará contato com Barcu, umas das 

assistentes/estagiárias que trabalhou com Ahmet em algum momento. É quando 

busca por mais informações sobre a pessoa que fez o vídeo (que ele já conhece: 

Fátima) é que Robert terá um pouco mais de informações sobre Ahemt e suas obras. 

Aqui temos outra vez certo espelhamento entre Ibrahim e Robert, pois, se na primeira 

parte do livro nós vemos Ibrahim tentando entrar no galpão onde Ahmet trabalhou, 

em busca de informações sobre Fátima, agora nós vemos um outro foco, que mostra 

Robert como “o cara da moto” visto a distância por Ibrahim. Foi quando chegaram 

ao galpão que eles perceberam: “(...) um homem empoleirado num tonel e tentando, 

ao que tudo indicava, passar por uma das janelas.” (Bettega, 2013, p. 210). Está cena 

é a mesma que está no início do livro, só que vista de um ângulo diferente (aqui 

temos o ponto de vista do próprio Ibrahim): “(...) se conseguisse escalar a parede até 

uma das janelas, o que fiz com dificuldade e empilhando um caixote de madeira 

sobre um barril enferrujado (...)” (Bettega, 2013, p. 72).  

 Esta sincronia circular confere ao romance de Bettega uma espécie de 

geometria, de precisão que envolve os leitores, que os surpreendem, pois vai 

trazendo pequenos detalhes espalhados ao longo da narrativa, como se as peças 

devessem ser encaixadas parte a parte, pouco a pouco, até o resultado final (que, 
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interessante, será incompleto, já que não estamos diante de uma narrativa tradicional, 

que nos dá início-meio-fim de modo racional e coeso). Temos um romance dividido 

em três partes, que se espelham e complementam mas, ainda assim, nos deixam um 

vazio, nos oferecem um vazio repleto de significados e significações possíveis, o que 

faz do livro uma obra ainda mais instigante e atraente, à medida em que exige a 

nossa participação enquanto leitores ativos, nos deixando, assim, como as 

personagens, em estado de desassossego. 

Quando falamos de espelhamento é porque Robert e Ibrahim são 

complementares, se refletem um no outro de diversas formas:1. buscam por algo (a 

filha e o filho – mesmo morto Lucas é uma presença marcante na vida de Robert e, 

de certo modo, este busca entender o porquê do suicídio do filho); 2. tem na figura de 

Ahmet um elo, que os ligam aos seus filhos, já que tanto Fátima quanto Lucas 

travaram contato com o artista recluso e, ainda, foram influenciados por ele. Se 

Lucas se matou isso pode ter ligação direta com Ahmet. Se Fátima está desaparecida 

(morta talvez) isso também se deve ao artista; 3. ambos são solitários, ambos vagam 

perdidos e encontram no ato de andar a esmo uma forma de tentar fugir de si mesmo, 

de amenizar o sofrimento; 5. Os dois parecem não ter algo que os fixe a um lugar 

(Ibrahim transita por Porto Alegre e Istambul e Robert entre a cidade turca e Paris), 

no entanto é como se o lugar em si não os importasse, já que o que sentem e sofrem 

permanece em igual medida. 

É quando Robert chega ao apartamento de Ibrahim (que já fora o seu próprio 

apartamento) que essa ideia de que um completa e reflete o outro fica ainda mais 

patente. O fechamento da primeira parte, com Ibrahim abrindo a porta para alguém a 

quem ele já esperava, é retomado perto do fim do livro. Quem chega é justamente 

Robert. Novamente temos um encontro entre dois momentos da narrativa que, vistos 

de perspectivas diferentes, retratam uma mesma situação, um mesmo fato, 

oferecendo a nós leitores mais possibilidades de leitura, tornando o ponto de vista 

das cenas mais amplo e significativo. 

O aludido espelhamento de Ibrahim e Robert fica bem claro nessa parte final 

do romance. É no encontro deles que percebemos essa duplicidade: “Os dois se 

abaixaram ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo espicharam os braços para apanhar o 

pequeno círculo de crochê caído no chão. Ergueram-se, repetidos um no outro. 

(Bettega, 2013, p. 235 – Grifo meu). Mostra-nos claramente o narrador aquilo que já 
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estava disperso ao longo do texto. Não apenas a situação de perda/procura pelo filho 

(a) ou algo que se relacione a este(a) mas também a forma como cada um se 

comporta, o vazio que os envolve, as andanças um tanto desesperadas pelas ruas, a 

movimentação constante e o constante estado de frustração são elementos que os 

igualam e, nessa citação específica, os vemos agindo de modo repetitivo frente a 

frente, numa “jogada cênica armada” pelo narrador. 

Assim como tivemos passagens a se refletirem umas nas outras, com dois 

pontos de vista diferentes, aqui o encontro deles contribui para intensificar esse 

caráter circular da narrativa. É como se estivéssemos, também nós leitores, 

embarreirados entre as partes que compõem as vidas de Ibrahim e Robert. Presos 

eles, presos nós nesse emaranhado de fatos e acontencimentos unidos por 

personagens que, ou não aparecem realmente na história, como Lucas e Ahmet, ou 

que têm uma aparição pequena, porém de suma importância, como Fátima. Nas 

palavras do próprio Ibrahim: “Ela fez o que sempre achou que eu devia fazer. Foi 

atrás do meu passado. O que ela conta aí não diz respeito a ela diretamente, mas a 

mim.” (Bettega, 2013, p. 244) 

Fátima é o que (re)liga Ibrahim a seu passado esquecido, apagado (ele não 

conseguia lembrar da própria irmã, apagou isso de sua memória). É apenas quando 

do seu retorno à Turquia que ele consegue novamente acordar fatos em sua memória. 

E isso ocorre graças à Fátima, é ela que estabelece essa nova conexão de Ibrahim 

com o passado, que dá a ele elementos para se lembrar.  

Nesse encontro de Ibrahim com Robert algumas pontas soltas se amarram e 

fecham determinadas questões apresentadas no decorrer da narrativa, como o próprio 

sumiço de Fátima, já que ficamos com a suspeita de que ela esteja morta, pois 

aparece no Livro de Lucas, ou seja, é uma das pessoas mortas expostas em fotos: 

“Mas e as fotos? É isso o mais intrigante nesse livro. Aquela foto de Fátima na 

segunda parte? Aquelas fotos todas?” (Bettega, 2013, p.245). A essa indagação de 

Robert, Ibrahim limita-se a responder que: “As fotos são pura encenação. Só isso.” 

(Bettega, idem, ibidem). Robert acredita que a resposta de Ibrahim representa o fato 

deste não querer ver realmente o que houve, isto é, Fátima está morta e compõe a 

obra criada por Lucas. 

Temos então a relação de conexão do trio Fátima-Ahmet-Lucas concretizada. 

Aqueles que ligam nossos personagens estão mortos ou desaparecidos mas sua 
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presença é constante, pois tanto a morte quanto o suicídio são atos artísticos. Se, 

antes, ouvimos de uma personagem que o próprio desaparecimento do artista turco 

seria parte de sua encenação, agora temos no suicídio de Lucas a sua encenação:  

 
Foi quando Ahmet disse, disse Marc, disse Ibrahim, enquanto o garçom de bigode 
trazia o enésimo chá de Robert, que o suicídio era um gesto artístico. O. k., disse 
Marca, disse Ibrahim, todo mundo gosta de pensar que se trata de uma atitude 
intempestiva do tipo um belo (ou mau) dia de dor, o cara já não se aguenta, pega 
uma arma e estoura os miolos, mas a gente sabe que um gesto desses se prepara, 
amadurece lentamente no silêncio do espírito, como todas as grandes obras. 
(Bettega, 2013, p.a 248 – Grifo meu) 

 

É na preparação da obra, segundo Ahmet, que o ato suicida se assemelha a 

uma obra de arte. É possível depreendermos que foi a influência de Ahmet sobre 

Lucas que o levou a concretizar o suicídio. Mas por outro lado a imagem que temos 

do jovem é a de alguém depressivo, o que por si só já é um elemento que está na base 

de atos como esse. Diante disso ficamos com um vazio de possíveis interpretações, 

seja para a morte ou não de Fátima, seja para o que motivou realmente Lucas. Com 

essas indagações em aberto o livro se fecha e nos deixa com a sensação de que o 

texto se comporta como um lapso entre a pergunta e a resposta. Lapso preenchido 

aqui com a prosa serena e instigante de Bettega. Nesses espaços de possíveis 

significados é que nos foi permitido ler esta obra como uma ficção do desassossego.  

Forma e conteúdo contribuíram para sermos capazes de encontrar no romance 

marcas que o relacionam com um tipo de romance que temos entendido como 

desassossegado. O último trecho do livro remete a um filme visto por Robert, filme 

que vai pela linha do onírico e que o deixa em uma espécie de transe ao sair do 

cinema, já que uma imagem do filme mexe com ele. Ao pensar no filme ele faz com 

que nós, leitores, pensemos diretamente no livro que estamos acabando de ler:  

 
Robert recordou o filme outra vez e tentou pensar em como tinha chegado até ali 
(...). Como as coisas tinham chegado àquele estado? Buscava em seu passado 
recente algum ponto que indicasse quando tudo começara a bascular. Buscava 
reconstituir os fatos e era como lembrar de coisas que não tinham acontecido, ou no 
máximo coisas que poderiam ter acontecido, ou ainda pior: era como lembrar coisas 
que certamente teriam acontecido se ele não as tivesse recordado antes – o que 
transformava sua vida inteira em um grande lapso de memória (...) (Bettega, 2013, 
p. 253) 
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Podemos afirmar que Amilcar Bettega compõe um dos melhores romances da 

série Amores Expressos, o que o leva um passo adiante ao que ele próprio já havia feito 

com o belo livro de contos Os lados do círculo: rigor narrativo, mescla de vozes a narrar, 

ora em primeira, ora em terceira pessoa, intensidade das  emoções, reflexões sobre o 

próprio ato criativo e ficcional, personagens à deriva, em busca de si mesmos ou de um 

equilíbrio para suas vidas oscilantes, busca de identidade, busca de uma prosa límpida e 

em uma constante metaficção por parte do autor, todos são elementos que perpassam a 

rica obra desse autor gaúcho e que nos levam a lê-lo sob a ótica das ficções do 

desassossego em paralelo a nomes como Coetzee e Thomas Bernhard, o que só vem 

engrandecer ainda mais sua obra. 
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Capítulo 6 

 Considerações finais: o desassossego em diálogo 

 

Uma imagem da qual gostamos ao finalizarmos um trabalho de 

leitura/análise/interpretação de textos ficcionais é a de uma viagem, o processo de 

leitura como um percurso, um trajeto entre dois pontos, dois lugares. Vejamos: 

 

1- No nosso ponto de partida temos determinadas ideias, uma ou outra 

certeza, diversas dúvidas, indagações e inseguranças. Somos marcados por dilemas 

sobre qual caminho seguir, pois de certo modo o final do trajeto nós já temos mais ou 

menos claro em mente, já que as ideias que nos moveram à escolha do tema 

abordado, os autores literários e suas obras, alguns teóricos com os quais 

concordamos e que embasarão o trabalho já estão pré-definidos desde o anteprojeto 

inicial apresentado para ingresso no curso, são estes elementos que nos acompanham 

no ponto inicial da partida e com os quais, em maior ou menor escola, conviveremos 

durante o percurso acadêmico. 

2- Os “itens” de viagem seriam compostos por esses teóricos que abalizam 

e sustentam nossos pensamentos. Munidos deles como um trilheiro de sua garrafa de 

água e frutas nós iniciamos o percurso. Cada página em branco como um passo a ser 

dado. No caminho surgem surpresas, outros autores nos rondam, e dia a dia nos 

vemos mais perto da chegada ao ponto final. No entanto a insegurança sobre a 

qualidade da escrita, as considerações teóricas e a maneira de levar as ideias que nos 

movem ao papel são constantes, percalços comuns num caminho sinuoso e, por 

vezes, difícil de ser percorrido. 

3- Por fim temos o ponto de chegada. Este nem sempre é tão claro em 

certos momentos, entretanto à medida em que leituras e escritas se encontram e 

preenchem as páginas em branco o final se aproxima. Torna-se mais visível no 

horizonte das ideias aquilo que inicialmente não nos era possível ver de modo tão 

claro. Dito isso, chegamos ao último momento do trabalho, à etapa na qual 

percebemos que algumas escolhas foram acertadas e outras nem tanto. A parte em 

que identificamos que poderíamos ter desenvolvido mais e melhor determinadas 

ideias. Porém, é preciso parar, dar ao texto seu arremate, seu ponto final. 
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Desde o início da pesquisa (antes mesmo dela, no período de escolha 

temática e de definição do corpus ficcional) alguns elementos já eram claros para 

nós: trabalhar com autores contemporâneos, focar no desassossego e buscar associar 

a forma do gênero romance ao conteúdo mais ou menos “comum” nessas narrativas.  

Com esses tópicos decididos o passo seguinte era na formação do corpus ficcional e, 

para tanto, já tínhamos duas escolhas claras: Amilcar Bettega Barbosa, por ser um 

autor com quem já estávamos habituados e por admirar sua obra (outra questão era o 

fato de até então ele ter produzido apenas contos e não termos tido ainda 

oportunidade de trabalhar teoricamente com uma narrativa longa escrita por ele, o 

que Barreira veio a proporcionar).  

Assim como já tínhamos a certeza do trabalho com Bettega também 

sabíamos que J. M. Coetzee estaria presente (inicialmente com Verão, romance que 

muito admiro), porém as questões teóricas que fundamentam o desassossego na 

forma fizeram com que optássemos por Diário de um ano ruim, já que esta narrativa 

permite uma melhor “visualização teórica” do desassossego na forma, pois através da 

busca por novos meios de expressão na  ficção, este livro exprime com clareza em 

sua forma a fragmentação do indivíduo, os dilemas entre o social e o subjetivo, as 

mazelas geradas pelo capitalismo, o mal-estar do cidadão do século XXI, temas caros 

àquilo que procuramos discutir no início da tese. Com esse livro de Coetzee 

percebemos os elementos apontados por Bakhtin: heterodiscurso, diversidade de 

estilos, plurilinguismo estão presentes na narrativa, com toda a potência ideológica 

que os diferentes discursos carregam. 

Faltava assim um outro autor, uma outra obra com a qual pudéssemos 

estabelecer um diálogo profícuo em torno das ficções do desassossego, porém sem 

com isso cairmos em qualquer maneirismo facilitador, que por ventura esvaziasse a 

obra em si de suas qualidades, e fizessem dela apenas um tipo de suporte no qual nos 

fosse possível “encaixar” uma análise a partir das ideias que fundamentam as ficções 

do desassossego. Foi então que chegamos ao intenso Thomas Bernhard. Muito nos 

agradou perceber que a narrativa romanesca de Bettega estabelecia paralelos formais 

com a obra do austríaco. A construção de grandes parágrafos, a repetição e 

circularidade, o uso de diversos discursos que se entrecruzam por meio da voz do 

narrador principal (marcado pelo verbo discendi: disse, disse), estes traços nos 

permitiram traçar um diálogo a partir da ideia de desassossego em autores até certo 
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ponto bastante diferentes em suas propostas ficcionais e que no entanto dialogam 

entre si. 

Acreditamos que seja válido pensar as ficções que abarcam a metáfora-

conceito de desassossego no momento em que vivemos devido a diversos fatores, 

pois muitos são os dilemas que marcam nossas sociedades: miséria extrema e cada 

dia maior, fruto da concentração de riquezas por parte de poucos; iminência de 

conflitos armados entre grandes nações e toda sua violência, numa novo modelo de 

“Guerra Fria”; imigração e preconceitos exacerbados, que se expressam na 

dificuldade de lidar com o outro, o diferente, sendo este negro, gay ou estrangeiro; a 

própria abrangência que o termo “desassossego” carrega e leva aos textos, já que o 

“estar em desassossego”, ou o “ser desassossegado” são qualificativos que perpassam 

a história do indivíduo há muito tempo e em diferentes situações, não sendo isto uma 

invenção ou descoberta recente mas sim uma constatação de algo que, na atualidade, 

vem encontrando mais espaço, tornando-se assim uma constante subjetiva para 

muitos seres humanos. 

Outro ponto relevante é a maneira como o texto literário (a arte como um 

todo) relaciona-se com o contexto referido acima, pois diante de toda a problemática 

histórico-social que envolve os indivíduos e a sociedade a literatura busca (tem 

buscado ao longo do tempo, num debruçar-se constante e insistente sobre os males 

que nos afligem, as agruras que nos assolam, as delícias que nos encantam e os 

prazeres que nos alimentam) encontrar meios expressivos que possam dar conta de 

transmitir em sua forma aquilo que é assunto dos textos, ou seja, a forma literária (no 

nosso caso o romance) exercita caminhos possíveis na busca de uma possibilidade 

estética de expressar o ético. Diante disso a escolha do gênero romance se justifica, 

já que ele, por seu inacabamento e foco no presente, possui estreita relação com o 

momento. É o gênero vivo da contemporaneidade e, ainda, continua em processo, em 

desenvolvido, permitindo com isso aos escritores lidarem de maneira diversa com as 

possibilidades estilísticas que essa abertura formal possibilita. 

Diante dessas constatações somos levados a indagar se o presente, nesse 

momento tênue de virada/início de um novo século e toda a aceleração da 

informação, mais a intensificação das crises (sociais e pessoais) que parecem marcar 

mais fortemente a nós seres humanos, será que tudo isso não tem feito com que a 
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ideia de complexidade que envolve o ser humano não esteja ainda mais intensa, 

acarretando, assim, um desassossego quase que constante? 

É pautado em questões desse feitio que acreditamos na importância de 

uma reflexão acerca das ficções que tem se debruçado insistentemente sobre esses 

dilemas humanos e consequentemente sociais. Diante disso, cabe a nós, professores e 

estudiosos da literatura, indagar como a arte vem buscando expor e refletir sobre 

essas questões. Se acreditarmos que a arte possui uma função, se tivermos em mente 

que a literatura tem uma “utilidade”, um objetivo, que este seja nos ajudar ou guiar 

rumo a um novo modo de olhar o mundo que nos rodeia; que de modo criativo, 

prazeroso e instigante as obras literárias podem nos possibilitar desenvolver e 

aprimorar o ato de refletir sobre nossa própria situação enquanto sujeitos pensantes e 

ativos nesse momento de incertezas e contestações frequentes, se todas essas 

colocações forem pertinentes à obra de arte literária, então as ficções do 

desassossego merecem sim uma reflexão acurada, pois tanto dilemas morais e éticos 

quanto estéticos estão presentes nesses textos com os quais buscamos, ao longo desse 

trabalho, relacionar essa metáfora-conceito tão vasta e peculiar. 

O teórico Antoine Compagnon assegura que: 

 
A literatura desconcerta, incomoda, desorienta, desnorteia mais que os discursos 
filosófico, sociológico ou psicológico porque ela faz apelo às emoções e à empatia. 
Assim, ela percorre regiões da experiência que os outros discursos negligenciam, 
mas que a ficção reconhece em seus detalhes. (Compagnon, 2012, p. 64) 

 

A defesa que ele faz do poder da literatura é compactuada por nós. No 

início já fizemos referência a essa questão sobre a maneira como, mesmo “fazendo 

teoria”, não deixamos de lado a emoção que o texto literário nos desperta. Mesmo 

com a premissa do desassossego (ao trabalhar com temas complexos e muitas vezes 

sugerindo um certo olhar pessimista sobre o mundo, já que abordamos o mal-estar 

em diversos momentos do trabalho) o que identificamos nas narrativas analisadas 

têm estreita ligação com esse poder transformador e transfigurados da literatura. 

Em outro trecho da sua aula (Literatura para quê? Foi a conferência dada 

por Compagnon em 2006 no Collège de France e depois publicada em livro) o autor 

segue em defesa do valor e força da literatura: 
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A literatura, exprimindo a exceção, oferece um conhecimento diferente do 
conhecimento erudito, porém mais capaz de esclarecer os comportamentos e as 
motivações humanas. Ela pensa, mas não como a ciência ou a filosofia. Seu 
pensamento é heurístico (ela jamais cessa de procurar), não algorítmico: ela procede 
tateando, sem cálculo, pela intuição, com faro. (Compagnon, 2012, p. 65) 

 

É dessa forma rica em experiências e vivências, que ensina e nos encanta, 

que contesta e instiga à reflexão, ao deleite mesmo e a um tipo de prazer único, 

específico, arrebatador que a literatura em sua forma mais desafiadora é o nosso 

ponto de chegada, o final do nosso percurso, a concretização, temporária e 

momentânea, de nossas ideias. Pois o prazer da leitura não se esgota, a finalização de 

um trabalho é apenas um passo a mais no sinuoso, delicado e prazeroso trajeto de 

leitura/escrita pelo qual transitamos no decorrer de nossa vida acadêmica. 

Um outro proeminente crítico literário também atesta esse lado 

humanizador da literatura. Para Tzvetan Todorov: 

 
A literatura pode muito. Ela pode nos estender a mão quando estamos 
profundamente deprimidos, nos tornar ainda mais próximos dos outros seres 
humanos que nos cercam, nos fazer compreender melhor o mundo e nos ajudar a 
viver. Não que ela seja, antes de tudo, uma técnica de cuidados para com a alma; 
porém, revelação do mundo, ela pode também, em seu percurso, nos transformar a 
cada um de nós a partir de dentro. (Todorov, 2009, p. 76) 

 

A ideia e o ideal de uma literatura que, aos nos tocar, tem a capacidade de 

nos tornar mais humanos é a forma que encontramos de encerrar este trabalho. De 

fato, nosso interesse pelo próprio curso de Letras, há cerca de quase duas décadas, é 

fruto dessa idealização, dessa visão subjetiva e até sentimental do aparato literário. 

Dessa forma é que trilhamos nosso percurso estudantil e até mesmo 

profissional/acadêmico e ela é, portanto, a matriz principal de tudo que aqui se 

produziu e refletiu acerca do desassossego na ficção e de como a reflexão em torno 

desse assunto, pautada em textos de forte inventividade e complexidade, emergiu de 

um ponto bastante subjetivo que se concretiza nessa imagem da obra literária como 

fator de humanização. 

Ao longo do nosso percurso de leituras e análises foi possível a 

identificação de pontos de convergência entre os autores. Isso ficou mais visível 

tanto nos temas abordados quanto no modo de os fazer, isto é: os três escritores que 

escolhemos, por mais que sejam diferentes em suas propostas, puderam ser lidos sob 

a ótica de uma certa poética do desassossego, pois tratam de dilemas morais, de 
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mazelas contemporâneas, de sujeitos cindidos, apresentam personagens complexas, 

que vivem as ruínas da modernidade líquida em toda a sua força e até mesmo 

ferocidade. Seus romances propõem uma leitura ativa, já que exigem do leitor uma 

ação de refletir e interagir ativamente com o texto. 18 

Na interrelação que busca estabelecer entre o desassossego e o trágico, 

nos diz Lucia Helena: 

 
Tal como os divisamos no momento, os conceitos de ficções do desassossego e 
consciência trágica se articulam aos sentidos atuais da literatura concebida como 
passagem. Com Lucien Goldmann (1959) pudemos compreender que a consciência 
trágica se manifesta na tensão provocada pela convivência num mundo criado pelo 
individualismo racionalista com tudo o que ele tem de positivo e negativo, sob a 
vantagem de pressupor a recusa radical do pensamento único e toda forma unilateral 
de abordar a consciência. (Helena, 2010, p. 183) 

 

Por trás dessa consciência trágica (ou entranhado mesmo nela) é que 

compreendemos as construções, sejam de linguagens, sejam de temas, das ficções do 

desassossego. Na leitura que estabelecemos da metáfora-conceito proposta por Lucia 

Helena foi no imbricamento desses dois polos que situamos as nossas ficções do 

desassossego: Bettega, Bernhard e Coetzze expõem em suas narrativas uma parcela 

da tragicidade que marca o presente. Nesse início de século XXI (momento de 

passagem, de transições e encontros) os autores nos auxiliam nas reflexões que 

travamos com o social e o subjetivo. Por isso alegamos, em diversos momentos desse 

trabalho, que o que sustentaria nossas leituras do desassossego se pautaria nas 

questões que englobam a sociedade e, claro, a presença do homem nesses contextos. 

Partindo desses polos acreditamos na possibilidade de uma leitura que nos permitisse 

pensar sobre determinados fatos relevantes com base nos romances analisados, 

estabelecendo assim uma relação da arte com o nosso tempo, do texto com o 

contexto. Como afirma Lucia Helena, ao concluir seu livro sobre as ficções do 

desassossego, são textos que possuem uma proposta: 

 
 “(...) acerca do que consiste o fazer literário, e que lhes garantiu a existência como 
um ator de amor pela linguagem. Neles se apresenta a concepção de que, hoje, a 

 
18 Em conversas por e-mail Amilcar Bettega me disse 
ficar muito feliz com o fato de que eu o “escolhi” para 
integrar um corpus literário tão rico, pois admira muito a 
obra de Coetzee e Bernhard. 
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literatura existe como passagem, e de isso é de fundamental importância para o 
convívio humano. (Helena, 2010, p. 178) 

 

É nesse espaço de valorização da linguagem que encontramos o ponto 

principal de convergência entre autores e obras. Foi nele que nós nos situamos. 

Desde o começo da pesquisa nos focamos em dois itens importantes: o prazer e a 

reflexão. Diante dessa relação leitor/estudioso foi que penetramos no universo 

ficcional desses escritores com a sensação de percorrer um caminho repleto de 

pensamentos e sensações, ora boas, ora ruins, no entanto, sensações que nos fazem 

vivo. Assim como diz Fernando Pessoa (Bernardo Soares) em seu Livro do 

desassossego: “(...) por que escrevo eu este livro? Porque o reconheço imperfeito. 

Calado, seria a perfeição; escrito, imperfeiçoa-se, por isso o escrevo”. (Pessoa, 2006, 

p. 169). E nos erros e acertos ao longo da pesquisa foi que chegamos a esse resultado 

e, assim como o narrador desassossegado de Pessoa, nos encontramos num 

permanente ato de refletir. 
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