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RESUMO
Intertextualidade, metaficção e autoficção: Fronteiras da narrativa de
ficção na literatura do início do século XXI
Na literatura da segunda metade do século XX, existem várias obras em que é explícita a
alusão e até mesmo a apropriação de personagens e de ideias de outras obras literárias.
Narrativas de ficção que têm como tema a própria produção de narrativas de ficção se
tornaram também frequentes na literatura contemporânea. Em algumas obras literárias,
a linha que perpassa a fronteira entre a figura do autor e a do narrador se tornou
bastante fluida. O objetivo deste artigo é examinar como algumas obras literárias bem
recentes, produzidas nos últimos dez anos, têm levado a intertextualidade, a metaficção,
e a autoficção às últimas consequências. Essas obras, como pretendo mostrar, exploram
as fronteiras da literatura com as artes visuais, com o plágio, com relatos autobiográficos,
e com o universo de textos publicados sob a forma de postagens nas redes sociais. Em
algumas dessas obras, não é sequer evidente se temos diante de nós um “texto”, no
sentido tradicional da palavra, ou alguma coisa diferente.
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ABSTRACT
Intertextuality, Metafiction, and Autofiction: Boundaries of Narrative Fiction
in the Literature of Early Twentieth-first-century
In the literature of the second half of the twentieth century the allusion to other literary
works, and even the borrowing of ideas and characters from well-known novels, has
become frequent. Fiction works in which the very creation of fiction works appears as the
main element of the narrative have also become frequent. In some recent literary works
the line between fiction and memory is hardly recognizable. This paper aims at examining
some recent literary works, produced over the last ten years, in which some writers push
intertextuality, metafiction, and autofiction to the limits of narrative fiction. Some of these
works defy the boundaries of literature to visual arts, to autobiographies, and the universe
of texts posted online in the social networks. In some of these works, it is not even clear
whether we still have a text before ourselves, or something else.
Keywords: intertextuality – metafiction – autofiction – literature – visual arts
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Qual é o elemento mais importante na narrativa de um texto de ficção? Já na
Antiguidade, Aristóteles dá a essa pergunta uma resposta bastante clara: “o enredo é o
princípio, como que a alma da tragédia; em segundo lugar estão os personagens”. 1 A
preeminência do enredo (ou plot) é, ainda hoje, bastante presente no tipo de ficção que
encontramos em muitos romances, peças de teatro, roteiros para filmes e seriados de
TV. Não é por acaso, aliás, que a Poética de Aristóteles se tornou leitura obrigatória em
muitos programas de escrita criativa e cursos para a formação de roteiristas. 2 Muitos
autores ainda consideram o enredo a força-motriz da narrativa. É o enredo que coloca os
personagens em movimento. É o enredo que garante o encadeamento das ações, que
estabelece o desenrolar dos eventos de modo ordenado, e que prende a nossa atenção
até o desfecho da história.
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Introdução

No entanto, a partir do século XX, vários escritores começaram a experimentar
estruturas narrativas diferentes daquela proposta por Aristóteles na antiguidade. A
despeito de toda a influência que a Poética ainda hoje exerce sobre a produção de
narrativas de ficção, muitos escritores passaram a questionar a relevância do enredo na
estrutura da narrativa. O escritor americano Jonathan Franzen, por exemplo, declarou
recentemente numa entrevista o seguinte:
Então, de fato, eu me voltei contra enredos [plot] de modo bem consciente e deliberado
ao longo da redação de As correções [2011]. Estruturar o enredo [plotting] é fácil. Eu
cresci lendo ficção científica, fantasia, esse tipo de material pesadamente estruturado
[heavily plotted], e esse era meu modo natural, e esse modo era bastante evidente nos
dois primeiros romances. Em algum momento quando eu estava estruturando
exageradamente [overplotting] As correções eu simplesmente decidi que enredo [plot] é
errado. História [story] é realmente simples, história é situacional, e impulsionada pelos
personagens, e o enredo começou a me parecer como um obstáculo [contrivance] que
estava no caminho.3

Mas se o enredo deixou de ser o elemento mais importante para a narrativa de ficção em
textos literários, que outro elemento então seria esse agora: os personagens; a
linguagem; a caracterização do espaço; a representação do tempo? Evidentemente, não
há consenso aqui. Alguns escritores às vezes explicam no texto de entrevistas – como
Franzen na passagem acima – o que consideram importante na produção de um texto de
ficção. Historiadores da literatura e “críticos literários” também se ocupam dessa
questão. É desnecessário mencionar, porém, que nem as entrevistas que os escritores
concedem, nem os textos publicados por críticos e historiadores da literatura são textos
de ficção. Uma obra de ficção não se confunde com textos sobre obras de ficção.
No entanto, na literatura do século XX, e mais especificamente na literatura da segunda
metade do século XX, surgiram várias obras de ficção que passaram a ter como tema a
própria produção de obras de ficção. Um nome frequentemente usado para falarmos da
referência a textos de ficção no interior de outros textos de ficção é “intertextualidade”. A
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Às vezes, porém, uma obra de ficção pode “falar” sobre obras de ficção sem o recurso à
“intertextualidade”, sem fazer alusão a outras obras de ficção já publicadas. Isso ocorre
quando um texto de ficção tem como tema a própria produção de um texto de ficção. A
narrativa, nesse caso, envolve uma reflexão sobre o que está envolvido na produção de
uma narrativa de ficção. Um nome frequentemente usado para nos referirmos a uma
narrativa de ficção que tem como tema a produção de uma narrativa de ficção é
“metaficção”.5
Eu afirmei acima que um escritor ou escritora pode tentar explicar em uma entrevista o
que ele ou ela pensa sobre a produção de textos literários. O escritor ou escritora pode
também falar sobre sua própria obra, esclarecendo questões de influência e aludindo a
experiências pessoais que podem ter sido relevantes para a produção da narrativa. Mas
o que ele ou ela fala sobre a própria obra não se confunde com a sua obra. O que o
escritor ou escritora fala sobre sua própria obra de ficção em uma entrevista não é uma
obra de ficção. O “autor” da obra não se confunde com o “narrador” na obra. No entanto,
alguns textos de ficção (ou de metaficção nesse caso) se ocupam de tal modo da
questão sobre a produção de ficção que nem sempre é inteiramente claro se o texto em
questão é, de fato, um texto de ficção, ou se não seria antes um texto não ficcional de
um autor de ficção escrevendo sobre a sua experiência com a produção de ficção. Essa
confusão entre “autor” e “narrador” é agravada quando o texto de ficção é escrito em
primeira pessoa, e tem como protagonista um escritor que, não por acaso, tem o mesmo
nome do autor do livro. Um nome frequentemente usado para nos referirmos a um texto
de metaficção em que a figura do “narrador” e a figura do “autor” parecem se confundir é
“autoficção”.
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“intertextualidade”, evidentemente, não é uma invenção do século XX, mas ela se tornou
indispensável para a compreensão da literatura da segunda metade do século XX. Uma
obra de ficção, portanto, pode “falar” sobre outras obras de ficção. 4

Intertextualidade, metaficção, e autoficção se tornaram importantes elementos da
narrativa de ficção a partir da segunda metade do século XX. Isso não significa dizer que
o enredo não tenha mais importância. Mas o próprio enredo, frequentemente, está
subordinado agora à pergunta sobre como a narrativa se relaciona com outras narrativas
de ficção. No que se segue, eu gostaria de defender que o elemento mais importante da
narrativa de ficção contemporânea é o diálogo com outros textos de ficção. Essa tese,
evidentemente, não é nova. A epígrafe que usei no início deste artigo já deixa isso bem
claro.6 O que eu gostaria de examinar aqui mais detidamente, porém, é o modo como
algumas obras literárias recentes, produzidas nos últimos dez anos, levam a questão da
intertextualidade, metaficção, e autoficção às últimas consequências. Na seção 1 eu
examino uma obra de ficção bem recente, do escritor e artista multimídia Kabe Wilson,
que explora as fronteiras da literatura com as artes visuais. Na seção 2 eu examino um
romance recentemente publicado pela escritora e professora de teoria da literatura
Cristiane Costa que explora as fronteiras da literatura com o plágio e com a própria
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1. Retalhando Virginia Woolf
Em 2014 o escritor e artista multimídia Kabe Wilson concluiu um projeto que lhe tomou
quatro anos de trabalho: criar um imenso anagrama empregando todas as palavras que
ocorrem num livro de Virginia Woolf chamado A Room of One’s Own (Um Quarto Só
Seu), de 1929. O resultado é um painel de 4 metros de comprimento por 1,20 de altura.
Wilson recortou e rearranjou as 37.971 palavras utilizadas por Virginia Woolf e criou uma
nova narrativa, intitulada Of One Woman Or So (Sobre Uma Mulher, Mais ou Menos), de
autoria de uma escritora fictícia chamada Olivia N’Gowfri. Todas as palavras que ocorrem
num texto ocorrem também no outro, nenhuma a mais ou a menos. Wilson modificou
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legibilidade do “texto”. Na seção 3, por fim, eu examino algumas passagens de dois
escritores – David Foster Wallace e Ricardo Lísias – que exploram as fronteiras da
literatura com a memória, com a autobiografia, e com o universo das postagens nas
redes sociais.

apenas a pontuação, e o uso de letras maiúsculas e minúsculas. O título do livro e o
nome fictício da autora são também anagramas. Isso significa dizer que todas as letras
que ocorrem em “Virginia Woolf” também ocorrem em “Olivia N’Gowfri”. E todas as letras
que ocorrem em “A Room of One’s Own” também ocorrem em “Of One Woman Or So”.7
O que Wilson fez, como ele mesmo declara em algumas entrevistas, foi “reciclar” o texto
de Virgina Woolf.8 Mas a relação entre as duas obras não se limita às palavras que elas
têm em comum. A pergunta sobre se poderia existir uma obra “original”, desvinculada de
um corpus de textos anteriores, é também um dos temas que une os dois autores.
Virgina Woolf afirma em A Room of One’s Own que obras literárias não são “nascimentos
solitários”. Ou seja, a produção de novas obras literárias pressupõe a existência de
outras obras literárias:
Sem esses precursores, Jane Austen e as irmãs Brontës e George Eliot não poderiam
ter escrito mais do que Shakespeare poderia ter escrito sem Marlowe, ou Marlowe sem
Chaucer, ou Chaucer sem aqueles poetas esquecidos que abriram o caminho e
domaram a selvageria natural da linguagem. Pois obras-primas não são nascimentos
solitários isolados; elas são o resultado de muitos anos de pensamento em comum, de
pensamento da massa da população, de modo que a experiência da massa esteja por
trás da voz singular.9

Em uma outra passagem de A Room of One’s Own, Virgina Woolf afirma o seguinte:
“livros são continuações uns dos outros, apesar de nosso hábito de julgá-los
separadamente”.10 Of One Woman Or So, de Wilson, é a expressão visual dessa ideia.
Um texto de ficção é sempre a “continuação” de outros textos de ficção. Escrever ficção,
no fundo, é reordenar palavras, ainda que os leitores – e talvez até mesmo os autores –
nem sempre se deem conta disso. A proposta de Wilson, e de outros autores
contemporâneos, é tornar mais explícito esse de processo “continuação”, ou de
reordenação criativa de outros textos literários. Mas esse processo, evidentemente, vai
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A Room of One’s Own é um ensaio literário, escrito sob a forma de uma narrativa
ficcional, no qual Virginia Woolf trata da dificuldade que as mulheres de sua época
enfrentavam para serem reconhecidas como escritoras. Virginia Woolf tomou como ponto
de partida de A Room of One’s Own uma série de palestras que ela havia proferido em
1928 na Universidade de Cambridge. As palestras foram posteriormente publicadas na
revista Forum com o título Mulheres e ficção.11 O livro A Room of One’s Own começa
com uma pergunta que as pessoas que assistiram às palestras de Virginia Woolf na
época devem ter se colocado: “Mas, vocês poderiam dizer, nós pedimos para você falar
sobre mulheres e ficção – o que isso tem a ver com ter um quarto só seu?” 12 Em inglês, a
palavra room significa “quarto”, mas num sentido mais geral ela pode significar também
“espaço”.
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além da simples reordenação de palavras. Ele se estende também à apropriação de
questões que encontramos em obras já publicadas. A questão de que Virgina Woolf se
ocupa na obra de 1929 é a seguinte: o que é necessário para que as mulheres possam
escrever e publicar ficção? Oitenta anos depois, Wilson se coloca a mesma questão, e
propõe uma nova resposta.

Para Virginia Woolf, as mulheres de sua época não dispunham das condições materiais
mais elementares para poder produzir textos de ficção, ou seja: dispor de um quarto
individual, em que poderiam trabalhar sossegadas, e dinheiro para poderem se manter. É
claro que hoje em dia, mais de oitenta anos depois, seria talvez possível alegar que esse
problema já tenha sido resolvido, e que as mulheres já não têm mais de enfrentar
nenhuma grande dificuldade para poderem escrever ficção, e ser reconhecidas como
escritoras. No entanto, é justamente essa suposição ingênua que Wilson tenta colocar
em questão. Levantamentos recentes mostram que o mercado editorial de língua inglesa
ainda é predominantemente representado por escritores do sexo masculino – e
brancos.13 A situação no Brasil, aliás, não é muito diferente. 14 Quantas escritoras negras
aparecem em listas de best-sellers, são traduzidas para outros idiomas, ou dão
entrevistas na TV? Mulheres com uma cor de pele diferente, seja na Inglaterra ou em
outras partes do mundo, podem querer reivindicar para si um “espaço próprio” também.
Mas, para Virginia Woolf, esse tipo de demanda parece não ter sido um problema
relevante na discussão sobre mulheres e ficção. A proposta de Wilson consiste então em
“reciclar” o texto de Virginia Woolf de modo a retomar uma questão que não é
inteiramente diferente daquela formulada em A Room of One’s Own, mas que não
ocorreu à autora em 1929. Wilson emprega a mesma linguagem, as mesmas palavras, e
o mesmo cenário que encontramos em A Room of One’s Own para narrar uma história
semelhante, mas a partir de uma perspectiva diferente. O resultado é um diálogo entre
várias obras literárias.
Of One Woman Or So conta a história de Olivia N’Gowfri, uma jovem inglesa afrodescendente, lésbica, e insatisfeita com o perfil eurocêntrico e sexista do cânone literário
ensinado nos cursos de literatura. A história se passa em outubro de 2009, e começa
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A história narrada em seguida é a das duas semanas que antecedem o incêndio, e das
circunstâncias que levaram Olivia N’Gowfri a tentar destruir o cânone literário ocidental.
Uma boa parte da trama de Of One Woman Or So gira em torno da palavra “negra”
(negress). Segundo Wilson, o uso dessa palavra norteou todo o projeto de “reciclagem”.

Viso · Cadernos de estética aplicada n. 18
Jan-jun/2016

com notícias sobre um misterioso incêndio na biblioteca da Universidade de Cambridge. 15

Há uma passagem de A Room of One’s Own na qual Virginia Woolf introduz uma nova
personagem: Judith, irmã fictícia de William Shakespeare. Embora Judith não fosse
menos talentosa do que o irmão, ela mesma jamais teve a oportunidade de produzir uma
obra literária, e de ser aclamada como grande escritora. Afinal, Judith era uma mulher, e
mulheres ainda não dispunham de um “espaço próprio” para a produção de ficção no
contexto do século XVII. Virginia Woolf sugere que a situação das mulheres, no início do
século XX, não era inteiramente diferente. Já havia, é claro, uma tradição de escritoras
como Jane Austen, Mary Shelley, as irmãs Brontës, George Eliot (pesudônimo de Mary
Ann Evans), etc. Mas é como se todas elas ainda tivessem de se contentar com um
quartinho menor, um nicho sem muita importância no meio literário. Virginia Woolf, logo
após contrastar o destino trágico de Judith com o sucesso do irmão, afirma então o
seguinte: “Uma das grandes vantagens de ser uma mulher é que você pode até passar
por uma bela negra [fine negress] sem desejar fazer dela uma inglesa”. 16 Essa frase já foi
objeto de muitas interpretações diferentes. 17 Não é minha intenção me deter aqui no
exame dessa discussão. Mas a frase, lida a partir da perspectiva do século XXI, não
deixa de sugerir uma posição racista, ou no mínimo eurocêntrica.
No texto Of One Woman Or So, a palavra “negra” adquire uma nova conotação bem
mais pejorativa do que em A Room of One’s Own. A palavra é usada durante uma festa,
para a qual Olivia N’Gowfri havia sido convidada, promovida por uma agremiação de
estudantes de literatura chamada “Shakespeare Society”. Ao chegar à festa, Olivia
N’Gowfri percebe que todos usam a mesma máscara de papel, sobre a qual se vê
estampado o rosto de Shakespeare. Na testa, cada máscara ostenta o nome de um
escritor ou de algum personagem famoso na história da literatura: Eliot, Voltaire, Milton,
Kipling, Tennyson, Sterne, Shelley, Thackery, Keats, Lucydas, Browning, Emily, Marlowe,
Bronte, Flaubert, Antigona, Antony, Coleridge, Chaucer, Woodhouse, etc. Todos esses
nomes, evidentemente, ocorrem em A Room of One’s Own. Mas em Of One Woman Or
So eles se tornam personagens de um longo diálogo. Para participar da festa e ser
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A frase escolhida por Olivia N’Gowfri é “Eles atiraram na garota branca primeiro”, do
romance Paraíso, da escritora afro-americana Toni Morrison. 19 Paraíso é conhecido por
tratar de relações de gênero e conflitos raciais nos Estados Unidos. Em 1993, Morrison
ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Morrison é também autora de uma tese sobre
Virginia Woolf.20 Seu nome real é Chloe Ardelia Wofford. Esse nome – Chloe – ocorre
nove vezes em A Room of One’s Own. Em Of One Woman Or So, Chloe é uma mulher
pela qual Olivia N’Gowfri parece sentir forte atração. A sequência da narrativa, em que se
descreve a participação de Olivia N’Gowfri na festa dos estudantes de literatura, lembra
a estrutura de uma peça de teatro.
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acolhida no grupo, Olivia N’Gowfri tem de passar por uma série desafios. O primeiro
consiste em recitar a primeira frase do último romance que leu. 18

Olivia N’Gowfri tem de enfrentar seus colegas, mascarados de “escritores” e
“personagens”, num confronto que envolve perguntas e alusões a romances, citações,
trocadilhos literários, aliterações, rimas, e tudo que diga respeito à história da literatura.
Para surpresa de todos, Olivia N’Gowfri se mostra culta e perspicaz. Aos poucos, porém,
à medida que vão bebendo, os convivas se tornam mais exaltados. Olivia N’Gowfri
sugere então que as disputas não se transformem em ataques pessoais. É nesse
momento que ela ouve o seguinte comentário:21

Nesse contexto, a palavra negress tem uma conotação bem diferente daquela que
Virginia Woolf tinha em mente ao escrever A Room of One’s Own. A reordenação de
palavras, portanto, não é semanticamente neutra. Ela envolve também uma reordenação
de sentidos. Ao ouvir a frase de Browning, Olivia N’Gowfri, é claro, se sente ofendida. Ela
abandona na mesma hora a festa e começa a compreender melhor a sua própria
condição. Por ser mulher, negra, e lésbica ela percebe que jamais terá um “espaço
próprio” no meio literário em que circula. Dois eventos marcam então a sequência da
narrativa. Um é o encontro de Olivia N’Gowfri com textos de alguns importantes nomes
ligados à luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. O outro é o seu
encontro com o manuscrito de A Room of One’s Own.
Logo no início de A Room of One’s Own, Virginia Woolf dá um nome à sua própria voz:
Mary Carmichael.22 A personagem Mary Carmichael reaparece no capítulo cinco como
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autora de uma obra fictícia chamada Life’s Adventure. Mas em Of One Woman Or So,
Carmichael é o nome de uma outra figura, uma pessoa real: Stokely Carmichael, ativista
na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. Carmichael foi um dos expoentes do
movimento que ficou conhecido como Black Power. Uma outra figura ligada à luta pelos
direitos civis nos Estados Unidos que reaparece em Of One Woman Or So é o ativista H.
Rap Brown, autor de Die Nigger Die!: A Political Autobiography, publicado em 1969.
Atualmente, Brown cumpre pena de prisão perpétua pela morte de um policial em 2000
no estado do Alabama. Em um discurso de 1967, Brown exortou os estudantes de
Cambridge a queimar a cidade, caso as reivindicações pela igualdade de direitos não
fossem atendidas.23 Mas a cidade em questão, evidentemente, não era a Cambridge de
Olivia N’Gowfri, mas uma outra cidade chamada Cambridge, no estado de
Massachusetts, nos Estados Unidos. Isso, porém, não impede Olivia N’Gowfri de
reordenar geograficamente as palavras de Brown, e de compreender Die Nigger Die!
como parte de sua própria biografia. Inspirada então pela leitura dos textos de Brown e
Carmichael, Olivia N’Gowfri resolve incendiar a biblioteca da Universidade de
Cambridge. Isso ocorre justamente na época em que a biblioteca exibia para o público
um clássico da literatura inglesa, um marco no movimento feminista: o manuscrito de A
Room of One’s Own, de Virginia Woolf.
Olivia N’Gowfri já havia lido A Room of One’s Own na tentativa de encontrar uma voz
para sua própria insatisfação com o meio literário vigente na Inglaterra. Mas ela acaba
considerando o livro de Virginia Woolf bastante elitista, exatamente o oposto do que ela
imaginava encontrar. Olivia N’Gowfri começa a acreditar que a literatura, no fundo, serve
apenas para perpetuar o tipo de preconceito de que ela própria fora alvo ao dialogar com
os “escritores” e “personagens” durante a festa literária. Era preciso agora se vingar,
incendiar a biblioteca, destruir a literatura. É assim que o leitor compreende como se deu
o incêndio que é mencionado na primeira página da narrativa. Mas, no final, o manuscrito
de A Room of One’s Own acaba sendo poupado das chamas. Na hora de queimá-lo,
Olivia N’Gowfri hesita. Ela resolve então “dar mais uma chance” à escritora. Olivia
N’Gowfri decide retalhar o manuscrito, palavra por palavra, e recontar com as mesmas
palavras de Virginia Woolf a sua própria versão de “mulheres e ficção” no contexto do
século XXI.24

[...]
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É difícil determinar com precisão quando projetos literários desse tipo, em que a
narrativa se constrói através da referência explícita à estrutura de outras narrativas,
começaram a surgir. A escritora britânica Jean Rhys publicou em 1966, por exemplo, um
romance intitulado Wide Sargasso Sea.25 Esse romance mantém uma relação estreita
com um outro romance: Jane Eyre, de Charlotte Brontë, publicado em 1847. Embora
Wide Sargasso Sea tenha sido publicado quase cento e vinte anos após a publicação de
Jane Eyre, do ponto de vista da estrutura narrativa formada pelo conjunto das duas
obras Jane Eyre é a continuação de Wide Sargasso Sea.26 Um texto é a reordenação
criativa do outro. Outras expressões podem ser usadas para designar esse tipo de
relação entre diferentes obras literárias: reciclagem, apropriação, empréstimo, etc.
Evidentemente, Wide Sargasso Sea e Of One Woman Or So não são as únicas obras
literárias que tomam de empréstimo elementos de outras obras literárias. Todas as obras
literárias fazem isso. Mas é sobretudo na segunda metade do século XX que surge a
tentativa de tornar esse processo mais explícito. E em algumas obras literárias mais
recentes esse processo de apropriação e reciclagem se torna então, ele próprio, o
elemento mais importante da narrativa.
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O texto de Virginia Woolf, “reciclado” por Olivia N’Gowfri, se torna então o manuscrito de
Of One Woman Or So. Mas é apenas nas últimas páginas que fica mais claro para o
leitor o caráter metaficcional da obra. Of One Woman Or So é uma narrativa sobre como
foi produzida a narrativa. O fato de Wilson ter usado as mesmas palavras de Virginia
Woolf, para revisitar a mesma questão que a escritora se colocou há mais de oitenta
anos, não torna, a meu ver, a sua obra menos “original” do que seria se a nova narrativa
não fosse a “reciclagem” de uma obra já publicada. Pelo contrário, a originalidade
consiste aqui exatamente nessa “apropriação” criativa que Wilson faz do texto de Virginia
Woolf. Obras de ficção não existem isoladas umas das outras, elas não são
“nascimentos solitários”. Obras de ficção resultam do reordenamento criativo de outras
obras de ficção. E Wilson, a meu ver, leva essa tese às últimas consequências.

2. Onde está o sujeito? Quem é o autor?
Uma escritora brasileira que, a meu ver, foi ainda mais radical na produção de um texto
literário que envolve a “apropriação” explícita da produção de outros autores é Cristiane
Costa, no livro Sujeito oculto, de 2014. Sujeito oculto é dividido em três partes. A primeira
narra a história de um homem tentando descobrir quem era realmente a mulher com a
qual fora casado por vários anos, e que acaba de falecer. A narrativa transcorre na
primeira pessoa, a partir da perspectiva do marido viúvo. A mulher, ao contrário do
marido, gostava muito de literatura, mas ela não era uma escritora original. Ela era
tradutora. A mulher tinha em casa uma boa biblioteca, mas ela mesma não escreveu
quase nada. Quando o marido descobre em casa uma infestação de cupins, e se vê
obrigado abrir os livros que a mulher deixou, pela primeira vez ele percebe que a esposa,
agora já falecida, tinha o hábito de sublinhar trechos de livros e de transcrever citações
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A segunda parte de Sujeito oculto é ilegível: são vinte e cinco páginas de “texto” tarjado.
Evidentemente, podemos nos perguntar se listras pretas no papel, que não contêm
sequer vestígios de letras do alfabeto, podem ser chamadas de “texto” e constituir um
capítulo de livro. No contexto de Sujeito oculto, porém, não me parece equivocado
reconhecermos como “texto” essa parte da obra. A nossa atitude, diante dessas páginas,
ainda é a atitude de um leitor ou leitora. Imagine, por exemplo, uma conversa telefônica
gravada pela polícia. Antes da divulgação da conversa para a imprensa, a polícia
sobrepõe uma parte do diálogo com um ruído que torna impossível para o ouvinte
compreender o que está sendo dito. Ainda assim, parece-me que podemos nos referir à
gravação como um todo como sendo o registro de uma conversa. O segundo capítulo de
Sujeito oculto, a meu ver, constitui um “texto” da mesma forma que o trecho de um
diálogo, que a polícia tornou inaudível, continua fazendo parte de uma “conversa”. A
nossa atitude, tanto num caso como no outro, consiste em encararmos o material na
posição de um “ouvinte”, ou na situação de um “leitor”. O primeiro parágrafo da segunda
parte do livro afirma o seguinte:

Viso · Cadernos de estética aplicada n. 18
Jan-jun/2016

em cadernos e agendas. Aos poucos, o marido começa então a traçar um novo perfil da
mulher com quem fora casado. Mas esse novo perfil vai surgindo, não como resultado da
leitura dos textos que a mulher “escreveu”, mas por conta da leitura dos trechos que ela
leu, traduziu, e transcreveu.27

A terceira parte de Sujeito oculto, de Cristiane Costa, é sobre a primeira e a segunda
partes de um livro chamado “Sujeito oculto”, de autoria de uma escritora fictícia chamada
Catarina Guerra. A terceira parte de Sujeito oculto também é narrada em primeira
pessoa, mas dessa vez a partir da perspectiva de um crítico literário chamado Julio Paz.
Enquanto a primeira parte de Sujeito oculto é narrada em estilo mais coloquial e direto, e
a segunda é ilegível, a terceira parte é narrada em estilo mais formal, lembrando a
linguagem de um artigo acadêmico, ou tese de doutorado. O narrador da terceira parte
esclarece que a segunda parte de “Sujeito oculto” teve de ser inteiramente tarjada
porque Catarina Guerra, sua “autora”, foi acusada de plágio e processada. 29 O narrador
esclarece ainda que o livro “Sujeito oculto”, de Catarina Guerra, foi objeto de uma disputa
judicial e proibido de circular com a segunda parte “original”. Julio Paz reconstrói então
para o leitor a história que era originalmente narrada na segunda parte do livro, e que
tinha como título “O amor é sempre inédito”. Julio Paz procura também defender
Catarina Guerra das alegações de plágio, comparando-a, por exemplo, à escritora alemã
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Alguns críticos certamente vão discordar, mas lanço a hipótese de que Sujeito oculto
não seja exatamente um plágio, mas um livro sobre plagiarismo, que radicaliza a
questão da autoria, antecedendo discussões sobre apropriação, remix e mashup que se
tornariam correntes nos anos seguintes.31

A alusão a textos de outros autores, no livro de Cristiane Costa, não se limita à referência
a obras já publicadas. O sobrenome dos dois principais personagens – Catariana Guerra
e Julio Paz – parecem também constituir alusões a uma outra obra literária: Guerra e
paz, de Tolstói, publicada em 1869. E a figura do crítico literário, que comenta um livro no
qual ele mesmo é um personagem, pode talvez ser compreendida como uma alusão a
um outro livro de estrutura semelhante: The Pale Fire, de Vladimir Nabokov, publicado
em 1962. The Pale Fire contém um poema de 999 versos, supostamente escritos pelo
poeta John Shade. O poema é precedido de um “Prefácio”, e é acompanhado de um
longo comentário e de várias notas explicativas escritas pelo crítico literário ficcional
Charles Kinbote.32 Tanto em Pale Fire, de Vladimir Nabokov, quanto em Sujeito oculto, de
Cristiane Costa, a narrativa da obra consiste, em larga medida, num exame acerca da
própria narrativa da obra.
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Helene Hegemann e ao escritor canadense Yann Martel. Tanto um como outro
publicaram recentemente obras em que é notória a apropriação de temas, e até de
conteúdo, provenientes de obras. 30 O narrador da terceira parte de Sujeito oculto propõe
que Catarina Guerra era, na verdade, uma escritora talentosa e original:

Sujeito oculto tem também um projeto gráfico bastante original: as passagens
reproduzidas de outros livros aparecem em cores e fontes diferentes. Mas cabe ao leitor
descobrir por si mesmo – talvez com a ajuda do Google – a origem dessas passagens. O
mais interessante no livro de Cristiane Costa, a meu ver, é que nunca fica inteiramente
claro quem é o narrador, se é o marido, se é Catarina Guerra, Julio Paz, ou os
“verdadeiros” autores das inúmeras passagens transcritas de outros livros. Cristiane
Costa assina o livro e, para todos os efeitos jurídicos, ela é sem dúvida a autora da obra.
Mas podemos nos perguntar se ainda faz sentido afirmarmos de modo não problemático
quem seriam realmente os “autores” e os “narradores” das obras de ficção que lemos. 33

3. David Foster Wallace e Ricardo Lísias: narrador ou personagem?
A indecisão sobre quem é o “narrador”, e quem é o “autor”, é deliberada em muitas obras
da literatura contemporânea, por vezes denominadas “autoficção”. O termo “autoficção”
foi inicialmente proposto por Serge Doubrovsky. Além de “autoficção”, outros nomes são
por vezes empregados para designar esse tipo de produção literária: “autonarrativa”,
“escrita de si”, “autofabulação”, etc. 34 Nesse tipo de produção literária não é inteiramente
claro onde perpassa a linha demarcatória entre ficção, autobiografia, e memória. Seria
impossível fazer aqui uma lista exaustiva das obras publicadas recentemente que
poderiam ser descritas como obras de “autoficção”. 35 No entanto, há pelo menos uma
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Foster Wallace se suicidou em 2008. O rei pálido foi publicado postumamente em 2011.
O livro, porém, permaneceu inacabado. 36 O fato de ter permanecido inconcluso seria
talvez um problema se O rei pálido tivesse sido originalmente concebido como um livro
de enredo tradicional, com um plot que gera no leitor a expectativa de um desfecho
consistente. Mas é claro que uma obra de “autoficção”, digna desse nome, evitará a
ilusão de desfecho ao final da narrativa. Enquanto se escreve, uma vida é sempre um
projeto inconcluso. No capítulo 9 de O rei pálido, Foster Wallace escreve o seguinte:
PREFÁCIO DO AUTOR
Aqui fala o autor. Ou seja, o autor real, o ser humano a segurar o lápis, não alguma
‘persona’ narrativa abstrata. Claro, às vezes aparece uma tal persona em O Rei Pálido,
mas trata-se apenas de um construto estatutário pro forma, uma entidade que existe
apenas para propósito legal e comercial, mais como uma corporação; ela não tem
nenhuma conexão direta e demonstrável comigo enquanto pessoa. Mas isto aqui agora
sou eu enquanto pessoa real, David Wallace, quarenta anos, número de Segurança
Social 975-04-2012, dirigindo-me a vocês [...] neste quinto dia da primavera de 2005,
para informar para vocês o seguinte:
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obra que me parece especialmente expressiva do gênero: O rei pálido (The Pale King),
do escritor americano David Foster Wallace.

Tudo isso aqui é verdade. Este livro é mesmo verídico.
Obviamente eu tenho de explicar. Primeiro, folheie de volta até o início e dê uma olhada
no aviso legal [...]: “Os personagens e eventos neste livro são fictícios”. Estou ciente de
que cidadãos normais quase nunca leem esses avisos legais. [...] Mas dessa vez eu
preciso que vocês leiam o aviso legal [disclaimer], e compreendam que essa parte inicial
“Os personagens e eventos neste livro...” inclui até mesmo o próprio Prefácio do Autor.
Com outras palavras, este Prefácio é definido pelo aviso legal como sendo ele mesmo
ficcional, significando isso que ele se situa na área de proteção legal especial
estabelecida pelo aviso legal. Eu preciso dessa proteção legal para informar para vocês
que o que vem a seguir, na verdade, não é de modo algum ficção, mas
substancialmente verdadeiro e acurado. Que O Rei Pálido é, na verdade, mais
memórias do que qualquer história inventada. 37

A pergunta que podemos então nos colocar é a seguinte: quem é o autor do Prefácio de
O rei pálido? Foster Wallace, que precisa de proteção legal (disclaimer em inglês) para
escrever uma história real disfarçada de ficção, ou Foster Wallace, personagem de
Foster Wallace, autor de um livro de ficção em forma de memória? Evidentemente, não
há nenhuma resposta objetiva que se possa dar a essa questão. A indecisão sobre se
Foster Wallace (o que se matou em 2008) é apenas “autor”, ou se ele não seria também
o “narrador” do livro é, a meu ver, um elemento importante da própria narrativa de O rei
pálido e de outras obras de “autoficção” publicadas nos últimos anos. O disclaimer a que
Foster Wallace se refere, e que aparece em quase todas as obras de ficção, é
considerado um elemento “pré-textual” do livro. O disclaimer geralmente aparece na
mesma página que contém o ISBN da obra, o nome da editora, a cidade e ano de
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O escritor paulistano Ricardo Lísias, por exemplo, lançou em 2014 uma série de cinco ebooks intitulados Delegado Tobias.39 A história gira em torno do assassinato de um
escritor chamado Ricardo Lísias. O crime é investigado pelo personagem que dá título à
série. Ao longo da publicação da série, Ricardo Lísias (o escritor paulistano, e não o
personagem assassinado) costumava divulgar parte da trama em seu perfil no
Facebook. Em uma das postagens, Lísias anunciou que um certo delegado Paulo Tobias
o procurou para dizer que a história narrada em Delegado Tobias era real, e que isso
estaria trazendo transtornos à sua vida profissional e pessoal. Lísias chegou mesmo a
criar e divulgar online uma ilustração que, para todos os efeitos, tinha toda a aparência
de um documento oficial, emitido pela Justiça Federal de São Paulo. O documento
fictício constituiria parte de um processo movido pelo delegado Tobias contra Lísias, o
autor de Delegado Tobias. Um trecho do “documento” afirma, por exemplo, que o
delegado Tobias ordena a imediata suspensão das vendas do e-book, e exige também a
“proibição do uso da palavra ‘autoficção’”. Evidentemente, tanto o delegado Tobias, que
dá nome à série, como o delegado Tobias, a quem Lísias se refere em seu perfil no
Facebook e nos outros volumes da série, são personagens do escritor. Eles não existem
de verdade. Eles “são reais apenas no universo da ficção”, ainda que o livro de Lísias
não seja precedido de um disclaimer que deixe isso explícito para o leitor. O disclaimer,
como Foster Wallace enfatiza no “Prefácio” de O rei pálido, “cidadãos normais quase
nunca leem”. E isso ocorre porque permanece entre o autor e o leitor uma espécie de
pacto, um acordo tácito que torna redundante para o leitor ser informado, no verso da
segunda folha do livro, que o que virá a seguir é apenas ficção. Contudo, o que algumas
obras de metaficção e autoficção recentes propõem é justamente uma revisão dos
termos desse acordo, e uma ampliação do universo da intertextualidade.
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publicação, o nome do revisor, o nome do criador da capa, o nome do tradutor, etc. Em
português, o disclaimer pode ter, por exemplo, a seguinte formulação: “Os personagens
e situações desta obra são reais apenas no universo da ficção; não se referem a
pessoas e fatos concretos, e sobre eles não emitem opinião”. 38 Obras de autoficção
como Rei pálido, portanto, estendem o âmbito da intertextualidade à referência aos
elementos “pré-textuais”, que integram a obra enquanto produto a ser comercializado no
mercado editorial. Mas isso, evidentemente, pode ter implicações judiciais, dependendo
da cultura literária e jurídica em que a obra é publicada.

Obras de metaficção e autoficção, portanto, podem se referir hoje em dia não apenas a
outras obras já publicadas, mas também aos elementos pré-textuais do livro, a
postagens nas redes sociais, e a documentos ficcionais que podem ter sido criados
anteriormente mesmo ao livro como produto a ser comercializado no mercado editorial.
Esses textos – elementos pré-textuais, postagens na internet, e documentos ficcionais –
são “externos” à obra, mas eles são também indissociáveis dela. É preciso grifar aqui a
palavra “externos” porque textos que só existem como e-books, e que são divulgados por
seus autores em redes sociais, fazem parte de um ambiente editorial que vai se
ampliando rapidamente: o ambiente dos textos publicados, vendidos, lidos, debatidos e
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A constatação de que o ambiente editorial em que se produz e se lê ficção em nossos
dias já não é mais o mesmo de alguns poucos anos atrás não foi suficiente para impedir
que um processo real fosse movido contra Lísias em 2015, por conta de uma suposta
falsificação de documentos oficiais. Mas o escritor foi inocentado, e o processo acabou
sendo arquivado pelo Ministério Público em abril de 2016. 42 Durante o inquérito, os
leitores podiam acompanhar regularmente o desenrolar das investigações sobre
Delegado Tobias a partir do perfil do escritor no Facebook.
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interligados entre si em plataformas digitais na internet. Nesse novo ambiente editorial,
nem sempre é inteiramente claro o que é “interno” ou “externo” à obra. 40 E isso, a meu
ver, confere agora ao fenômeno da “intertextualidade” uma complexidade a mais, que
não poderia ter ocorrido aos seus primeiros teóricos da década de 1960. Em uma de
suas declarações sobre Delegado Tobias na imprensa, Lísias afirma o seguinte: “Se
desse para imprimir, não teria graça. Eu queria que só funcionasse como e-book, com
colagens, recortes, perfil (da personagem) no Facebook”. 41

Nesse novo ambiente editorial, o fazer literário se torna um empreendimento que envolve
a colaboração dos leitores. Os leitores podem agora acompanhar o gradual surgimento
de contos e romances em tempo real, e compartilhar com escritores e escritoras suas
primeiras impressões. A existência de plataformas digitais como Wattpad tornam ainda
mais clara a ideia da produção de narrativa de ficção como um empreendimento
coletivo.43

Conclusão
A história da literatura da segunda metade do século XX é marcada pela publicação de
diversas obras que, de modo cada vez mais explícito, buscam empreender um diálogo
com outras obras literárias. A literatura passa a ter, cada vez mais, o próprio fazer
literário como tema. Evidentemente, esse não foi um fenômeno isolado. Na música pop,
no cinema, e nas artes visuais, o “empréstimo”, a “alusão”, e o “remix” de sons, filmes, e
imagens é um fenômeno bem conhecido. 44 O processo de criação na música, no cinema,
e em parte também nas artes visuais é um empreendimento coletivo, pois envolve a
colaboração de uma diversidade de profissionais com os quais os créditos pela produção
da obra de arte têm de ser compartilhados. Na literatura, porém, ainda persiste por vezes
em nossa cultura o mito do escritor como “autor”; do artista que, guiado por uma
inspiração literária original, produziria sozinho uma obra. O objetivo deste artigo foi
contribuir para a desmistificação dessa ideia, e para o reconhecimento do fazer literário
como um empreendimento coletivo, e para a caracterização da narrativa de ficção, não
tanto como expressão da voz interior do artista, mas como um coral de várias vozes
dissonantes, habilmente orquestradas pela mão do escritor.
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